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Krásný nový rok 2023
v Říčanech, Jažlovicích, Kuří, 
Voděrádkách, ve Strašíně i v Pacově



Naděje… 

Tu pravidelně vkládáme do začátku nového roku. Naděje, že najde-
me, co hledáme, urovnáme staré spory a budeme mít více životní jis-
toty a pohody. Naděje, že tento rok bude lepší a klidnější, než ten předchozí. 

Naději nám nikdo nemůže vzít, vyvolává v nás touhu i očekávání. Přelom roku je dobou, kdy často bilancu-
jeme, ale také plánujeme budoucnost. Asi většina z nás si přeje klidný, bezpečný, ale současně rozmanitý 
a kvalitní život. Toužíme po lásce, míru, ale i po troše štěstí a úspěchu. Někdo je má, jiný je právě teď s nadějí 
vyhlíží. 

Nadcházející rok 2023 bude jistě zase trošku jiný než všechny předchozí. Jen zatím nevíme, co nás překvapí. 
Vlastně doufám, že nás už nic špatného nepřekvapí. Naše země bude mít zanedlouho nového prezidenta 
či prezidentku a myslím, že řada z nás právě do této osoby vkládá naděje na lepší časy. Stále více si uvědo-
mujeme, jaké hodnoty jsou opravdu důležité. Pravda a láska, ale také práce, zdraví a hlavně samotný život. 

O život již téměř rok bojují miliony lidí nedaleko od našich hranic. Jen proto, že jeden tamní prezident si 
usmyslel, že se zapíše do historie jako dobyvatel. Lidé na Ukrajině dnes a denně řeší nedostatek vody, jídla, 
tepla i elektřiny. Přesto, s až neskutečnou odvahou bojují proti převaze. Město Říčany i v roce 2023 chystá 
rozumnou a cílenou pomoc přímo do postižených regionů. Pravda a láska, ale také rozum a mír v Evropě 
musí zvítězit. 

V našich končinách se zatím krize projevuje plíživě. Energie, jídlo i další zboží prudce zdražily, ale zatím se 
s tím většina z nás nějak popasovala. Horší časy ale mohou ještě přijít, zejména v podobě nedostatku práce. 
Historie z období meziválečné krize ve 30.letech bohužel napovídá, že v takovém případě hrozí příklon k ex-
tremismu a radikálnímu nacionalismu. Buďme proto velmi opatrní, přizpůsobme svůj životní styl a třeba 
i úspory, aby nás jen tak něco nepřekvapilo. 

Město Říčany je navzdory těžké době v dobré kondici. Jak finanční, tak personální (i když volné pozice stále 
nabízíme). Díky kontinuitě ve vedení jsme i při tvorbě rozpočtu na rok 2023 vsadili spíše na jistotu. Drží-
me velké rezervy, plánujeme energetické úspory, i výstavbu vlastních zdrojů. Kromě toho budeme zejména 
opravovat a vylepšovat stávající infrastrukturu.  

Říčany byly před několika dny již popáté v řadě vyhodnoceny jako nejlepší místo pro život. Víme, že je stále 
co zlepšovat, ale přesto dovolte, abych vám všem poděkoval. Město tvoří lidé, vy všichni, a proto je to zejmé-
na vaše ocenění.  

Šťastný Nový rok a celý rok plný naděje vám přeje

Váš starosta

David Michalička

Slovo úvodem

David Michalička, 
starosta
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Krátce z jednání rady 16. 11. 2022
rada přijala celkem 9 usnesení
Rada schválila uzavření Smlouvy budoucí na zřízení věc-
ného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro zajištění 
akce Nasvětlení přechodů ulice Černokostelecká, a to 
mezi městem Říčany a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Rada schválila uzavření darovací smlouvy s firmou Zoe-
ller Systems, s.r.o., na ekologické účely ve formě osázení 
pozemku města Říčany dřevinami v celkové pořizovací 
ceně 60 000 Kč. Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Rada souhlasila s navýšením závazného ukazatele Pro-
vozní náklady o částku 580 000 Kč v rámci rozpočtu pro 
rok 2022 příspěvkové organizace Muzeum Říčany, které 
je finančně plně kryto vyššími příjmy ze služeb organizace.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 1

Rada souhlasila s přijetím věcného daru – 3D tiskárny 
Original Prusa i3 MK3S+ v hodnotě 26 990 Kč pro pří

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z jednání rady 24. 11. 2022
rada přijala celkem 3 usnesení
Rada schválila vyřazení z evidence majetku města a  jeho 
fyzickou likvidaci:
* Kamerový bod č. 17 – Bezručova, rok pořízení 2011, zů-
statková cena 300 Kč.
* Kamerový bod č. 18 – ul. Černokostelecká a Haškova, 
rok pořízení 2010, zůstatková cena je 27 Kč.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z jednání rady 1. 12. 2022
rada přijala celkem 24 usnesení
Rada vydala nařízení – ceník v souladu s ust. § 11 odst. 1 
a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 odst. 
1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, kterým se stanovují ceny za užití místních ko-
munikací nebo jejich určených úseků ke stání silničních 
motorových vozidel. Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Rada souhlasila s rozpočtovým opatřením a navýšením 
RP 3419-6121-3330-10758  o 49 700 Kč bez DPH na ak-
tualizaci projektové dokumentace na Industriální park – 
část pumptrack pro zhotovitele projektové dokumentace.

Hlasy pro: 7, nepřítomno: 0

Rada schválila realizaci dopravního opatření č. 23/2022 
– místní úprava provozu v ul. Plavínová x Blatouchová x 
Leknínová, spočívající v realizaci vodorovného dopravního 
značení V 13 a V 4 (vodící čára označující okraj vozovky).  
 Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Rada stanovila pro období od 1. 1. 2023 jako oddací dny, 
kdy budou Městským úřadem v Říčanech zajišťovány sňa-
tečné obřady bez správního poplatku, každý první čtvrtek 
v měsíci v časovém rozpětí od 9:00 do 14:00 hodin, a to 

v prostorách obřadní síně v přízemí budovy Městského 
úřadu v Říčanech, Masarykovo nám 83. Pokud není první 
čtvrtek v měsíci pracovním dnem, je oddacím dnem bez 
správního poplatku následující čtvrtek.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 1

Rada schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi 
městem Říčany a nadačním fondem NOVÉ ČESKO, 
při realizaci programu protidrogové prevence – RE-
VOLUTION TRAIN pro žáky, studenty a veřejnost 
v roce 2023. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Rada souhlasila se zapsáním nového oboru vzdělávání 
do školského rejstříku, a to Ekonomika a podnikání č. 
63-41-M/01 ve Střední odborné škole stravování Říčany, 
s.r.o. Hlasy pro: 4, nepřítomno: 1

Rada souhlasila s přerušením provozu v Mateřské škole 
Čtyřlístek Říčany, Mateřské škole Větrník Říčany, Mateř-
ské škole U Slunečních hodin Říčany a v Mateřské škole 
Zahrádka Říčany, od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 z důvodu 
nezájmu rodičů o umístění dětí v mateřské škole v době 
vánočních prázdnin. Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Rada souhlasila s přerušením provozu v Mateřské škole 
Kuřátko od 27. 12. 2022 do 30. 12. 2022 z důvodu nezá-
jmu rodičů o umístění dětí v mateřské škole v době mezi 
vánočními svátky.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z jednání rady 8. 12. 2022
rada přijala celkem 20 usnesení
Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na provedení 
projektových prací pro Stavbu chodníku a rekonstrukce 
komunikace v ul. Dukelská, mezi městem Říčany a FOR-
VIA CZ, s.r.o., za cenu 262 812 Kč včetně DPH. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Rada schválila rozpočtové opatření, kterým se z Rezervy 
Rady převede částka 205 618,93 Kč včetně DPH na po-
ložku 5512-6122-2010 na pořízení mobilní protipovod-
ňové ochrany.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Rada schválila navýšení záloh za služby v nájemních 
městských bytech od 1. 1. 2023 takto: teplo o 74 %, 
vodné a stočné o 10 %, odpad dle platného ceníku měs-
ta Říčany, úklid o 10 %,  elektřina ve společných pro-
storách o 43 %. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Rada souhlasila, aby starosta ve věci projektového zámě-
ru Posílení turistické infrastruktury pod hradem, před-
kládaného na základě výzvy ITI č. 18 IROP v souladu 
s dotačními podmínkami nahradil čestným prohlášením 
souhlas zastupitelstva města se zajištěním vlastních nut-
ných finančních prostředků na dofinancování akce a in-
vestiční záměr na realizaci akce.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
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POZVáNKy PrO VeŘeJNOST
u ZASTUPITELSTVO
Středa 8. 2. v 18.00
Zasedání zastupitelstva města Říčany se uskuteční 
v zasedací síni radnice na Masarykově náměstí 53. 
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce 
a na webu města. (V lednu se zastupitelstvo nekoná.)

Z OČÍ DO OČÍ v Jažlovicích
Pondělí 9. 1. v 18.00
u V obecním domě,  Na Návsi 9, Jažlovice.

u Od ledna 2023 připravila společnost Marius Pe-
dersen, a. s., změny v harmonogramu svozu odpadů. 
Aktuální termíny svozů najdete na webu města.

Říčany obhájily první místo
Naše město se již popáté umístilo nejvýše v hodnocení In-
dexu kvality života v rámci projektu Obce v datech. Index 
kvality života porovnává celkem 206 obcí s rozšířenou pů-
sobností včetně Prahy na základě veřejně dostupných dat. 
Hodnotí se 29 ukazatelů, které vyjadřují například úroveň 
životního prostředí, dostupnost zdravotní péče a služeb, 
míru nezaměstnanosti, počet dopravních nehod, prů-
měrnou délku života či kapacitu nebo úroveň škol. I le-
tos dostaly Říčany nejhorší hodnocení za drahé bydlení. 
Na druhé příčce se umístila Praha a na třetí Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav. I zde nedošlo k žádné změně. 
V žebříčku si během let polepšily především obce s do-
statkem pracovních příležitostí a s přírůstkem nových, 
mladých obyvatel. „Skokanem roku“ se stal Nový Bydžov 
v Královéhradeckém kraji, polepšil si o 58 míst.

Letos jste si mohli koupit originální hrnečky
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Volba prezidenta Čr se koná 13. a 14. 1. 2023
Případné II. kolo 27. a 28. 1. 2023 
Právo volit má státní občan České republiky, který 
alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let. Volič musí 
prokázat svou totožnost a státní občanství České re-
publiky platným občanským průkazem nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
nebo cestovním průkazem 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, informu-
jeme o počtu a sídlech volebních okrsků. 
 
Sídlo volebního okrsku č. 1: 1. základní škola Říčany - 
hlavní budova, Masarykovo náměstí čp. 71/22, Říčany  
Sídlo volebního okrsku č. 2: 1. základní škola Říčany- 
soud, Masarykovo náměstí čp. 83/1, Říčany  
Sídlo volebního okrsku č. 3: Kulturní centrum Labuť 
Říčany, 17. listopadu čp. 214/14, Říčany  
Sídlo volebního okrsku č. 4: DPS SENIOR a stacionář 
Olga Říčany, Komenského náměstí čp. 1850, Říčany  
Sídlo volebního okrsku č. 5: Sportovní hala Škroupova 
2026/2, Říčany  

Sídlo volebního okrsku č. 6: Domov Pod Kavčí Skálou, 
Marie Pujmanové čp. 2045/2, Říčany  
Sídlo volebního okrsku č. 7: Mateřská škola Čtyřlístek 
Říčany, Domažlická čp. 1656/52, Říčany  
Sídlo volebního okrsku č. 8: 3. základní škola U Říčan-
ského lesa Říčany, Školní 2400/4, Říčany  
Sídlo volebního okrsku č. 9: POZOR! T. J. Sokol Říčany 
a Radošovice – SOKOLOVNA, Strašínská 294/3, Říčany  
Sídlo volebního okrsku č. 10: 2. Základní škola 
Bezručova Říčany, Bezručova čp. 94/11, Říčany, vchod 
z Černokostelecké ulice  
Sídlo volebního okrsku č. 11: Obecní dům, Jažlovice, 
Na Návsi čp. 9  
Sídlo volebního okrsku č. 12: Obecní dům Voděrádky, 
Voděradská čp. 4  
Sídlo volebního okrsku č. 13: Mateřská škola Kuřátko 
Říčany, Kuří, Rooseveltova čp. 3  
Sídlo volebního okrsku č. 14: Obecní dům Strašín, 
U Ládek čp. 4/2,  
Sídlo volebního okrsku č. 15: Společenský sál Pacov, 
U Rybníka čp.114/6

Volič hlasuje: 

l ve volebním okrsku, v němž má trvalý pobyt
l mimo obec svého trvalého pobytu: 
1. na základě zápisu ve zvláštním seznamu voličů 
(nemocnice, soc. zařízení apod.)
2. na základě voličského průkazu 

Žádost o voličský průkaz se podává v místě 
trvalého pobytu: 
l osobně na oddělení evidence obyvatel, Ko-
menského nám. 1619/2, Říčany, do 11. 1. 2023 
do 16.00 hod. (I. kolo) a do 25. 1. 2023 (II. kolo) 
do 16.00 hod. 

l podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede 
dnem volby, tj. I. kolo do 6. 1. 2023 do 16.00 
hod., II. kolo do 20. 1. 2023 do 16.00 hod. Podání 
může být učiněno v této formě: a) v listinné podo-
bě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky Voličský průkaz předá Městský 
úřad Říčany osobně voliči nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej 
voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do za-
hraničí, od 29. 12. 2022.
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Pokojný adventní čas v Říčanech

Farář Římskokatolické farnosti Říčany P. Konstan-
tin Petr Mikolajek a náš starosta David Michalička 
popřáli všem krásný a pokojný adventní čas a společně 
zapálili první adventní svíčku. Za krásná vystoupení 
děkujeme Žesťovému souboru ZUŠ Říčany a dětem 
ze ZUŠ Říčany, MŠ Čtyřlístek, ZŠ Bezručova a DFS 
Mikeš. 

Čest rozsvítit vánoční strom letos dostali říčanští ragbis-
té, kteří svými úspěchy „rozsvítili“ celý rok 2022 – vyhráli 
MČR, MČR 7s i Pohár ragby XV.
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Čertů REJ jsme si užili – pro děti byl připraven nabitý pro-
gram plný písniček, tanečků a pekelných úkolů. Na správ-
ném čertovském reji nesměla chybět ani ohňová show. 
Nejhezčí masky čertíků získaly sladkou odměnu, ale 
s prázdnou neodešel nikdo. Pro všechny děti jsme připra-
vili ručně vyráběné, voňavé perníky z Mnichovic. 
Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli a pomohli 
vytvořit pohádkovou atmosféru čertovského večera.

Tak zase za rok, milí čertíci a andílci
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Ohlédnutí za jarmarkem a 3. adventem
Po dvou letech omezování vánočních programů se mohl 
na Masarykově náměstí konečně konat v soboru 11. pro-
since vedle adventních nedělí i Vánoční jarmark. Náměstí 
se zaplnilo stánky s vánočním sortimentem i dobrotami. 
Ve 14 hodin ožil jarmark krásným kulturním programem. 
Představilo se několik souborů.  Dětský folklórní soubor 
Mikeš rozehřál svým vystoupením náměstí plné diváků, 
kterým nevadilo trochu mrazivé odpoledne. Pěvecký sbor 
Elišky Erlichové zaujal nádhernými hlasy a skvělými vý-
kony sólových zpěváků i dětských sborů. Martina Červená 
zazpívala krásné valašské písně, při nichž se tajil dech. 
Odpolední program zakončila série vánočních koled pě-
veckého sboru Sirény. Všichni vykouzlili nádhernou ad-
ventní atmosféru, a za to jim patří velký dík. Odnesli jsme 
si nejenom inspiraci na vánoční dárky, ale také umělecký 
zážitek a pocit sounáležitosti. Po skončení jarmarku ná-
sledoval zapálením třetí adventní svíce kouzelný program 
říčanských skautů.

Poděkování patří organizátorkám z odboru školství a kul-
tury, všem technickým pracovníkům Technických služeb 
města Říčany, dobrovolným hasičům, i MAS Říčansko, 
která obohatila vánoční jarmark prodejem originálních 
regionálních produktů z našeho kraje. 

Nádherný zpěv Martiny Červené

Program říčanských skautů

Pěvecký sbor sirény
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Placení popelnic jsme zahájili již na začátku pro-
since. Díky tomu má většina z vás již zaplaceno. 
Rozesílali jsme výzvy e-mailem nebo poštou.  Na-
ším cílem bylo zajistit, aby platba byla co nejjedno-
dušší, a nemuseli jste chodit na pokladnu. 

Také jsme pro vás zřídili vychytávku – jednodu-
chou aplikaci na webu města (https://info.ricany.
cz/mesto/mistni-poplatek-za-odkladani-komunal-
niho-odpadu). Přihlášení do aplikace probíhá přes 
telefonní číslo, které jste zadali do „ohlášení plátce 
poplatku za popelnici“. Na toto číslo vám přijde ově-
řovací kód v SMS zprávě. Po zadání ověřovacího kódu 
do webové aplikace se zobrazí částka, kterou je třeba 
uhradit, variabilní symbol a číslo účtu.  

K dispozici nadále bude i speciální infolinka 
607 053 363, vždy v pondělí a ve středu od 9 – 16 
hod. Operátorce můžete sdělit vaše telefonní číslo, 
které zadá do systému. Potom se již můžete jednoduše 
přihlásit pomocí webové aplikace, kde se dozvíte část-
ku a váš variabilní symbol. Platby posílejte na číslo účtu  
19-724201/0100.   

Rádi vám poradíme v úřední dny i na pokladně úřadu 
na Masarykově náměstí.

Známky pro rok 2023 již nebudou potřeba
Nahradily je čipy
Společnost Marius Pedersen, a.s. dokončila čipování 
černých popelnic. Děkujeme, že jste nádoby na směs-
ný komunální odpad nechávali vystavené venku, aby 
pracovníci mohli čipy navrtat do horního lemu ná-
doby. Čipy jsou dodávány v červené a černé barvě, 
na boku popelnice se objeví samolepka s čárovým kó-
dem. Pokud jste zjistili, že vaše popelnice nemá čip, 
volejte na tel. 734 414 622, nebo pište na email: mpri-
cany@mariuspedersen.cz.  Nádoby bez nového RFID 
čipu nebudou od 1. ledna 2023 obsluhovány.
Svozy popelnic budou v roce 2023 pokračovat au-
tomaticky. Nemusíte nikam chodit, nic znovu při-
hlašovat.

Proč mají popelnice rFID čipy?
Zavedení čipů má pro město obrovský přínos. Infor-
mační systém monitoringu nádob a kontejnerů umož-
ní kromě on-line sledování výsypů také sumarizaci 
údajů o provedených svozech tak, aby bylo možno sta-
novit počty svezených nádob podle velikosti a adresy 
za vybrané období. 
Díky čipům také už nemusíme každý rok chodit pro 
známku. Systém rozpozná, zda je vše v pořádku (zda 
je popelnice řádně objednaná majitelem nemovitosti).

Placení popelnic za rok 2022 potrvá až do konce ledna 
Známky na rok 2023 již NebUDOU POTŘebA 
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Město bere vážně závazek na řešení tristní situace 
s parkováním ve městě a intenzivně pracuje na zave-
dení zjednodušené verze parkovacího systému, který 
zohlední jak požadavky občanů z veřejných setkání 
a písemných podnětů, tak připomínky Dopravního 
inspektorátu Policie ČR. Prvním krokem směřujícím 
ke zlepšení současné situace bude na přelomu ledna 
a února odkrytí dopravního značení,   které upravuje 
parkování ve vymezené oblasti Říčan.  

Platit za parkování budeme až od 1. dubna
Ke zpoplatnění parkování dojde až od 1. dubna 2023, tak 
aby měla veřejnost dostatek času si na správné parkování 
opět zvyknout, a také si zajistit vybrané předplatné. Od 1. 
února bude možné si zakoupit zvýhodněné parkovací 
karty  – pro všechny občany s trvalým pobytem na celém 
území Říčan za jednotnou cenu 100 Kč/rok za první vůz. 
Nově systém nerozlišuje, zda bydlíte na Masarykově ná-
městí, v Bezručově ulici, na sídlišti Kavčí skála nebo v Pa-
cově či Jažlovicích. Pro všechny platí jedna cena. Levnější 
budou karty i pro návštěvníky Říčan, a to ve výši 6 000 
Kč/rok. Parkovací karty (pro domácí i návštěvníky) platí 
v celé zóně vyjma Masarykova náměstí, které je zpoplat-
něno již nyní a funguje ve vlastním režimu.

Pouze jedna zóna
Zjednodušený systém zahrnuje pouze jednu zónu (je téměř 
shodná s původní oblastí) a dva tarify – R1 a R2. Celou 
mapu si můžete v klidu prostudovat na webu Parkuj dobře 
v Říčanech (www.parkujdobre.cz), kde naleznete rovněž 
vyznačená všechna parkoviště i parkovací automaty.

Prodej parkovacích karet spustíme  
již 1. února 2023
l Pokud již parkovací kartu máte, nemusíte se o nic sta-
rat, její platnost se automaticky prodlouží o dobu, kdy byl 
parkovací systém pozastaven.
l Jestliže kartu nemáte a chcete si ji pořídit, můžete 
tak učinit od 1. února v Czech pointu na Masarykově 
náměstí 83 (Stará radnice) nebo jednoduše on-line na  
www.parkujdobre.cz 
l Pořízení karty je dobrovolné. Pokud usoudíte, že ji ne-
využijete, nemusíte si ji kupovat.
Se vším vám ochotně a velmi rádi poradíme v Czech-
pointu v našich úředních hodinách: PO a ST 7:00–
12:00, 12:30–18:00 hodin; ÚT a ČT 7:00–12:00, 
12:30–15:00 hodin; PÁ 7:00–11:00 hodin. V úřední 
hodiny můžete využít i infolinku: 722 983 983

Pracujeme na spuštění zjednodušeného 
parkovacího systému

Dva základní tarify

R1	Masarykovo	náměstí	(zde	platíme	všichni		
již	nyní,	bez	předplatného)

10 Kč za prvních 30 minut 
20 Kč za druhých 30 minut 
základní cena od započaté  

druhé hodiny – 60 Kč za 1 hod.  
Maximální doba stání 3 hodiny

R2	ulice,	značená	parkoviště	a	nádraží	
(pokud	máte	kartu,	neplatíte)

5 Kč za 30 minut 
10 Kč za hodinu  

40 Kč za 10 hodin (celý den)
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Předvánoční setkání nám zpříjemnil Pražský salonní or-
chestr pod vedením Václava Vomáčky, profesionálního 
violoncellisty z České filharmonie, se zpěvačkou Ivankou 
Ježkovou. Základ orchestru vznikl již v r. 1982 z podnětu 
houslisty Josefa Ježka. Z původních několika muzikantů 
se rozrostl na dnešních 35 stálých členů.  O kvalitě orches-
tru svědčí i to, že pravidelně vystupuje pro Rakouské vel-
vyslanectví na pražském Žofíně či v Rudolfinu, účinkuje 
na Plesech seniorů v pražském Obecním domě či na „Ne-
konvenčním žižkovském podzimu“. Za doprovodu zná-
mých písní Jaroslava Ježka, Karla Hašlera, Jiřího Šlitra, 
Glenna Millera a dalších nás dále provázel Swing Band, 
menší soubor Pražského salonního orchestru. České ko-
ledy nám zazpívaly roztomilé děti z Dětského folklorního 
souboru MIKEŠ, ukázky tanečních vystoupení předved-
lo Taneční studio Dance EB, letošní vicemistryně světa 
kadetek v malé i velké formaci. Každý návštěvník dostal 
malou pozornost – levandulovou panenku, originální pro-
dukt Zápraží, ručně vyráběnou paní Ludmilou Eismano-
vou z Radošovic.
Za organizační tým Odboru školství a kultury Města Říča-
ny děkujeme všem účinkujícím, Pekařství Frydrych za vý-
tečné koláčky, KC Labuť a Restauraci U Labutě za spolu-
práci. Domovu seniorů Říčany sídlícímu ve Voděrádkách 
děkujeme za organizaci při dopravě jejich klientů na naše 
setkání. 
Doufáme, že jste si adventní čas příjemně užili. 

Hana Stinglová

Ohlédnutí za předvánočním setkáním 
seniorů v KC Labuť

V pondělí 6. 2. se můžete těšit na Setkání seniorů 
s hudbou v KC Labuť
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Žijeme Říčany
bruslení pro seniory ZDArmA
Město zajistilo, aby oblíbené bruslení pro seniory s trva-
lým pobytem v Říčanech pokračovalo.  Senioři nad 65 let 
mohou každé pondělí od 8:15 zdarma na hodinu využívat 
ledovou plochu zimního stadionu v Říčanech.

Semafory v mozartově a chodníky v ulici 
Říčanská
Po dokončení výstavby školky Větrník a dokončení rekon-
strukce ulice Bílá (včetně vybudování inženýrských sítí) 
pokračujeme v úpravě celé této lokality. Zahájena byla 
realizace parku na rohu ulice Bílá a Mozartova. Jakmile 
přestane jezdit těžká technika ulicí Mozartova, můžeme 
začít pracovat na její opravě. V úseku mezi ulicí K Nedvězí 
a lokalitou „u jezera“ bude realizován nový asfaltový po-
vrch. Na křižovatce Mozartova a Říčanská budou osazeny 
na žádost občanů semafory. Zároveň zahájíme výstavbu 
chodníků v ulici Říčanská. Zhotovitel již byl vysoutěžen. 

Zateplujeme školku
Práce na rozsáhlé rekonstrukci MŠ Srdíčko pokračují. Fir-
ma pracuje na rozvodech elektroinstalace a také provádí 
zateplení obvodových zdí.

Děti zdobily stromečky
Jako každý rok, tak i letos děti z říčanských mateřských 
školek ozdobily stromečky u kostela na Masarykově ná-
městí. DĚKUJEME.
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Nechte se svézt…
Na nádraží nebo pošlete děti na kroužky

Užší spolupráce bude přínosem pro celé město

Říčany se potýkají s vysokou dopravní zátěží. Proto se 
snažíme nabízet různé alternativy a podporovat udrži-
telné způsoby dopravy. Od září jsme posílili městskou 
hromadnou dopravu – celé území Říčan nyní obsluhuje 
šest autobusů, které ve špičkách jezdí v půlhodinovém 
taktu, a to ZDARMA. Velmi využívaná a oblíbená je 
služba Senior taxi a Baby taxi, a také rádi „svištíte“ 
po Říčanech na sdílených kolech (ale až se oteplí).

Od června jste si mohli vyzkoušet sdílené jízdy Citya.  
Vzhledem k pozitivním ohlasům bude v Říčanech sdílená 
doprava Citya pokračovat. Pokud ještě nemáte, stáhněte 
si jednoduchou aplikaci. Noví uživatelé získají PRVNÍ 3 
JÍZDY ZDARMA. Cena za další jízdy se pohybuje mezi 
30 Kč a 75 Kč za jednu jízdu. Objednávají se sedadla, na-
příklad pokud chcete jet v páru, tak objednáte 2 sedadla, 
cena za každé další sedadlo je nižší o 80 %. Částka se zob-
razí v aplikaci vždy předtím, než jízdu objednáte (případně 
lze jízdu bezplatně zrušit). Platba je možná pouze bezhoto-
vostně. Do aplikace stačí zadat číslo platební karty (jen jed-
nou), potom se po každé jízdě částka automaticky strhne. 
Platby jsou zabezpečeny, nemusíte se obávat.  Citya vás 
doveze kamkoliv v celém katastru Říčan každý všední den 
od 7 do 19 hod. Auto přijede vždy kousek od místa, kde jste 
si jízdu objednali.

Kam vás Citya sveze?
Třeba na nádraží na vlak, abyste nemuseli čistit sníh z auta 
a pak hledat parkovací místo. Pohodlným minivanem mů-

žete poslat i děti do školy, nebo na kroužky. Profesionální 
a milý řidič se postará o naprostou bezpečnost.

Co se chystá nového? 
Mobilní aplikace se neustále zlepšuje a přibývají nové funk-
ce. V blízké době se můžete těšit na předobjednávky a mít 
tak svůj odvoz jistý už dopředu. 

Vedení města uspořádalo setkání s významnými pod-
nikatelskými subjekty, které působí v Říčanech.

„Plníme tak jeden z důležitých úkolů, který jsme si jako 
vedení města předsevzali – a to je navázání užší, kon-
struktivní a flexibilnější spolupráce s říčanskými podni-
kateli,“ vysvětluje místostarosta Pavel Matoška.
„Takováto neformální setkání budeme opakovat jednou 
za půl roku. Věříme, že se do vzniklého „klubu“ přidají 
i další významné firmy. Společně budeme diskutovat nad 
aktuálními tématy a hledat možnosti vzájemné spolu-
práce, která bude přínosná pro celé město.“
 První příjemné setkání se uskutečnilo ve Voděrádkách 
v atraktivních prostorách společnosti AVT Group. Dě-
kujeme, že pozvání přijaly společnosti – Zoller, Contera, 
Marius Pedersen, Profiauto, Nemocnice Říčany, Auto 
Beno, Dekos R, Mazak, Tesco Stores, Prologis, Říčan-

ský pivovar a další. Hovořilo se například o možnostech 
městské sdílené dopravy Citya nebo také o komunitní 
energetice.
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ULICe OLŠANy HOTOVO

NAŠe ŠKOLKA VĚTrNíK

Dokončili jsme celoplošnou opravu povrchu komunikace Olšany v úseku od ulice Široká až ke sportovní hale. Bylo 
potřeba vybourat a vyfrézovat starou konstrukci vozovky, vyměnit silniční obruby a nakonec položit nový asfalt.

Jak se vám líbí netradiční fotka „zářící“ školky? Další zajímavé snímky a informace o školce najdete na AR-
CHIwebu: https://www.archiweb.cz/. Za fotografii děkujeme Filipovi Šlapalovi a architektovi školky Davidu 
Krausovi.

✔
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byLO VySAZeNO 1 758 NOVýCH STrOmKů

KOUZeLNá ZAHrADA OTeVŘeNA PrO VeŘeJNOST

Zaměstnanci firmy Zoeller Systems a jejich rodiny vysadili v říčanském lese poblíž workoutového hřiště u Olivovny 
1 758 stromků. Město vytipovalo vhodný prostor a poskytlo odbornou pomoc s výběrem stromků, a také při samot-
né výsadbě. Děkujeme za skvělou spolupráci a nový kus lesa.

Novou zahradu u Husovy knihovny jste si mohli poprvé prohlédnout v rámci Vánočního jarmarku. Přestože pěkně 
mrzlo, nenechali jste se odradit a přišli jste se podívat. Věříme, že se zahrada stane vaším oblíbeným místem, kde 
načerpáte novou energii. Jako „kouzlem“ se z rušného náměstí ocitnete v oáze klidu. Zahradu můžete navštívit vždy 
v otevírací době knihovny (pondělí – pátek 8.30 – 18.00 a sobota 8.30 – 12.00).
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Letošní rok jsme si pro vás připravili velmi zajíma-
vý program, který zahájíme vernisáží výstavy Jana 
Bačkovského ve středu 25. ledna 2023 od 18 hodin 
v prostorách Městské Galerie Říčany. Následující stře-
du 1. února od 18 hodin vás zveme na velmi oblíbenou 
komentovanou prohlídku s autorem.

JAN BAČKOVSKÝ 
…A OBRAZ

Jan Bačkovský (*1957, Hradec Králové) je malíř ze sil-
né generace nastupující na výtvarnou scénu na přelomu 
osmdesátých a devadesátých let. Mezi lety 1979 a 1985 
vystudoval AVU v ateliéru monumentální tvorby prof. Ar-
nošta Paderlíka. Původně se věnoval figurální malbě. Po-
stupně se přesunul k abstraktnímu vyjádření, kterému se 
věnuje dodnes.
Na výstavě „…A OBRAZ“ vystavuje Jan Bačkovský vý-
běr z tvorby posledních 20 let. Jedná se o velkoformátové 
olejomalby, které působí skrze expresivní gestické tahy 
štětcem velmi živelným dojmem. Opak je pravdou. Auto-
rův výtvarný rukopis během posledních několika let hledá 
v systému vertikálních a horizontálních čar přirozenou 
energii obrazů. Konfrontace různých tvůrčích období vy-
tváří na výstavě atmosféru zvláštní niterné neurózy raných 
obrazů s náladami meditace v aktuální tvorbě. Silnou ex-
presivnost dodává plátnům jasná barevnost, která z nich 
vyzařuje a navozuje až tělesný pocit chuti. Fyzický dojem 

zažívá člověk před těmito obrazy také díky jejich rozmě-
rům. Sám Bačkovský mluví o svých pohnutkách k tvorbě 
jako o vytržení z všední reality. Říká k tomu: „Nechci nic 
obrazy říkat a tvořit v duchu poetické literární abstrakce. 
Bližší je mi termín ‚nekonkrétní umění a čistá malba‘, než 
se trápit uměním, které se stává dekorací.“

Lenka Babíčková,  
galeristka

městská Galerie Říčany vás zve na první 
výstavu roku 2023

Výstavu „hrátky ve tři ráno“ můžete zdarma navštívit až do 7. ledna 2023.
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Neděle 11. byla tzv. „železničním silvestrem“, kdy 
tradičně dochází ke změnám jízdních řádů, a to nejen 
na železnici, ale i v celé veřejné dopravě. A co Říčanům 
nové jízdní řády přinesly? 

Na železnici došlo ke změně jízdních řádů linek S9 i R49. 
Četnost spojení se nezměnila, ale vlaky jezdí v jiné časy. 
Nadále tak můžete využívat osobní vlaky na trase Lysá 
nad Labem – Praha – Benešov i spěšné vlaky Sázava 
na trase Praha – Benešov – Tábor. V sezóně opět vyrazí 
víkendové spoje Posázaví a Želivka ve směru Zruč nad Sá-
zavou a Ledeč nad Sázavou
Změny se dotkly i regionálních autobusových linek, a to 
zejména těch, které navazují na vlaky. Linkové vedení se 
nemění. Nové jízdní řády můžete vyhledat na webových 
stránkách PID. Město tak nadále křižuje čtrnáct autobu-

sových linek PID, které můžete využívat jak pro dopravu 
do dalších obcí, tak i v rámci Říčan.
Aktualizovány byly i jízdní řády naší MHD. Z důvodu 
zlepšení návaznosti na vlaky spoje na linkách 2, 3 a 7 jezdí 
o 7 minut dříve než dosud. Zároveň vyjelo i několik no-
vých spojů – na lince 1 jede nově spoj ze Sídliště Olivovna 
v 8:08 na Nádraží, na lince 2 jede nově spoj ze zastávky 
K železniční stanici v 13:15 na Strašín, Pastelkov a na lin-
ce 7 pojede nově spoj ze Srnčí v 7:20 na Náměstí-Na Růž-
ku. K dílčí optimalizaci došlo na školních linkách. Změ-
nami na školních linkách je řešen problém s přeplněnými 
spoji v oblasti ulice Březské, kde došlo k navýšení kapacit. 
Z provozních důvodů se změny dotkly i dalších oblastí.

Sebastian Macura,  
strategie ve veřejné dopravě, Klidné město

Vážení cestující,
Letos poprvé jsme přistoupili k tomu, že jsme změnili tra-
sy a časy školních linek. Vedlo nás k tomu to, že autobusy 
zejména ze stanice Březská u Rokytky jezdí přeplněné 
a často se některé děti do něj nevejdou. Prodloužili jsme 
tedy linku Š2, ale na úkor toho, že nevyjíždí z Kuří, ale 
od hřbitova. Tímto krokem jistě nepotěšíme ty, kteří tuto 
linku využívali, ale podstatně více dětí obsloužíme z oblas-
ti Březské ulice. Děti z Kuří mohou využít linku č. 2, která 
vyjíždí v 7:52. Tato linka jede přes zastávku Říčany na obci 
a zastavuje na Náměstí na Růžku. Je to proto, aby autobus 
nestál dlouhou frontu přes náměstí a přijel včas. 
Školní linka č. 1 projíždí zastávky Březí, u křížku, Pa-
cov, Nad Bahnivkou, Pacov, Březská rozc., Pacov, Břez-

ská u Rokytky a U Vojenského velitelství. Nemávejte 
na Š1, která stejně nezastaví, ale počkejte na druhé 
linky. Věnujte pozornost jízdním řádům nejen školním, 
ale i běžných linek. Doporučuji seznámit se i s alterna-
tivními možnostmi dopravit se do vámi požadovaného 
cíle. Na infocentru vám jistě rádi poradí. 
Nejpodstatnější změny na spojích 2, 3, a 7 jsou ty, že 
jedou o 7 minut dříve. Na lince č. 1 jsme doplnili krát-
ký spoj Sídliště Olivovna (8:08) – Nádraží. Na lince č. 
2 je nově krátký spoj od zastávky K žel. Stanici (13:15) 
do Pastelkova. 

Děkuji všem za pochopení a přeji šťastnou cestu
Jarmila Voráčková, radní, Klidné město

TESTOVÁNÍ NOVÉHO  
AUTOBUSU

Během 1. prosince se v rámci zkušební jízdy 
po Říčanech pohyboval předváděcí minibus typu 
Isuzu NovoCiti Life. Tento autobus by mohl v bu-
doucnu během připravované obnovy vozového 
parku nahradit všechny stávající minibusy typu 
rošero First FCLLI, u kterých se vyskytují pro-
blémy se spolehlivostí. Testovaný autobus napl-
ňuje všechny požadované podmínky k provozu 
v rámci naší MHd, včetně podmínek rozměro-
vých. autobus nabízí vyšší kapacitu, vysoký podíl 
nízkopodlažnosti i lepší kulturu cestování. První 
zkušební jízda po říčanských místních částech 
byla úspěšná a proto bude nyní připravován ně-
kolikatýdenní zkušební provoz autobusu i s ces-
tujícími na běžných linkách MHd.

Změny v jízdních řádech
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Vybudovali jsme zcela nový chodník v ulici Ke Solné 
stezce. Opravili jsme i vozovku, která dostala kvalitní 
asfaltový povrch. Podařilo se nám vyjednat rozšíření 
komunikace. Díky tomu bude příjezd ke hřbitovu 
bezpečnější a pohodlnější.

Instalováno bylo nové osvětlení a na přání obyvatel jsme 
u hřbitova umístili nové lavičky.
Nyní nás čeká oprava parkoviště. Na úpravu povrchu 
chceme využít recyklát z vozovky. Firma se pustí do práce 
ihned, jakmile nastane příznivější počasí.

CHODNíK A VOZOVKA K HŘbITOVU – HOTOVO

Vozovka dostala nový asfaltový povrch. Na přání obyvatel jsme osadili nové lavičky.

Parkoviště bude dokončeno za příznivějšího počasí.

Zahájení prací v ulici Ke solné stezce.

✔
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Česká krajina je bohatá na drobné sakrální památky. 
Procházíte-li po jejích cestách, setkáváte se s kří-
ži, křížky, kapličkami a zvoničkami nejrůznějšího stáří 
a původu. Místní kroniky často zaznamenávají historii 
těchto staveb. Vznikaly jako prosba o ochranu obce 
a jejích obyvatel, jako poděkování za konkrétní uzdra-
vení či jako kající skutek za nějaké provinění. Často 
se nacházejí stranou civilizace ozdobené květinami či 
zapálenou svíčkou. 
Kolemjdoucí může postát, zklidnit své tempo, odpoči-
nout si, zamyslet se či obdivovat práci lidských rukou. 

Proč nový křížek v Pacově? 
V roce 2019, resp. 2020 jako by se svět obrátil naruby. 
Ze všech stran se na nás hrnuly a hrnou vesměs nega-
tivní informace. Covid, počty zemřelých, strach a děs. 
Válka na Ukrajině, zdražování potravin a jiných komo-
dit, energetická krize a krize, které budou následovat. 
Ano, žijeme ve zvláštní době, v jakémsi zmatku. Naši 
předci na tom nebyli jinak. I oni žili v různě složitých 
časech a museli žít své životy. 
Kéž pohled na tento pískovcový monument plzeňského 
kameníka Lukáše Řezníčka udělá radost kolemjdou-
cím a promluví třeba těmito slovy:

„Každý den je originální, proto jej prožijme v radosti.
 Každý den si važme přítomného okamžiku a nenechme 
se ubít starostmi.  Každý den pomáhejme potřebným 
a nemysleme jen na sebe.  Každý den važme slova, 

hlaďme slovy a neubližujme jimi.  Nežijme podle rad 
internetu a nemysleme podle médií.  Žijme si své životy“

Poděkování patří Osadnímu výboru Pacov a Věře 
Krejčové za realizaci a financování projektu.
Podobný pískovcový křížek stojí na Myšlíně nedaleko 
Mnichovic, kde jsem se inspirovala. Vytesané Tau 
symbolizuje patrona ochránců přírody a zvířat sv. 
Františka z Assisi. 

Osazen byl v Pacově shodou okolností dne 17. listopa-
du 2022. 

Andrea Klapálková

Členové Okrašlovacího spolku pečují celoročně 
ve svém volném čase o několik alejí, pozemek Srnčí 
palouček, Lůmek s nedalekým parčíkem, studánku 
nad Olivovnou a dvě desítky laviček. 

Konkrétně se jedná o pravidelné sekání trávy, mulčování 
Srnčího paloučku, výsadbu stromů, keřů a rostlin a sběr 
odpadků. V tomto roce byla navíc zrekonstruována stříš-
ka nad studánkou a ošetřena většina laviček.
Loňské podzimní akce Spolku: 
22. 10. výsadba ovocných stromů do obnovené polní cesty 
mezi Březím a Strašínem v počtu 25 kusů
5. 11. výsadba ovocných stromů v Pacově v počtu 23 kusů
19. 11. výsadba ovocných stromů podél komunikací Pa-
cov – Březí a Březí – Strašín v počtu 16 kusů
3. 12. výsadba 15 kusů skalníků v Lůmku
Okrašlovací spolek může vykonávat svou činnost díky pod-
poře města Říčany. Ráda bych poděkovala představitelům 
města za finanční prostředky a vstřícnost k naší práci.

Děkuji nejen našim členům, ale také příznivcům OS 
za pomoc a účast na našich akcích. Věřím, že i v roce 2023 
se přijdete zapojit do okrašlování města, ve kterém žijeme. 

Andrea Klapálková, jednatelka Okrašlovacího spolku

Podzimní dny s Okrašlovacím spolkem

Nový křížek v Pacově
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V pondělí 5. prosince navštívil strašínské děti Mikuláš 
v doprovodu půvabných andělů a veselých čertů. Za-
tímco andělé laskavě konejšili znepokojené děti, čerti 
na kouzelné váze vážili míru zlobivosti dětí a hříšníky 
označovali sazemi na čele a zapisovali je do čertovské 
knihy. Popravdě sazí na čele se dočkal nejeden tatínek 
ba i maminky…

Dobře informovaný Mikuláš měl ve své nebeské knize za-
znamenané dobré skutky i neplechy dětí. Spravedlivý svě-
tec chválil i káral. Protože jsou naše strašínské děti  velmi 
hodné, každé z nich dostalo balíček s nadílkou. 

Děkujeme všem, kteří nám pomohli akci zrealizovat: 
osadnímu výboru za finanční příspěvek na nákup nadíl-
ky pro děti, Petrovi a Vlastě Losmanovým za zapůjčení 
prostranství ve svém dvoře k pořádání akce, našim milým 
sponzorům a všem ochotným spolupracovníkům, kteří 
neváhají pro radost dětí věnovat svůj čas.

OV Strašín

mikulášská nadílka na Strašíně

Živý betlém ve Voděrádkách
Sportovní a společenský spolek Voděrádky připravil 
pro děti a dospělé tradiční krásnou předvánoční akci. 
Příchozí mohli ochutnat staročeského kubu, grilova-
nou šunku, čočkový i zeleninový salát a domácí uzené. 
Chvilky u ohně bylo možné si osladit ovocným čajem, 
dvaceti litry svařáku, koblihami, biskupským chlebíč-
kem a jinými dobrotami.

 Děti vhazovaly Ježíškovi dopisy se svými přáními do při-
pravené vánoční schránky. Byla rozsvícena i lampa s po-
svěceným adventním světlem, kde si každý mohl zapálit 
svou lucerničku a donést si světlo domů, aby mu přineslo 
klid, mír v duši a štěstí.
 Pro děti byl opět připraven živý betlém, kde mohly Pan-
ně Marii a svatému Josefovi svěřit svá vánoční přání. Zde 
také děti dostávaly adventní balíček. Kdo měl zájem, tak si 
mohl na minitrhu něco zakoupit, nebo načerpat inspiraci. 
O kousek dál v areálu společnosti AVT Group byl k vidění 
digitální betlém.  Eva Šimková
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Nabídka bezplatného poradenství 
klientům z Říčan a okolí v oblasti energií

Trápí	vás	ceny	energií?	vyjednali	jsme	s	občanskou	poradnou	Cesty	integrace,	že	se	
zaměří	i	na	poradenství	v	oblasti	energií.	občanská	poradna	funguje	bezplatně	pro	
občany	Říčan	a	okolí	již	15	let.	Děkujeme	za	skvělou	spolupráci.

Po dohodě s městem Říčany bude Občanská poradna 
Cesty integrace nabízet i poradenství v oblasti energií. 
Občanská poradna funguje bezplatně pro občany 
Říčan a okolí již 15 let, a to nestranně, nezávisle a dů-
věrně. Děkujeme. Poradnu najdete na Masarykovo 
nám. 6/17 (vedle kostela), 1. patro.

Cílová skupina – osoby ohrožené
l senioři
l samoživitelé
l osamělí lidé
l osoby dotčené změnami v energetické a ekonomické  
oblasti, které nedokáží sami vyřešit

Způsob práce s klientem
individuální přístup k řešené problematice, tj. probereme 
s klientem jeho situaci jako celek od energií, zvýšení ná-
kladů na živobytí, dluhů, exekucí, možnosti získání pod-
pory atd.

Nabídka bezplatného sociálně právního poradenství kli-
entům v oblasti energií v mezích dostupných možností 
a aktuální legislativy
Práce se smlouvou o dodávce energií – kdo uzavřel, 
na jaké odběrní místo, jaký tarif, na jak dlouho, vyúčto-
vání, změny záloh a jejich placení, kontrola obchodních 
podmínek dodavatele a jejich dopad na klienta především 
pokud jde o sankce, možnosti změny smluv, jejich práva 
a povinnosti ve vztahu k dodavateli. V našich možnostech 

je klientům poskytnout pomoc se sepisem žádostí o splát-
kový kalendář, pomoc se sepisem reklamace vyúčtování 
a v další komunikaci s dodavateli energií. Ochrana spotře-
bitele. 

Pomoc v oblasti státní podpory (se zvyšováním nákladů 
je spojeno snížení životní úrovně cílové skupiny) jsme 
schopni klientům pomoci při vyplňování žádosti (formu-
láře) o příspěvek na bydlení a jiných forem podpory jako je 
například hmotná nouze, doplatek na bydlení, mimořád-
ná okamžitá pomoc.

Komplexnější pomoc u závažnějších případů ekonomic-
kého charakteru – u některých klientů je zjištěno, že eko-
nomické problémy jsou trvalejšího rázu a pak se nabízí 
možnost pomoci formou přípravy oddlužení nebo napří-
klad pomoc se zastavením exekučního řízení, ať už v rám-
ci Milostivého léta nebo pro nemajetnost klientů apod.

Kdy můžete poradnu navštívit?
Pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, středa 9:00 – 
12:00, 13:00- 17:00
Nutné předchozí objednání na tel. 312 315 284 nebo 
emailu: poradnaricany@cestaintegrace.cz

Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany  •   Na Obci 2049, Říčany  •  www.cestaintegrace.cz
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boj o cenu vody, který bohužel nelze vyhrát
Tak nějak si pomalu zvykáme, že se růst cen se dotýká 
prakticky všeho, co potřebujeme k životu. Přesto nás 
navržená kalkulace ceny vody, která mimochodem 
podléhá regulaci, nepříjemně překvapila. Bohužel 
regulace vody nemá jednoho regulátora, jak je tomu 
např. u energií nebo telekomunikací, ale tuto roli mají 
mezi sebou rozdělenou ministerstvo financí (MF), 
ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond 
životního prostředí (SFŽP).

Pokud by platil počáteční nástřel, pak by došlo ke zvýše-
ní vodného a stočného o cca 50 procent! To už byl důvod, 
abychom si našli čas a podrobně se podívali na model vý-
počtu vodného a stočného. Musím podotknout, že to není 
vůbec triviální záležitost a bez znalostí obecných principů 
regulace, které naštěstí máme, je prakticky nemožné se 
v tom vyznat. Nám se podařilo i za pomoci diskuze s od-
borníkem, který má model na starosti, a s vedením 1. SČV 
prodiskutovat všechny podstatné parametry, které způso-
bí zvýšení ceny na rok 2023. 
Prvním faktorem je zdražení vody převzaté od Pražských 
vodovodů a kanalizací (PVK). My jako město nemáme 
vlastní zdroje pitné vody (připravujeme projekt na obnovu 
vlastních vrtů, ale jejich vydatnost bude bohužel stačit cca 
na 10 % naší spotřeby vody). Toto zdražení se i po návrhu 
sociální slevy (zatím ještě neschválené pražským magis-
trátem) bohužel vyšplhalo na 38 %. Město bohužel nemá 
žádné páky, jak tuto cenu jakkoliv ovlivnit, cenotvorba je 
daná vyhláškou a rozhodnutím Pražských vodovodů a ka-
nalizací (PVK).

Druhým faktorem je chybný vzorec kalkulace indexace, 
na který jsme přišli při detailním zkoumání modelu a kte-
rý oproti reálné inflaci zdvojnásobuje index pro kalkulaci 
nákladů v roce 2023. Bohužel je případná změna modelu 
během na dlouhou trať, protože jakákoliv změna v meto-
dice výpočtu, který má celorepublikový dosah, je již pou-
žitá pro kalkulace vody na rok 2023 a navíc by vyžadovala 
souhlas všech dotčených ministerstev retrospektivně, což 
je nereálné a  bylo by to právně napadnutelné.
Třetím faktorem je výrazné snížení očekávaného obje-
mu dešťové a splaškové vody vzniklé oddělením dešťové 
a splaškové kanalizace v areálu společnosti Contera, které 
zvedá výrazně jednotkovou cenu za stočné kvůli nižšímu 
objemu vyčištěné vody.
Na základě diskuze s 1. SČV jsme se dohodli na snížení 
odhadu některých operativních nákladů a město snížilo 
na minimální hodnotu nájemné za infrastrukturu, které se 
promítá do ceny vodného a stočného. Výsledkem je určitý 
pokles původního návrhu ceny vody na rok 2023. Bohužel 
i po těchto úpravách bude nárůst ceny někde kolem 25 %. 
I s tímto navýšením jsme ještě hluboko pod tzv. sociálně 
únosnou cenou vody, tj. maximální cenou vody, která je 
stanovena pro každý kraj.

Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom zabo-
jovali o cenu vody, ale naše možnosti jsou bohužel velmi 
limitované.

Martin Gebauer
Předseda finačního výboru  
a zastupitel (Klidné město)
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	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost		 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	30.	11.	2022	 k	uprav.
	 v	Kč	 v	Kč	 v	Kč	 rozpočtu

plnění	rozpočtu	
města

PŘÍJMY

Daňové příjmy	(daň	z	příjmů	fyz.	osob	ze	závislé	
činnosti	a	z	podnikání,	daň	z	příjmů	právnických	
osob,	daň	z	příjmů	města	Říčany,	daň	z	přidané	
hodnoty,	správní	poplatky	a	místní	poplatky)

325Ê754Ê500,00 380Ê702Ê130,00 370Ê388Ê780,44 97,29

Nedaňové	příjmy	(příjmy	z	pronájmů,	parkovací	
automaty,	školné,	stravné,	pokuty)

152Ê420Ê454,00 141Ê972Ê412,55 138Ê942Ê847,39 97,87

Kapitálové	příjmy	(příjmy	z	prodeje	majetku) 2Ê100Ê000,00 9Ê712Ê750,00 8Ê489Ê799,80 87,41

Přijaté dotace 116Ê159Ê008,00 129Ê228Ê446,90 95Ê599Ê299,05 73,98

Přijaté	splátky	půjček 60Ê000,00 60Ê000,00 648Ê400,00 1080,67

Rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

596Ê493Ê962,00 662Ê274Ê139,45 614Ê074Ê126,68 92,72

Přebytek	hospodaření	za	minulý	rok 274Ê695Ê820,17 368Ê215Ê304,94 368Ê215Ê304,94 100,00

Zůstatek	pokladny	cizí	měny 0,00

Úvěr	 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 871Ê189Ê782,17 1Ê030Ê489Ê444,39 982Ê289Ê431,62 95,32

VÝDAJE	

Běžné	(provozní)	výdaje 451Ê420Ê877,86 525Ê917Ê478,26 413Ê120Ê362,18 78,55

Rozpisové	rezervy 13Ê599Ê522,74 7Ê807Ê293,78 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 465Ê020Ê400,60 533Ê724Ê772,04 413Ê120Ê362,18 77,40

Kapitálové	(investiční)	výdaje 309Ê137Ê779,68 401Ê380Ê918,18 180Ê302Ê737,90 44,92

Rezervy	na	investice 71Ê993Ê601,89 76Ê951Ê091,17 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 381Ê131Ê381,57 478Ê332Ê009,35 180Ê302Ê737,90 37,69

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

846Ê151Ê782,17 1Ê012Ê056Ê781,39 593Ê423Ê100,08 58,64

Splátky	úvěru 25Ê038Ê000,00 18Ê432Ê663,00 16Ê998Ê070,13 92,22

Výdaje vč. splátky půjčky 871Ê189Ê782,17 1Ê030Ê489Ê444,39 610Ê421Ê170,21 59,24

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 371Ê868Ê261,41

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města

Dne 15. 12. 2022 proběhlo v obřadní 
síni Staré radnice slavnostní vítání 
občánků.

Zastupitelka města paní Jana Doleželo-
vá přivítala 12 malých občánků, 5 hol-
čiček a 7 chlapečků. Krásné pásmo vá-
nočních koled si pro nás připravily děti 
z mateřské školky U Slunečních hodin. 
Všem děkujeme za příjemně strávené 
dopoledne a budeme se těšit na další 
vítání, které se uskuteční na jaře. Při-
hlášky mohou rodiče zaslat elektro-
nicky nebo doručit osobně na matriku 
děkujeme.

vítání	občánků
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Volné pozice pro město Říčany
Chcete, aby vaše práce měla smysl a dále zlepšovala 
životní podmínky obyvatel Říčan? Staňte se součástí 
našeho týmu.

v	případě	zájmu	volejte		
anebo	rovnou		

posílejte	životopisy	na	kontakt:	

Jana Žďárská, 602162037, 
jana.zdarska@ricany.cz

Další	informace	a	další	volné	pozice		
můžete	získat	na https://info.ricany.cz/mesto/

volna-pracovni-mista-r1426

l	získáte	tím	stabilní	práci	na	neurčito
l		5	týdnů	dovolené	+	3	dny	placeného	

volna	navíc	
l		stravenky	v	hodnotě	140,-	kč,	kde	

zaměstnavatel	hradí	120,-	kč	
l		příspěvek	na	penzijní	připojištění	

ve	výši	3%	mzdy
l		výhodné	tarify	pro	mobilní	telefony	

i	pro	členy	rodiny
l		školení	pro	zvyšování	kvalifikace	

v	ceně	až	30	000	kč
l		příspěvek	při	životních	a	pracovních	

výročích	
l		možnost	umístit	dítě	do	městské	

školky	
l		možnost	rekreace	v	městských	ob-

jektech	v	kořenově	(horská	chalupa)	
a	Lutové	(jihočeský	statek)

Vedoucí finančního odboru
Staňte se zcela zásadní součástí fungování města Říčany 
a převezměte zodpovědnost za finanční odbor. Čeká vás 
řízení týmu 15 lidí, zastupování správce rozpočtu města 
a fondů města, zodpovědnost za rozpočet města, zpra-
cování metodických pokynů pro celou oblast finančního 
hospodaření s prostředky města a zajištění kontrolní 
činnosti.
Co k tomu potřebujete: vzdělání v bakalářském 
studijním programu ekonomického směru, zkušenost 
s řízením ekonomických procesů, praxe na ekonomické 
pozici

referent registru vozidel – agenda vozidel – 
hromadná podání
Do stále se rozrůstajícího týmu hledáme 3 nové kolegy/
kolegyně na nově vzniklé pozice.
Co práce obnáší: práce v kanceláři bez kontaktu s klien-
ty, zadávání registrací vozidel do centrálního systému
Co k tomu potřebujete: SŠ s maturitou, zkušenost 
s registrem vozidel výhodou

referent oddělení kontroly na živnosten-
ském úřadě
Co práce obnáší: řešení přestupků a správních řízení 
na úseku živnostenského podnikání, rozhodování 
o sankcích za nesplnění povinností podle živnostenského 
zákona a zákona o přestupcích
Co k tomu potřebujete: VOŠ nebo Bc., zkušenost ze 
živnostenského úřadu výhodou

Koordinátor správy pozemních komunikací
Co práce obnáší: sledování technického stavu komu-
nikací, návrhy na opravy a rekonstrukce komunikací 
a zajištění jejich realizace prostřednictvím dodavatelů
Co k tomu potřebujete: SŠ s maturitou, zkušenost 
ve stavebnictví velkou výhodou

Hledáme	správce	
říčanských	
komunikací	



V prosincovém čísle Kurýru jste se 
mohli dočíst v příspěvku pana Ko-
záka, že radní Voráčková dokonce 
hlasovala proti vzniku výboru pro 
dopravu. Tato věta mne inspirova-
la k úvaze, jak vlastně lidé vnímají 
hlasování „zdržel se“. Jsem člen-
kou zastupitelstva již čtvrté volební 

období. Před několika lety jsem se rozhodla, že budu 
hlasovat pro nebo proti podle toho, co si myslím, že je 
správné. Je to v některých případech těžší, ale zodpo-
vědnější. Pro mne má „zdržení se“ stejný význam jako 
hlasování proti. Zamýšlela jsem se nad tím, co vede lidi 
hlasovat „zdržuji se“. Může to být v případě, že se jich 
dané téma osobně či pracovně dotýká nebo se nesezná-
mili s materiálem natolik, aby měli jednoznačný názor. 
V tomto případě je možné navrhnout odklad na příští 
jednání zastupitelstva. 

Vůbec se proto nestydím za vyjádření mého nesouhlasu pro 
zřízení výboru pro dopravu. Rozhodně to neznamená, že jsem 
proti zapojení zastupitelů/odborníků/veřejnosti do problema-
tiky vysoké dopravní zátěže v našem městě. Můj názor v danou 
chvíli byl, že jsem pro vznik fungující komise a nikoliv výboru. 
A tak mne napadá, zda když se při důležitém hlasování někdo 
zdrží, může se jednat o alibismus? Jedná se o obavu, že když 
budu proti, může na mne opozice poukázat? Ihned dostanu 
nálepku a můj názor je manipulován před veřejností? 
V každém případě věřím, že nově zřízený výbor pro dopra-
vu bude náležitým pomocníkem při rozhodování zastupi-
telstva a všem členům předem děkuji, že se do této důleži-
té problematiky zapojí. 
Vážení občané, přeji vám, abyste v roce 2023 zažívali 
méně stresu, abychom společně překonali energetickou 
krizi a byli vůči svým sousedům chápaví a vstřícní. 

Jarmila Voráčková, 
radní, Klidné město

Nechci hlasovat alibisticky 
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Život ve zdraví
Stát bude zřejmě nucen zvyšovat 
věk odchodu do důchodu. Přitom li-
dem často při odchodu do důchodu 
již zdraví neslouží. Kvalita zdraví je 
z velké míry dána chováním a pro-
středím, ve kterém daný jedinec žije. 
Délka života se prodlužuje, nikoliv 
však délka života ve zdraví. Dobrým 

příkladem je Švédsko, kde lidé průměrně žijí v dobrém 
zdraví ještě 10 let po odchodu do důchodu. Klíčovými 
faktory jsou prevence a životní styl, což mohou být i sy-
nonyma. Spotřeba alkoholu a procento kuřáků je u nás 
nadprůměrné, naopak například spotřeba zeleniny pod-
průměrná. Vedou se různé kampaně, ale věřím, že osob-
ní příklad úspěšných říčanských sportovců může žákům 
a mladým lidem ukázat cestu. U výkonnostního sportu je 
totiž správná životospráva nezbytností. 
Klíčovou oblastí je také pohyb. V již zmiňovaném Švéd-
sku dle Eurostatu pravidelně cvičí polovina populace, 
u nás necelá čtvrtina. V mnoha zemích na západ od nás 
se také sport ve škole mnohem více podporuje. V anglo-
saských zemích probíhají různé sportovní turnaje mezi 
školami. Zápasy těch nejlepších středních škol jsou vy-
sílány v televizi. 
Naše město je jistě velmi sportovní. Máme zde mno-
ho úspěšných sportovních organizací a některé patří 
ke špičce v republice. Postupně se budují a vylepšují 
místa pro sportování veřejnosti. A také máme krásnou 
okolní přírodu. 
Rád bych viděl a podpořil sportoviště více otevřená pro 
školy. Máme kvalitní trenéry a sportovce, kteří se mohou 
věnovat školním dětem a ukazovat i osobní cestu spor-
tovce. Organizovali jsme před „covidem“ školní turnaje 

ragby a vím, jak se děti připravovaly, trénovaly, fandily, 
jakou atmosféru turnaje měly. Dobrým příkladem jsou 
také pravidelné hodiny bruslení pro základní školy.  To 
samé platí i pro dospělé a seniory. Jak překvapení jsme 
byli, když z našeho partnerského města Whitstable přijel 
tým ragby nad 60 let a naši senioři s nimi odehráli utkání 
v „chodícím“ ragby. Naši „hráči“ nečekali, že si ještě za-
hrají. Podobné aktivity mají rozhodně velký smysl.
Když se vrátím na začátek, pevně věřím, že v našem městě 
a jeho krásném okolí máme velký potenciál vytvářet pro 
naše občany ještě lepší podmínky pro zlepšování jejich 
životního stylu.
Přeji vám do nového roku hodně zdraví a energie

Marek Fořt, zastupitel,  
Unie pro sport a zdraví Říčany 

Říčanští ragbisté s dětmi odpočítali rozsvícení vánočního stromu.



Protože toto číslo Kurýru vyjde až 
po svátcích, tak je to spíš taková 
malá vzpomínka a zamyšlení nad 
tím, že jsou i jiné priority, než umytá 
okna v zimě a za každou cenu načan-
čaný byt.
Také se těšíte?
Na co? No přece na Vánoce! Když 

jsem byla malá, tak se chodilo na Štědrý den do práce a to 
byl potom fofr. Ozdobit stromeček, udělat salát, uvařit 
polévku, naporcovat a usmažit rybu, připravit sváteční 
stůl, najít všechny před námi dětmi poschovávané dárky 
a všechny drobnosti okolo. Když se k tomu přičetl předvá-
noční úklid, tak toho měla maminka plné zuby. Tenkrát, 

alespoň u nás, hlava rodiny nic moc nepomáhala a vše 
bylo jen na mamince. Ta potom brzy večer odpadla a ani si 
moc ten sváteční čas nevychutnala. Zařekla jsem se, že až 
budu mít vlastní rodinu, tak to bude jinak. Opravdu jsem 
se snažila, ale stres, že není vše tak, jak by mělo být, stejně 
zůstal. Teď, když se na Štědrý den nechodí do práce (ale-
spoň většinou), je to přece jen trochu klidnější. Věřte, že 
dětem vůbec nevadí, že nemáte v zimě umytá okna. Ony 
jsou rády, že maminka s nimi tráví co nejvíce času a hlav-
ně se těší na dárky pod stromečkem a nějaký ten šrám 
na úklidu vůbec neřeší. 
Přeji vám všem krásné a klidné svátky a v roce 2023 klid 
a pohodu. 

K. Egidová, zastupitelka (ODS)

Přeji klid a pohodu v roce 2023
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Všichni víme, jak vypadá doprava 
v Říčanech. Situace se sama nezlep-
ší, je nutný komplex opatření, a proto 
jsem rád, že se nám podařilo prosadit 
můj návrh na vznik výboru pro do-
pravu, který jsem přednesl starostovi 
ještě před jeho znovuzvolením. Díky 
argumentaci Jirky Kozáka a podpory 

STANu a nakonec i dvou kolegů z KM máme šanci se spo-
lečně posunout k lepšímu. 
Z mého působení ve výboru pro dopravu na Kraji vím, jak 
je důležité vnímat věci v kontextu a jednat o nich na od-
borné i politické úrovni. Proto je vznik výboru důležitý, 
a proto jsem se uvolil, když jsme s nápadem přišli, k vede-
ní tohoto výboru. Věřím, že se společně podaří poskládat 
tým schopných lidí a také, že naši nominanti se ho budou 
moci aktivně účastnit a získají podporu koalice.
Jednou z podmínek zlepšení dopravní situace je vybudo-
vání obchvatů v čele s tím pražským. Když současný mi-
nistr dopravy, bývalý náměstek pro dopravu na kraji a můj 
kolega Martin Kupka prohlásil po svém nástupu do funk-
ce, že mezi jeho priority patří dostavba obchvatu Prahy 
v čele se stavbou č. 511, tedy mezi D1 a D11 s termínem 
zahájení výstavby do dvou až tří let, mnozí tomu nevěřili. 
Nemáme sice vyhráno, ale dnes máme (ŘSD) po vydání 
pravomocného územního rozhodnutí vykoupeny pozem-
ky za téměř dvě miliardy korun, tedy téměř 80 %. Navíc 
Horní Počernice nedávno stáhly žalobu na okruh. Probí-
hají projektové práce pro stavebního povolení a pokud vše 
půjde podle plánu, mohla by mít stavba vydané stavební 
povolení v první polovině roku 2024. Držme si tedy palce, 
a hlavně všem zainteresovaným v čele s ŘSD. 
Mezi dobré zprávy patří také posun v přípravě Středo-
české části D3, kde ŘSD podalo novou žádost o vydání 
územního rozhodnutí. Jen připomínám, že již dříve bylo 
definitivně potvrzeno, že trasa povede dle dlouhodobých 
plánů od Jesenice a nikoliv od Říčan.

Mezi víc než dobré zprávy pro Říčany bych závěrem 
zmínil skutečnost, že se navýšily prostředky na výstav-
bu škol a Říčany by tak místo dotace 220 mil. Kč měly 
získat 300 mil. Kč. Je dobré, když jsou ve vládě zástupci 
našeho kraje, kteří vnímají naše problémy intenzivněji 
než ostatní. 
Přejme si úspěšný rok a samé dobré zprávy pro Říčany!

Miloslav Šmolík, krajský  
a říčanský zastupitel (SPOLU/ODS)

Dobré zprávy pro Říčany
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A jsme skoro u konce. Od 15. listo-
padu do 15. prosince, prodlouženo 
do 15. ledna. Stále máte možnost 
se setkávat s lidmi, kteří mají za-
půjčené různé druhy svítících vest 
a doplňků. Pravidlo je jednoduché, 
nosit je v podmínkách se sníženou 
viditelností, tj. večer, mlha, zata-
ženo, sníh, v místech, kde nejsou 
chodníky a noční osvětlení a tam, 
kde se pohybujete v okolí cest při 
své práci, sportu nebo cestě domů. 
Můžete se setkat s dětmi z mateř-
ských škol chodícími na procházky, 
městskou policii, která řídí dopravu 
na rušných přechodech, připraveni 
k použití vest v akci jsou i dobro-
volní hasiči. Ve městě můžete vidět 
pracovníky technických služeb, 
kteří se neúnavně perou se sněho-
vou nadílkou, nebo kteří chystali 
vánoční výzdobu. Sportují v nich 
běžci, cyklisté i mladí z orientační-
ho běhu. Maminky je půjčily dětem. 
Zapůjčování vest probíhalo v Huso-
vě knihovně, oddělení pro děti nebo 
v CykloSportu. 
Z pohledů řidičů velké téma - NE-
VIDITELNÍ chodci a cyklisté, 
zbytečné nehody, střety a úmrtí 
lidí na cestách. Málo viditelní pra-
covníci při značení a opravě cest, 
záchranáři, kteří zasahují u nehod. 
Tyto všechny skupiny lidí dává smy-
sl zviditelnit. Aktivním svícením 
SUNFIBRE® jdete vidět z jakéhoko-
li úhlu, z velké dálky, za jakéhokoli 
počasí, nečasu a tmě. A to je největší 
rozdíl oproti reflexním prvkům, kte-
ré sami od sebe nesvítí a jen pasivně 
čekají, až na ně světlo dopadne, aby 
ho mohli reflektovat. Reflex je zatím 
nejrozšířenějším bezpečnostním ře-
šením. Projektem na problematiku 
neviditelnosti upozorňujeme a vě-
říme, že technologie SUNFIBRE® 
Wearable active lighting je posunu-
tím bezpečnosti na vyšší úroveň a že 
další český vynález může být užiteč-
ný nejen v Česku, ale i ve světě. Drž-
te nám palce! 
Nápad vznikl a je patentován 
na Technické univerzitě v Liberci 
a je českým unikátním systémem 

svícení z optických vláken. Více in-
formací na www.vidimevasricany.
cz . Online i při vrácení nám můžete 
vyplnit vaši zkušenost i doporučení. 

Děkuji všem lidem a organizacím, 
kteří se s námi do projektu zapojili. 
Petra Tillhonová, koordinátorka 
projektu.

Vidíme Vás, Říčany!
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Bezpečnost a infrastruktura

Městská policie i nadále provádí opa-
kované kontroly nad dodržováním 
zákazu tranzitu nákladních vozidel 
přes město Říčany. Jedná se o poru-
šení vyplývající z dopravní značky B4 
zákaz vjezdu nákladních automobilů 
s uvedením nejvyšší povolené hmot-
nosti 12 t s dodatkovou tabulkou 
TRANZIT – zákaz platí pro vozidla 
převyšující tuto hodnotu, která tran-
zitují (projíždějí) městem. Důležité je 
však vědět, že pokud řidič uvedeného 
nákladního vozidla nad 12 t, pokud 
zde má sídlo firmy, trvalé bydliště, 
servis, nebo zásobování, tak nic ne-
porušuje. Bohužel v Říčanech je hod-
ně logistických center pro nákladní 
dopravu a míst pro zásobování, tak 
se úplně nevyhneme potkávání se 
s nákladními vozidly ve městě. I přes 
uvedenou zátěž, došlo k výraznému 
omezení nedovoleného tranzitu přes 
město. Strážníci nad uvedeným do-
hlížejí v denních i nočních hodinách, 
mnohdy jsou řidiči překvapeni, když 
je hlídka městské policie zastaví, ne-
boť kontroly jsou prováděny ve všech 
možných časech a za každého počasí. 
Řidičům za nedovolený tranzit hrozí 
pokuta s příkazním řízením na místě 
do 2 000 Kč.   

Z knihy událostí
17. listopadu, 00.22
Vozidlo, parkující na pěší zóně v uli-
ci Cesta Svobody, zaujalo strážníky 
z mnoha důvodů. Řidič sice zane-
dlouho nastupuje do vozidla a od-
jíždí, ale záhy je strážníky zastaven 
a kontrolován. Dopustil se přestup-
kového jednání. Řidič předkládá po-

třebné doklady k řízení vozidla. Toto 
je bez problémů. Orientační dechová 
zkouška na přítomnost alkoholu je 
negativní. Přeci jen, drobná nesrov-
nalost se najde. Strážníci toto tušili 
ještě před zastavením vozidla. Je to 
momentálně velký trend napříč re-
publikou, jak se vyhýbat odpovědnos-
ti při páchání přestupků v souvislosti 
s provozem vozidla. Vozidlo je opat-
řeno cizí státní registrační značkou. 
Lustracemi v evidencích je zjištěno, 
že vozidlo není registrované v České 
republice ani Polské republice, kde 
má vydané registrační značky. Na vo-
zidlo není uzavřeno žádné platné po-
jištění. Navíc vozidlo bylo v Polsku 
vyřazeno z provozu. Řidič není scho-
pen na místě doložit ani nabytí vlast-
nictví ke svému vozu, který vlastně již 
neexistuje. Strážníci na místo přivo-
lávají Policii ČR, která řidiči odjímá 
z vozidla registrační značky a vozidlo 
je odstaveno na nedaleké parkoviš-
tě, jelikož je nezpůsobilé pro provoz 
na pozemních komunikacích. Celou 
událostí se nadále zabývají policisté 
a příslušné správní orgány.

20. listopadu, 14.32
Muži věděli, na koho se obrátit. 
Na základě telefonické prosby, vy-
rážejí strážníci k budově gymnázia 
na Komenského náměstí. Zde se 
nachází teleskopická plošina, u kte-
ré došlo k technické závadě. Dva 
dělníci zůstali zaseknuti ve výšce asi 
dvaceti metrů, když ovladač umís-
těný ve vrchní části plošiny přestal 
fungovat. Naštěstí fungoval spodní, 
hlavní ovladač. Dělníci jsou téměř 
v okamžiku vysvobozeni a zpátky 
na pevné zemi. Vyplatí se mít uložené 
číslo na strážníky ve svém mobilním 
telefonu, nikdy totiž nevíte, kdy se 
bude hodit.

27. listopadu, 14.35
Strážníci jsou telefonickým oznáme-
ním upozorněni na možnou ekologic-

kou havárii u rybníka Rozpakov, kde 
došlo k vystříkání hasicích přístrojů 
do okolí a z části na vodní hladinu 
rybníka. Strážníci na místě zjišťují, že 
oznámení se zakládá na pravdě a ne-
známý pachatel vyprázdnil dva práš-
kové hasicí přístroje do travnatého 
porostu v okolí rybníka ale i na vodní 
hladinu, takže se hasicí látka dostala 
do vody. Na místo strážníci přivolá-
vají Hasičský záchranný sbor a Policii 
ČR, jelikož je důvodné podezření ze 
spáchání trestného činu. Po prove-
dení prvotních úkonů je celá událost 
předána k dalšímu šetření Policii ČR.

4. prosince, 22.10
Podezřelé vozidlo ulicí 17. listopadu 
odbočuje v protisměru jízdy do jed-
nosměrné ulice Jiráskova. Řidič vozi-

dla je zastaven a ihned po vystoupení 
z vozidla je jasné, proč řidič nezvládá 
jízdu dle pravidel silničního provozu. 
Vystupuje, nekoordinovanými pohy-
by jde ke strážníkům a poměrně složi-
tou artikulací se snaží komunikovat. 
Řidič se strážníky nespolupracuje 
a komunikace s ním je složitá. Stá-
le dokola vysvětluje, že je policista. 
Na místo je přivolána hlídka Policie 
ČR a je provedena orientační decho-
vá zkouška na přítomnost alkoholu. 
Ta je pozitivní s výsledkem 2.47 pro-
mile. Řidič je tak důvodně podezřelý 
ze spáchání trestného činu a stráž-
níky přenechán k provedení dalších 
úkonů přítomné hlídce policie.

 Jindřich Joch
zástupce vedoucího  

Městské policie Říčany

Městská	policie	Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765
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Bezpečnost a infrastruktura

Vážení přátele a fanoušci hasičstva,
rok 2022 nám dal definitivně sbohem 
a všichni si tak můžeme začít plnit 
předsevzetí. Je nutné se ohlédnout 
i za tím co se v roce 2022 událo a co 
vše jsme u hasičů prožili. Začátek 
roku byl ještě poznamenán restrik-
cemi, které souvisely s pandemií 
Covid-19. Podařilo se nám, alespoň 
uspořádat zimní ozdravně – spor-
tovní pobyt v Benecku, a to i včetně 
všech malých ratolestí. Bohužel se 
nám nepodařilo i přes veškerou sna-
hu uspořádat hasičský bál. Nyní je již 
situace příznivější, a proto se na vás 
budeme těšit 4. 2. 2023 v KC Labuť, 
kde se od 20:00 otevřou vstupní dveře 
a my tam již budeme čekat, abychom 
si s vámi tento večer náležitě užili.  
Po celou dobu bude hrát kapela Uni-
gena, která je na našich plesech již 
stálicí. Nebude chybět i velmi oblíbe-
ná tombola. Vstupenky bude možné 
zakoupit ve vinotéce „EXTRAVÍNO 
U Labutě“ a kdo by nestihl v předpro-
dej, bude možné vstupenky zakoupit 
přímo na místě. 
Konec zimy a začátek jara byl akční 
především pro naši mládež, vyrazili 
jsme na okrskové i okresní uzlová-
ní, kde ze všech krásných výsled-
ků musíme vypíchnout především 

první místo ze všech starších žáků 
naší Ádi Novákové. Dále nás čekalo 
velice dlouhé období plné soutěží 
v útocích, a hlavně dlouhých na-
máhavých tréninků, které ale při-
nesly ovoce a my jsme tak v květnu 
na okresní hře ukázali vše, co v nás 
je. Naši nejmenší, s nejnižším vě-
kovým průměrem ze všech druž-
stev, obsadili úžasné 5. místo, což 
potvrdilo jejich obrovský potenciál 
do budoucna a zároveň nás všechny 
motivovalo k další práci. Co ale bylo 
třešinkou na tréninkovém dortu, 
byla první místa starších žáků i do-
rostenek a postup do krajského kola. 
Tam nám bohužel chyběla pověstná 
štěstěna, ale s pokorou jsme přijali 
10. místo starších a 11. místo do-
rostenek a vážíme si nabytých zku-
šeností do dalších sezon. Ani naše 
jednotka nezahálela, protože za rok 
2022 jsme měli bezmála 80 výjezdů, 
kdy se ve více než  polovině případů 
jednalo o technickou pomoc a sta-
tisticky druhým nejčastějším výjez-
dem jsou požáry. Přes 50 ze všech 
událostí bylo na území města Říčan. 
Jako jeden z těch větších letošních 
požárů určitě můžeme vybrat nedáv-
ný požár Ultra Light letadla a han-
gáru po letecké dopravní nehodě 

v Doubravčicích, nebo naši asisten-
ci s cateringovým kontejnerem při 
velkém požáru obchodního centra 
v Benešově. Nejvíc událostí jsme 
měli v měsíci červnu, což je jistě 
způsobeno velkými lokálními bouř-
kami a povodněmi, které naše území 
zasáhly. Celkem letos naši členové 
strávili na výjezdech přes 250 hodin! 
Když je to možné, stále pracujeme 
na zvelebení techniky a společných 
prostor. Stěhovali jsme naše depo-
zity do další místnosti, kde díky na-
šim šikovným členům vzniklo skvělé 
dřevěné patro. Proběhla také rekon-
strukce skladové místnosti dětí, kte-
rá se pod rukama našich dorostenců 
doslova proměnila během prázdnin 
v útulný a vzhledný pokojíček. 
Výjezdová jednotka je aktivní nejen, 
co se výjezdů na události týká, ale 
také zajišťujeme asistenci na akcích 
města. Během tohoto roku proběh-
la součinnost s městem při sběru 
a distribuci věcí na pomoc Ukra-
jině. Také jsme byli opět součástí 
dne IZS, koncertů na vodě Pavla 
Šporcla i preventivních programů 
ve školách a školkách, abychom dě-
tem přiblížili práci hasičů a techni-
ku. Kde je oheň, jsou i hasiči, a tak 
i hasičský rej a Adventní neděle pa-
tří mezi naše pravidelné asistence. 
Máme za sebou úspěšné pořádaní 
již druhého ročníku hasičské sou-
těže tzv. TFA a již máme termín 
3. ročníku, a to 16. 9. 2023. Věcí, co 
se podařily a co máme za sebou, je 
tolik, že ani všechny strany Kurýru 
by na to nestačily. Vše, co se aktuál-
ně děje a dělo, je na našem Faceboo-
ku anebo na našich stránkách. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
rodičům a městu Říčany za podporu, 
členům za jejich aktivní přístup a jed-
notce popřát, aby se vždy vracela z vý-
jezdů ve zdraví. Všem ostatním přeji 
pevné zdraví a mnoho štěstí do toho-
to roku. 

David Pojezný, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
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Biouhel	z	větví	
ovocných	stromů
Zimní měsíce jsou správnou chvílí 
na prořezání jabloní v říčanských 
zahradách. Stromy v době vege-
tačního klidu zásah dobře snášejí. 
Řezem, kdy prosvětlíme korunu, 
odstraníme výhony (vlky) a po-
škozené větve, podpoříme dobrou 
úrodu jablek v nastávající sezoně.
Ořezané větve se většinou pálí, 
nebo odvážejí do sběrného dvo-
ra do bioodpadu. Ale je tu ještě 
jedna zajímavá možnost – vyro-
bit biouhel. Když ho následně za-
pracujeme do půdy na zahradě, 
pomůžeme tím jednak zlepšit její 
schopnost zadržovat vodu i živi-
ny, jednak alespoň trochu snížíme 
naši uhlíkovou stopu.
Proč o tom uvažovat? Klima se 
mění, protože lidstvo produkuje 
obrovské množství skleníkových 
plynů, zejména oxidu uhličitého 
(CO2). Rostoucí koncentrace CO2 
je důsledkem pálení uhlíku, který 
se uložil v tělech prehistorických 
organismů a miliony let byl uscho-
ván v zemi ve formě fosilních paliv 
jako ropa, plyn a uhlí.
Předcházení změně klimatu se řeší 
i na mezinárodní úrovni. Podle Pa-
řížské dohody z roku 2015 se státy 
zavázaly udržet oteplení planety 
pod 2 °C a zároveň se snažit ne-
překročit hranici 1,5 °C. V rámci 
Zelené dohody pro Evropu je cí-
lem dosažení klimatické neutrality 
do roku 2050.
Od úvah, jak dostat již lidmi uvol-
něný uhlík z atmosféry, se přechází 
k testování, ale jsme zcela na za-
čátku. Jedna z metod je zachyce-
ní CO2 z ovzduší a jeho ukládání 
do vytěžených ropných ložisek.
My můžeme alespoň v malém uklá-
dat uhlík, ne jeho plynný oxid, ale 
skutečný uhlík. Dřevo je totiž tvo-
řeno z velké části uhlíkem. Pokud 
nenecháme dřevo shořet na popel, 
ale vystavíme ho vysoké teplotě 

a včas uhasíme, vznikne dřevěné 
uhlí – černá porézní hmota tvoře-
ná uhlíkem bez hořlavých organic-
kých látek. Uhlu vyráběnému jako 
přísada do půdy se říká biouhel.
Uhel má velké množství mikrosko-
pických pórů, které absorbují slou-
čeniny využívané organismy jako 
živiny. V půdě osídlí živinami „na-
sáklý“ uhel bakterie, houby a další 

půdní mikroorganismy, díky kte-
rým jsou tyto látky snadněji do-
stupné rostlinám. Samotný uhlík, 
tvořící strukturu uhlu, zůstane 
netknutý až tisíce let.
Obohacování půdy uhlem bylo 
známé i u nás. Nejstarší doklady 
přidávání uhle do půdy pochází 
z Amazonie. Původní indiánské ci-
vilizace tam proměňovaly neúrod-
nou pralesní půdu v černou a pro 
zemědělství vhodnou půdu zvanou 
terra preta.
Naše ořezané větve proměníme 
na uhel buď dovedným pálením 
a hašením v obyčejném ohništi, 
nebo za pomoci různých, nejčastěji 
kónických plechových nádob. Více 
na webu muzea v sekci „Píšeme 
pro vás“.
Dnes se produkcí biouhlu a vý-
zkumem aplikace do půd věnuje 
řada vědeckých týmů a firem u nás 
i ve světě. Na rozdíl od zachytá-
vání CO2 ze vzduchu je produkce 
uhlu jednoduchá a nenákladná. 
Kromě pozitivního vlivu na klima 
má i bezprostřední místní užitek.

Jakub Halaš

PřÍRODA 
Říčanska
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Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany
založeno 13. 9. 1908 
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Novoroční inventura včelařů
Začátkem každého nového roku je tendence rekapitu-
lovat rok předchozí a zkrátka dělat si takovou inventu-
ru. Ne jinak je to i u včelařů. Naše Základní Organiza-
ce Českého Svazu Včelařů v Říčanech v minulém roce, 
rozhodně nelenila. Stejně jako včelky jednotlivých 
členů opylovávaly okolní rostliny a tím zabezpečovaly 
přirozený běh přírody, včelaři, kromě pečování o své 
svěřenkyně, dělali ještě další činnosti v rámci osvěty 
a propagace včel. Neboť uvědomění si, jak nezbytné 
včely a ostatní opylovači pro nás jsou, je velmi důleži-
té a musí se vštěpovat už i malým dětem. Proto několik 
našich členů obráželo školy a školky s živými včelami 
v proskleném úlu a s dětmi si o včelách povídali hra-
vou formou. Často byli ještě zvídavější a udivenější 
jejich pedagogové, co vše včely dělají a jak vlastně žijí. 
Začátkem června, jako téměř každoročně, jsme se zú-
častnili akce pro celé rodiny Příběh potravin, pořáda-
né Výzkumným ústavem živočišné výroby v Uhříněvsi, 
v Netlukách. Byla to vždy velmi přínosná a zajímavá 
akce s živými zvířaty a soutěžemi pro děti i jejich rodi-
če. Doufáme, že se bude konat i v tomto roce. Protože 
kontakt s veřejností a odpovídání na jejich všetečné 
otázky ohledně včel, obohacuje i nás včelaře. 
Stejně tak byla i zajímavá akce pořádaná Městem Ří-
čany na Lázeňské Louce, kam jsme byli také přizváni 
se včelami a ukázkou předmětů kolem nich. Mezi tím 
párkrát proběhly oblíbené Včely na plotě, což spočí-
vá v tom, že věšíme didaktické tabule s informacemi 
a fotografiemi včel na plotech veřejného prostranství 
a náhodní kolemjdoucí mohou v klidu studovat třeba 
při procházce. Často bývá po ruce i nějaký včelař aby 
nejasnosti a dotazy zodpověděl. Jedná se vždy o jedno-
denní akci tzv. „od svítání do soumraku“, tak jak včely 
létají. Tentokrát byly informace o včelách „zavěšeny” 
na oplocence u Pirátského hřiště ve Strašíně. A když 
se nám včelařům začaly včely doslova zavěšovat, tedy 
rojit se, rekrutovali se někteří z nás ve Včelařskou po-
hotovost a na zavolání na číslo, zveřejněné na webu 
naší organizace, vyjížděli sundávat roje do okolí ze 
stromů, plotů, zaparkovaných aut i autobusových za-
stávek. 
V měsíci listopadu, stejně jako v roce předchozím, vče-
laři ze ZO ČSV Říčany vysazovali stromy. Ty byly po-
řízeny za finančního přispění města Říčany. Tentokrát 
byla vybrána lokalita Pacov, kde bylo vysazeno celkem 
jedenáct vzrostlých stromů pestrého složení, přínos-
ného pro včely a jejich pastvu. Výsadba je zajištěna 
oporou a včelaři se budou starat i o zálivku, aby porost 
řádně zakořenil. Při procházce z Říčan do Pacova na-

razíte na slivoň, lípu nebo jabloň a určitě budou dělat 
radost nejen včelám, ale i vám, kolemjdoucím. A nás 
hřeje vědomí, že jsme udělali něco pro přírodu a kra-
jinu kolem nás.
Jako dárek sobě i ostatním včelařům jsme si nadělili 
v roce, kdy celorepublikový svaz včelařů slavil 150 let 
svého trvání, reprint knihy z roku 1969 Zákonitosti 
života včelstva, která se nazývá „včelařskou Biblí”, 
od autora Otakara Brennera (1886 - 1975) z Babic, 
významného člena a předsedy Říčanského včelařské-
ho spolku; na současném vydání se ZO ČSV Říčany 
také podílela. Kniha byla pokřtěna v den svátku sv. 
Ambrože - patrona včelařů 7. 12., a jak jinak, než me-
dovinou.
Přejeme vám, sobě a hlavně včelám mnoho zdraví 
v roce 2023.

Vaši včelaři z Říčan a okolí na www.vcelyricany.cz

Účinná infuzní terapie pomáhá 
v Nemocnici AGEL Říčany na bolesti zad

Infuzní ambulance je v říčanské nemocnici v provo-
zu každý všední den od 7:00 do 14:00 hod. Infuzní 

terapie je zde zaměřena na bolesti zad a pohybového 
aparátu. Podáním léčivých látek, analgetik nitrožil-
ně, dochází k efektivnější a šetrnější léčbě, protože 

hodně léků na bolest užívané ústy mnohokrát dráždí 
či poškozují žaludek. Noví pacienti se mohou spolu se 
žádankou od svého lékaře objednávat na čísle: +420 

323 627 505. 

Modernizace lůžkového fondu
Větší pohodlí pro pacienty a snazší manipulace s lůžky 

pro nemocniční personál, to jsou hlavní benefity 
modernizace lůžkového fondu v Nemocnici AGEL 

Říčany. Nových lůžek je 42 a byla rozmístěna na lůž-
kové interní oddělení nebo do některých ambulancí. 

Investice byla v hodnotě přes 1 400 000 Kč. Nová 
lůžka mohou přinést klientům možnost rychlejšího 

zotavení, např. po nemoci dýchacích cest, protože mají 
funkci tzv. kardiackého křesla. Poloha vsedě zvyšuje 

vitální kapacitu plic. Personál nemocnice může ocenit 
intuitivní ovládání.
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Okrašlovací spolek v Říčanech, z.s. 
 Křídlatka v Říčanech v roce 2022

Křídlatka  se v Říčanech již nevysky-
tuje v souvislých plochách. V roce 
2022 byly všechny lokality monito-
rovány a bylo zjištěno 1 822 jednot-
livých rostlin, Převážně se jednalo 
o lokality podél cyklostezky mezi 
Mlýnským rybníkem a ČOV.  Všech-
ny zjištěné rostliny byly zlikvidovány. 
Okrašlovací spolek důsledně monito-
ruje všechny evidované lokality. Tím 
je dán předpoklad, že v příštím roce 
bude křídlatky již podstatně méně. 
V roce 2022 nebyly již také objeveny 
žádné nové plochy křídlatky Není 
ale  vyloučené, že se neobjeví další 
plochy, na které se dosud nepřišlo. 
Prosíme všechny, kteří by věděli o ta-
kových místech, aby kontaktovali 
Okrašlovací spolek.
     Okrašlovací spolek se věnuje likvi-
daci křídlatky od r. 2007, to je tedy již 
15 let. Samozřejmě by to nebylo mož-

né bez podpory Města Říčany včetně 
finanční podpory. V roce 2022 činila 
dotace na péči o  veřejnou zeleň (včet-
ně likvidace křídlatky) 43 000,- Kč.
     S monitorováním křídlatky počítá 
Okrašlovací spolek v Říčanech i na-

dále po dobu minimálně pěti let. Na-
bízíme také pomoc všem, kteří mají 
křídlatku na svém pozemku. 

Jiří Pánek, Martin Plzák
Okrašlovací spolek v Říčanech     
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Vánoční čas v DPKS
S každým za-
čátkem nové-

ho roku přichází i konec toho staré-
ho. Jaký byl? Těžko říci. Každý z nás 
i našich obyvatel by rok 2022 hod-
notil prostřednictvím svého soukro-
mého pohledu na věc. Podle stability 
vlastního zdraví, kvality vztahů se 
svými blízkými a se svým bezpro-
středním okolí. A také skrze to, jak 
se člověku a jeho blízkým v daném 
roce daří.  To jsou aspekty, které naší 
prací neovlivníme nebo ovlivníme 
jen maličko. To, co však můžeme 
ovlivnit, je kvalita péče v našem zaří-
zení; atmosféra, ve které náš Domov 
žije a také volnočasová náplň kaž-
dodennosti našich klientů. A s tím 
jsme se v roce 2022 poprali celkem 
obstojně. Máme poměrně vysokou 
účast na aktivitových programech, 
které pro naše klienty pořádáme. 
Posbírali jsme díky jejich nasazení 
a motivaci spousta krásných cen 
a hodnocení, na která jsme oprávně-
ně pyšní a moc jim za to děkujeme. 
Naši obyvatelé si letos přivezli ně-
kolik medailí z různých sportovních 
her a seniorských klání mezi týmy 
z různých domovů. 
V rámci mezigenerační spolupráce 
s MŠ Čtyřlístek se společně s nimi 
pyšníme Zvláštní cenou ministra 
práce a sociálních věcí za rozvoj me-
zigenerační spolupráce a solidarity 
v rámci 8. ročníku soutěže Srdce 
s láskou darované s projektem „Za-
ječí štafeta“ a reprezentantky našeho 
domova dokonce byly při předání cen 
v budově Senátu ČR.
Krásné ocenění jsme získali i na vý-
stavě Šikovné ruce našich seniorů 
v Lysé nad Labem s výtvarným pro-
jektem Archa Noemova, do kterého 
se zapojil velký počet našich klientů.
Velikou radost nám letos udělala jed-
na z našich obyvatelek, paní Marie Č. 
(92 let), která svým příspěvkem do li-
terární soutěže „Pošli vzkaz příbě-
hem“, kterou v rámci projektu „Oži-
víme Česko“ pořádala Všeobecná 
zdravotní pojišťovna, získala jednu 
z hlavních cen. Slavnostní program 
spojený s předáním této ceny, který 

se konal u nás na domově, udělal pak 
radost všem našim obyvatelům.
Nejen naši klienti, ale i my jsme letos 
dostali hezké ocenění za naši práci. 
Vzpomínku na vrcholnou dobu covi-
dovou nám přineslo ocenění ze stra-
ny Krajského úřadu Středočeského 
kraje ve fotosoutěži pro příspěvkové 
organizace Středočeského kraje, kdy 
jsme ve dvou vyhlášených kategori-
ích ze tří obsadili dvě druhá a jedno 
první místo. Jsme rádi, že jsme pro-
střednictvím minivýstavy, kterou kraj 
u příležitosti této soutěže uspořádal, 
mohli veřejnosti ukázat náš pohled 
na dobu covidovou. Byla sice nesmír-
ně těžká, ale jako hvězda naděje v ní 
zářilo lidství, sounáležitost a nesmír-
ně silný týmový duch. Jsme přesvěd-
čeni, že to bylo v našich fotografiích 
vidět a přineslo onen, dle nás, zaslou-
žený úspěch.
Možná proto, že to tady máme tako-
vé týmové a rodinné, jsme se pustili 
na podzim i do pořádání měsíční vý-
stavy „Vzpomínky na tenkrát“, která 
mezi klienty rozproudila vzpomí-
nání, povídání a sdílení jejich živo-
tů. To považujeme za velký úspěch. 
Trochu nám díky této výstavě ožili 
a omládli. A to pokračuje i v zimní 
sezóně. Máme tu sbírku věcí slouží-
cích k zimním radovánkám a tak bylo 
potřeba je vyzkoušet. Na chvíli jsme 
byly venku na sněhu s malými holka-
mi a ne se seniorkami 80+. To jsou 

nezapomenutelné momenty, které 
bychom přáli každému člověku zažít.
Tak jaký ten rok vlastně byl? Posuď-
te sami a vězte, že celý tým Domova 
Pod Kavčí Skálou se bude všemi sila-
mi snažit, aby i ten rok, co přichází, 
přinesl všem našim obyvatelům do-
statek radosti a naplnění. A vám, milí 
sousedé, posíláme od všech zaměst-
nanců a klientů přání, ať je ten nový 
rok 2023 přesně podle Vašich před-
stav. Mějte se rádi, starejte se o sebe 
navzájem a buďte na sebe hodní. To 
je přesně to, co v dnešní nepředvída-
telné době můžeme ovlivnit. Hodně 
štěstí!

Petra Suchánková,  
zástupkyně ředitele DPKS
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Dne 1. 12. jsme přivítali v DS Marta 
paní Veroniku Musilovou, která je 
sociální pracovnicí v projektu „Zají-
ček na koni”. Tento projekt se zabý-
vá pomocí dětem či lidem s nějakým 
handicapem se začleněním do „zdra-
vé” společnosti. Mimo jiné se věnují 
i animoterapiím a paní Musilová nás 
oslovila s nabídkou, že by tuto terapii 
mohli udělat i u nás. 
 Díky této nabídce si naši klienti 
mohli zkusit rozčesat koňskou hřívu, 
pochovat si morčátko, králíčka nebo 
pejska. Také jsme se dozvěděli spous-
ty nových informací o životě těchto 
zvířat. Návštěva trvala celé dopoled-
ne a myslím, že byla velkým přínosem 
pro nás všechny, ale hlavně pro klien-

ty. Moc děkujeme a těšíme se na další 
návštěvu. 
Také bychom rádi poděkovali paní 
Aničce Zouharové, která nás navští-
vila 4. 12. a připravila si pro naše kli-
enty mikulášskou nadílku. 
 Letos poprvé nás navštívila děv-
čata ze skautského oddílu Jirny, 

dozvěděli jsme se spousty věcí 
o skautech, naučili jsme se skaut-
ský pozdrav a také vázat uzly. 
Doufáme, že toto nebylo posled-
ní setkání a my budeme mít opět 
možnost se naučit něco nového 
a zajímavého. 
Rádi bychom poděkovali panu To-
máši Smíškovi s  rodinou za milý 
dar ve formě ovoce a dalších dob-
rot pro naše klienty.
Poděkování patří také pacovským 
dětem, které klientům vyrobily 
krásné dárky.
Velmi si vážíme všech darů a všem 
děkujeme!

Za Victorianna, s.r.o, Tereza  
Krátošková, sociální pracovnice 

Domov seniorů marta

Plnou parou do nového roku
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V Mravenčí školičce jsme se v pro-
sinci zaměřili na přípravu různých 
dárků, aby nám těšení na Ježíška 
rychleji utíkalo. Vše jsme koruno-
vali besídkou se skvělým rautem 
od rodičů a přišel i Ježíšek, který 
dětem přinesl spoustu dárečků 
a novou kuchyňku do herny mateř-
ského centra. 
I na kurzech keramiky jely pece 
na plné obrátky a vznikla spous-
ta úžasných děl. V lednu se mimo 
obvyklé kurzy můžeme vidět opět 
i ve čtvrtek a v sobotu. 

Keramické čtvrtky – 18:30 – 21:00
12.1.2023
26.1.2023
Keramické soboty – 9:00 – 11:30
7.1.2023, 21.1.2023
Během ledna budeme spouštět při-
hlašování do jednotlivých kroužků 
na druhé pololetí. Do větší části kur-
zů je možné naskočit i v jejich průbě-
hu. Za zmínku určitě stojí Deskové 
hry a logické hádanky. Úterní Mum-
space – prostor pro mámu si pro vás 
tentokrát v čase 9:00 – 11:00 připra-
vil tato témata:

3. 1. Jóga pro maminky s dětmi
17. 2. Cvičení pro děti
24. 1. Diastáza 

Mnoho dalších aktivit naleznete 
na www.mraveniste.info, kde je mož-
né se na kurzy registrovat třeba i v je-
jich průběhu. Cena je vždy počítána 
dle počtu zbývajících lekcí. 
Přejeme všem mnoho štěstí v novém 
roce, hodně tvůrčích nápadů a mi-
lých setkání! Vaše Mraveniště.

Nina Šafránek
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mikulášská besídka vlčat a světlušek
V neděli 4. 12. 2022 byla nová skaut-
ská klubovna podrobena zatěžká-
vací zkoušce - zaplnilo ji téměř 80 
vlčat a světlušek z celkem 4 oddílů 
našeho střediska (včetně našeho 
kolovratského oddílu), aby si spo-
lečně užili mikulášskou besídku. 
Do večera, kdy Mikuláš chodí, zbýva-
lo méně než 48 hodin a na děti čekal 
nelehký úkol pomoci mu s přípra-
vou na jeho tradiční cestu. Protože 
ale Mikuláš během roku poztrácel 
všechno důležité vybavení včetně 
pláště, berly i plnovousu, děti mu-
sely ve skupinkách splnit 7 úkolů, 
aby je získaly nazpět. Čekalo na ně 
skákáni v pytli, střelba kuší na oča-
rované sněhuláky i výroba papíro-
vého řetězu a sněhových vloček. 

Všem se podařilo úkoly pokořit a vyba-
veni pro Mikuláše získat - za odměnu 
na ně na závěr čekala sladká odměna. 
Besídka se velmi vydařila, klubovna 
přečkala pobíhající davy dětí se ctí 

(určitě by se nás vešlo ještě mnohem 
více) a všichni už se těšíme na příští 
velkou akci, kde se společně oddíly 
potkají.

za 3. Oddíl vlčat Lukáš Pavelka
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Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany  •   Na Obci 2049, Říčany  •  www.cestaintegrace.cz

Poděkování Lasergame  
říčany za podporu dětí  
navštěvujících Klub Cesta

rádi bychom poděkovali týmu z Laser-
game Říčany, kteří opětovně podpořili 
náš nízkoprahový Klub Cesta a po-
zvali nás na pár her free. Všem tuto 
aktivitu doporučujeme! Je to zábava 
a výzva pro malé i velké. V Laserga-
me si můžete aktivně odpočinout, 
můžete oslavit narozeniny, uspořádat 
teambuilding (za nás 5 hvězdiček z 5) 
nebo dlouhodobě trénovat svůj po-
střeh a týmovou spolupráci formou 
pravidelných tréninků a kroužků. V no-
vém roce vám přejeme šťastné chvíle, 
prostor pro růst a práci na svých 
snech, radost ze všedních dní, lásku 
a sílu poradit si se situacemi, které 
nám do životů přicházejí. 

Tým Klubu Cesta

PF 2023
Kolektiv Cesty integrace děkuje za přízeň a podporu naší činnosti a přeje všem mnoho zdraví, úspěchů 
a bezstarostný celý rok 2023.  

Poděkování Koloběhu říčany

Uplynulé Vánoce byly i plné dárků, kdy námi 
vytipovaní klienti obdrželi vánoční překvapení 
– praktické, radostné a hodnotné. děkujeme 
za Občanskou poradnu Cesty integrace Kolobě-
hu Říčany za štědrý finanční příspěvek a podpo-
ru klientů ve složité životní situaci.  

Kolektiv Cesta integrace, o.p.s.

40
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V lednu bývá čas na rekapitulaci 
toho, co se za uplynulý rok událo. 
Krásně se rekapituluje u tvorby vý-
roční zprávy společnosti. Člověk si 
zavzpomíná a zjišťuje, co všechno 
vlastně stihnul, co se povedlo, nepo-
vedlo a jak to rychle uteklo. Pro lidi 
v Komunitním centru byl rok 2022 
poměrně náročný. Změnilo se vedení 
společnosti. I nás se dotýkaly událos-
ti, které ovlivnily životy všech. Obavy 
jsme zaznamenávali a stále slyšíme 
i od našich klientů. Doba není jed-
noduchá pro nikoho. Bohužel právě 
kvůli neúměrnému zdražování a ce-
nám pohonných hmot musela i naše 
organizace v průběhu roku přistoupit 
k nezbytnému navýšení cen našich 
služeb osobní asistence a dopravy 
klientů. Kvality naší práce se to ale 
rozhodně nedotklo. Naopak, vůči 
klientům jsme stále ochotní a sdílní 
a vycházíme vstříc jejich potřebám. 
Zvětšil se objem rozvozů potravino-
vé banky nejen rodinám, které jsou 
v těžké situaci, ale i seniorům. Obce 
na Říčansku si začínají více uvědo-
movat, že jim Komunitní centrum 

Říčany pomáhá a ulehčuje životy 
jejich občanů. V několika obecních 
zpravodajích jsme měli možnost mít 
základní informace o naší činnosti 
a také jsme rádi za sdílení organiza-
ce, službách a aktivitách na obecních 
webech. Kolegyně z rodiny zorgani-
zovali první společné setkání nejen 
maminek v těžké životní situaci. 
Na setkání byla možnost si popoví-
dat, být aspoň chvilku s někým, kdo 
poslouchá, má stejné starosti, ale umí 
třeba i poradit. Před Vánocemi jsme 
se zapojili do akce „Krabice od bot“, 
kde se povedlo devatenácti dětem, 
jejichž rodiny využívají služeb Komu-
nitního centra, splnit vánoční přání. 
Za podporu a ochotu koupit dítěti 
dárek, který je leckdy pod vánočním 
stromečkem jediný, všem, kdo po-
mohli, velice děkujeme. Jako kolektiv 
Komunitního centra Říčany jsme se 
v předvánočním shonu stihli sejít 
v hospůdce Na Marvánku, popo-
vídat si i o něčem jiném než o prá-
ci, najíst se a připít si na úspěšný 
společný rok 2023. A úspěšný rok 
2023, plný zdraví, radosti, pohody 

a klidu si dovolujeme popřát i čte-
nářům Kurýru.

Za celý tým Komunitního centra 
Říčany s úctou Pavlína Šantorová 

Filková, ředitelka společnosti

Pokud se chcete stát  
patronem Komunitního centra 

říčany a podpořit nás v naší 
práci, ozvěte se nám. Veškeré 
informace o naší organizaci, 

podrobné kontakty i návod, jak 
nás podpořit, naleznete na 

internetových stránkách  
www.kcricany.cz.

E-mail: info@kcricany.cz,
tel. 774 780 141 nebo 

737 587 130
Osobní asistence: 
tel. 604 522 625

Program pro rodiny: 
tel. 737 536 205

Šťastný rok 2023 
přeje Komunitní centrum Říčany, o.p.s.
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Na konci starého a na začátku roku 
nového nás cosi nutí k ohlédnutí 
a také k pohledu dopředu. Lesní klub 
Pramínek v novém roce oslaví 12. rok 
svého života. Tvoří jej aktuálně dva-
náct lidí, šest žen a šest mužů. V roce 
minulém jsme si jako tým kladli otáz-
ku, nebo spíš znovuotevřeli téma, jaké 
jsou vlastně hodnoty Pramínku, čeho 
si jako tým ceníme a vážíme, co nás 
spojuje, za co bychom byli ochotni 
i něco obětovat? Společně jsme pak 
hodnoty nahlédli. Největší váhu získa-
la svoboda. Druhou příčku obsadily se 
shodným počtem bodů radost, zodpo-
vědnost, pohyb, les, rytmus a bezpečí. 
A třetí bylo „tady a teď“. Následovaly 
další hodnoty, které najdete v našem 
hodnotovém kruhu. Ten kruh se nám 
líbí. Ukazuje Pramínek zase v trochu 
jiném světle.
Přejeme vám všem dobrý nový rok 
2023. Kéž je plný svobody, radosti, 
zodpovědnosti, pohybu, lesa, rytmu, 
bezpečí, a to vše v módu „tady a teď“.

Za vedení Pramínku
Olga Jarkovská, Jana Šilarová  

a Petr Honsa

LESNÍ ŠKOLKA  RODINNÉ DOPOLEDNE LESNÍ DRUŽINA LETNÍ TÁBORY

Pramínek přeje do nového roku
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Adventní čas ve školce začal už kon-
cem listopadu zdobením tříd a stro-
mečků vánočními dekoracemi a vý-
robky dětí. Vyzkoušeli jsme si i práci 
s keramickou hlínou a vytvořili vá-
noční dárek. A protože vánoční čas 
je o setkávání a pomoci, navštívily 
děti v prosinci stacionář Olga, kde 
společně se seniory vyráběly vá-
noční dekorace a v Domě seniorů 
vystoupily s pásmem vánočních 
písniček. Vánoční atmosféra byla 
všude kolem nás. Je prostě pohád-
ková. I proto jsme zvolili před svátky 
výlety plné fantazie, pohádek a tra-
dic – v Čechově stodole v Bukové 
u Příbramě jsme si poslechli příběh 
svatého Martina a seznámili jsme 
se s tradicemi adventního období, 
v Šestajovicích nás ve svíčkárně če-
kala výroba voňavých koupelových 
solí, mýdel a svíček a nakonec po-
hádkový příběh v komnatách zámku 
Stránov. 
Pak už jsme se všichni těšili na společ-
ná setkání s rodiči, kdy děti na besíd-
kách předvedly, co se od září ve školce 
naučily – básničky, říkanky, písničky, 
vánoční koledy a tanečky. Novinkou 
byla vánoční pohádka skladatele Sta-
nislava Chudoby, která popisuje, jak 
zvířátka chtěla ochránit Ježíška v jes-
ličkách. Scénář je napsán tak, že se 
besídky mohly zúčastnit všechny děti, 
které se uplatnily v úvodní a závěrečné 
písni „Poslechněte, co se stalo v městě 
Betlémě“. Tento druh besídky přinesl 
všem dětem hezké zážitky a věříme 
i přítomným rodičům.
S napětím jsme očekávali, zda se pod 
stromečkem objeví nějaké dárečky. 
Děti jsou zde asi všechny hodné, pro-
tože překvapení bylo! Pod stromeč-
kem stavebnice a hračky do školky, 
dokonce i dáreček pro každého domů 
a také dalšího zvířecího kamaráda – 
želvičku. Ta už se zabydluje v novém 
teráriu. Děti se o ni starají jako o ge-
končíka, který se zabydlel v teráriu 
po agamě. 
Děti se zapojily do sbírky pro záchran-
nou stanici ve Vlašimi pro mláďata 
ježků, při které přinesly potřebné věci 

- potravu , hygienické a zdravotnické 
potřeby. Děkujeme všem rodičům, 
kteří společně s dětmi takto pomohli 
ježkům přečkat zimu. 
Vánoční čas utekl ve školce rychle. 
I po Vánocích se máme na co těšit. 
Do školky již máme objednané mobil-
ní planetárium s příběhem z vesmíru. 
Pak se již budeme chystat vyrábět 
masky na Masopust a připravovat 
masopustní dobroty. Díky velkému 
výběru dětských hudebních nástro-
jů a nákupu Orffova instrumentáře 
máme možnost muzicírovat všichni. 
To bude tedy pořádná kapela! 

Kolektiv učitelek
z MŠ U Slunečních hodin

44

Zprávičky z mŠ 
U Slunečních hodin



ze života škol(ek)

45

Započal nový 
kalendářní rok 
a školní rok je 
v plném proudu. 

Máme již za sebou úspěšné absolvo-
vání plaveckého kurzu, které všech-
ny děti bravurně zvládly. Naučily 
se dalším plaveckým dovednostem 
a spousta z nich dokázala překonat 
svůj strach z pobytu ve velkém bazé-
nu. Mimo výuky plavání jsme mohli 
využít i klouzačky a na zahřátí vířivku. 
Na památku si všichni účastníci pla-
veckého kurzu odnesli mokré vysvěd-
čení a radost z úspěšného zvládnutí.
Nadále pokračujeme v kurzech brus-
lení, které poskytlo město Říčany 
dětem v posledním roce předškolní-
ho vzdělávání v ICE Aréně Říčany. 
I tady jsou již znatelné pokroky v do-
vednostech na ledě. Většina dětí stála 
na bruslích poprvé, avšak přes prvotní 
nezdary se jim již daří první bruslař-
ské krůčky. Instruktorky s dětmi hrají 
na ledě i různé hry, což je pro ně pří-
jemným zpestřením.

Navštívili jsme divadlo Spejbla a Hur-
vínka v Praze, kde jsme shlédli před-
stavení Hurvínkův Mikuláš. Děti se 
pobavily nad nezdařenými pokusy 
o opožděnou návštěvu Mikuláše a čer-
ta u Spejblů. O přestávce jsme si také 
prohlédli velké množství rozličných 
loutek. Návštěva divadla se všem líbila 
a těšíme se na další.
V adventním čase jsme pro rodiče 
připravili i vánoční dílny, kde si mohli 
spolu se svými dětmi vytvořit různé 

vánoční dekorace – věnce, svícny, vá-
noční závěsy a jiné. Dílniček se zúčast-
nila spousta rodičů a společně jsme tak 
příjemně strávili předvánoční čas. Ne-
chyběly ani vánoční besídky pro rodiče 
a příbuzné. Paní učitelky se s dětmi svě-
domitě připravovaly a děti na besídce 
s radostí předvedly, co se naučily. 

I vám všem chceme popřát hodně 
zdraví a štěstí v novém roce. 

Kolektiv MŠ Zahrádka

Advent v Zahrádce

Tak moc jsme se 
těšili na Vánoce 

a už jsou za námi. Pojďme si za-
vzpomínat, jak jsme si tu kouzelnou 
dobu adventu užili u nás. K Váno-
cům patří stromeček, a to krásně oz-
dobený. Nejhezčí je, když si ozdoby 
vyrobíme sami. My s dětmi v Kuřát-
ku to víme, a tak jsme advent zaháji-
li tvořivou činností – výrobou ozdob 
na stromeček ve školce i na říčanské 
náměstí. Tradičně k nám zavítal 
štědrý Mikuláš s hodným andílkem. 
Nikdo neplakal a všechny naše ši-
kovné děti dostaly od Mikuláše balí-
ček naplněný dobrotami podle dáv-
né legendy Svatý Mikuláš – štědrý 
obdarovatel, se kterou se děti sezná-
mily při čtenářské prožitkové dílně. 
K Vánocům patří i betlém. Děti si 
ho po celý adventní čas tvořily samy. 
Od prvního prosince si každý den 
děti otvíraly kapsičku adventního 
kalendáře, ve které bylo uchystáno 

překvapení – postavička do betlé-
ma a svítící hvězdička. Postavičku 
vybarvily a umístily do našeho bet-
léma. V tomto období si děti užily 
mnoho pohádek především čtených 
paní učitelkami. Milým zážitkem 
byla návštěva spisovatelky ve škol-
ce s autorským čtením s jógou. Jó-
gová pohádka o Nelince a zajíčkovi 
podpořila u dětí fantazii i správné 
držení těla. Za další pohádkou Le-
genda o hvězdě jsme se vypravili 
na výlet autobusem až do divadla 
v Horních Počernicích. Samo-

zřejmě jsme si také ve školce užili 
vykrajování a pečení perníčků, zpí-
vání koled a her v kostýmech v du-
chu vánočního příběhu – putování 
pastýřů do Betléma, cesta hvězdy 
betlémské a na svatou rodinu. Děti 
si vánoční čas ve školce užily i s ro-
diči. Po vystoupení dětí na vánoční 
besídce si společně s rodiči vyrobily 
svícínek při tvořivé dílničce. Když 
byla umístěna poslední hvězdička 
i postavička v našem betlému, přile-
těl do školky Ježíšek a nechal dětem 
pod stromečkem krásné dárky – 
hračky do školky. A teď se těšíme, až 
si vyrobíme kostýmy a zlatavé koru-
ny a vydáme se na tříkrálový průvod 
po školce a budeme zpívat „My Tři 
králové jdeme k vám …“

Přejeme všem hodně zdraví, lásky 
a všeho dobrého v novém roce 2023.

Kolektiv MŠ Kuřátko

Adventní čas v Kuřátku



ze života škol(ek)

46

 
 
  
 
 

 

Přišel prosinec a s ním každoroč-
ní přípravy a těšení se na vánoční 
svátky. Než ale přijde Štědrý den, 
musí 5. prosince většina dětí pro-
jít pekelnou zkouškou. Ani tento-
krát to na naší škole nebylo jiné. 
V pondělí kolem deváté ráno vy-
razila z hlavní budovy mikulášská 
družina skládající se ze tří něžných 
andělů, čtyř hrozivých čertů a jed-
noho váženého Mikuláše. Skupina 
zamířila mezi žáky prvního stupně. 
Přestože čerti měli na nepolepšitel-
né hříšníky připravený velký pytel, 
do pekla nakonec nikoho neodnes-
li. Vyplývá snad z toho, že na škole 
takové zlobily skutečně nemáme? 

L. Prchalová, koordinátorka 
žákovského parlamentu

Dne 13. listopadu se celosvětově 
slaví den laskavosti. K této příle-
žitosti se 5. ročníky 1. základní 
školy v Říčanech zúčastnily pro-
jektu s názvem „Laskavost“. Žáci 
si během listopadu všímali laska-
vostí a dobrých skutků druhých, 
učili se je ocenit a poděkovat za ně. 
Zároveň se soustředili i na potřeby 
ostatních, aby jim uměli pomoci. 
Na závěr se rozhodli pro jeden dob-
rý skutek, který společně vykonají. 
Za žáky 5. C to byly výtvarné dílny 
v DPS Říčany a za žáky z 5. A kr-
mítka pro ptáky, která rozmístili 
v okolí mateřských školek a domo-
vů seniorů v Říčanech.

Výměnný pobyt  
Dánsko – ČR
Asi před půl rokem jsme jako ško-
la využili nabídky jedné základní 
školy z partnerského města Al-
bertslund ke spolupráci. 
Od května do října jsme uskuteč-

nili několik online setkání mezi 
dánskými a českými žáky 8. roční-
ku a v listopadu jsme již dvacet dva 
dánských studentů přivítali na tý-
den u nás v Říčanech. 
Trochu ostýchavější děvčata bydle-
la v českých rodinách po dvojicích, 
ale většina dánských chlapců si 
vyzkoušela ubytování v rodinách 
samostatně. Jako dorozumívací ja-
zyk sloužila angličtina, jejíž úroveň 
byla přibližně v obou skupinách 
stejná. 
Týden jsme zahájili seznamova-
cími hrami, řáděním v říčanském 
trampolínovém centru a krátkým 
povídáním o České republice. 
Hned druhý den měli dánští žáci 
možnost navštívit naši výuku, 
kde se nejvíce podivovali tomu, že 
naše učitele zdravíme na začátku 

hodiny tím, že vstaneme. V prů-
běhu týdne se pak mohli zúčastnit 
workshopu v geoparku, nechyběly 
výlety do Prahy, na Karlštejn, ale 
i do přírody. Změřit síly ve sportu 
si děti mohly jak při nejrůznějších 
pohybových aktivitách v hale, tak 
i na ledě. České jídlo ochutnali Dá-
nové v restauracích, ale i domácí 
kuchyni v jednotlivých rodinách. 
Naši žáci nejvíce oceňovali spor-
tovní a herní aktivity, při nichž 
docházelo k přirozené vzájemné 
komunikaci v angličtině. Pobyt 
zde rychle utekl a teď se už může-
me těšit na to, co nám na oplátku 
přichystají v Albertslundu, kam 
na jaře s našimi žáky vyrazíme.

J. Fáberová, M. Kalná, Emma 
McLaughlin, Anna Neduchalová

Střípky z práce žákovského parlamentu



ze života škol(ek)

47

V době adventu má 
naše škola díky svému 
specifickému hudební-
mu zaměření napilno, 

jako každý rok. V říjnu nás kontak-
tovala paní Natalie Medynská, která 
má na starosti integraci ukrajinských 
rodin, s prosbou abychom ji ve spo-
lupráci s technologickou společností 
Analytics Data Factory, zabývající 
se správou a využití dat, pomohli 
uspořádat mikulášskou nadílku pro 
ukrajinské děti. Neváhali jsme ani mi-
nutu. Pan ředitel 2. ZŠ Říčany nabídl 
jako místo pro pořádání akce školní 
tělocvičnu. Máme velké štěstí, proto-
že ve škole studuje mnoho pozitivně 
motivovaných dětí se srdcem na pra-
vém místě, a proto se nám podařilo 
akci zorganizovat poměrně snadno.  
Jedním z bodů programu byl koncert 
školní kapely Troufalost, která dopro-
vodila svého ukrajinského spolužáka. 
Celý sváteční program profesionálně 
moderovala Larysa Malchikova pů-
sobící, na místní škole jako asistent-
ka. V průběhu odpoledne zazněly dvě 
ukrajinské lidové písně, ukrajinská 
básnička a vystoupila jedna velmi 
nadaná ukrajinská flétnistka. Odpo-
ledne tak bylo ve znamení příjemných 
tónů big beatu, bluesu a jazzu. Před 
samotnou mikulášskou nadílkou bylo 
připraveno pět zábavných úkolů pro 
natěšené ukrajinské děti. Po jejich 
splnění se děti dočkaly příchodu ukra-
jinského Mikuláše a skupiny andělů, 
které ztvárnily děti z 8. A a 9. B. Miku-
lášská družina rozdala dětem tradiční 
nadílku, kterou zajistila společnost 
Analytics Data Factory, jejíž zaklada-
tel Kamil Mahdal žije s rodinou v Ří-
čanech. S myšlenkou uspořádat mi-
kulášskou besídku pro ukrajinské děti 
přišla Lenka Mahdal, která na závěr 
akce předala materiální sbírku pro 
nejmenší děti.
Za učitelský sbor 2. ZŠ Říčany si do-
voluji říci, že nám v milé společnosti 
ukrajinských dětí, maminek a babiček 
bylo dobře, ale když zněla písnička, je-
jíž název lze přeložit jako „Zase bude 
dobře“, bylo velmi těžké udržet slzy…

Martin Mužík

NOVá INFOrmATIKA V beZUrČOVCe
V Bezručovce jsme se pustili do výuky 
nové informatiky, která má žákům při-
blížit možnosti moderních přístupů 
k jednotlivým úkolům již v loňském 
školním roce. Žáky vedeme postup-
nými kroky k tomu, aby porozuměli 
informacím, které získávají, aby se 
naučili informace třídit podle toho, 
zda jsou pro ně potřebné či nepotřeb-
né. Dále se žáci učí základy jednodu-
chého programování prostřednictvím 
robotických stavebnic a robotů, které 
škola zakoupila z prostředků Národ-
ního plánu obnovy. K výuce, nejen při 
informatice, budou mít žáci možnost 
využít i brýle pro virtuální realitu. 
V hodinách informatiky žáci používají 
robotické stavebnice, které jim umož-
ňují po sestavení robota a jeho na-
programování vidět, zda zadaný úkol 
zvládli či nikoli. Dále se žáci v rámci 
nové informatiky setkají i s virtuálním 
prostředí a různými aplikacemi, se 
kterými je možné ve výuce pracovat. 
Z již odučených hodin je zřejmé, že 
výuka nové informatiky je pro větši-
nu žáků zábavná a žáci tak získávají 
nové dovednosti formou hry. Aplikují 
získané dovednosti i v jiných předmě-
tech. Doufejme, že se vše bude ubírat 
správným směrem a žáci postupně 
dosáhnou požadovaného cíle pro 
dnešní společnost, což je dovednost 
informaticky myslet.

Vaše Bezručovka

První svíčka na adventním věnci, slav-
nostně rozsvícený vánoční strom, asi 
tak milion lidí na náměstí, vůně pun-
če, úsměvy, milá setkání…Kdo jste 
byli první adventní neděli na náměstí, 
dáte nám jistě za pravdu, že stálo za to 
být součástí tohoto mumraje a zahájit 

tak klidný a pokojný předvánoční čas. 
Učitelé jsou profesionálové, tedy se ne-
nechají tak snadno nachytat na nevin-
nost dětských tvářiček, ale přesto se to 
stalo! Vystoupivší děti tak potěšily nás 
učitele, rodiče, náhodné kolemjdou-
cí, že i kdyby přeci jen někdy a úplně 
malinko někdo z nich zlobil, čerti mají 
smůlu! Jsou to naši andělé a jako takoví 
patří do nebe, čili do školy. 

Vaše Beručovka

mikulášská besídka pro ukrajinské děti
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKéHO LeSA

OHLéDNUTí ZA PrOSINCem
Rozloučili jsme se s rokem 
2022. Závěr roku se nesl 
v duchu Vánoc, exkurzí soutěží 
a hravé výuky:

✷ V rámci projektu Patriot 
se naši žáci zúčastnili mezi 
školního sportovního turnaje. 
Ve florbalu jsme získali 1. místo 
a v basketbalu 2. místo. Gratulu-
jeme a děkujeme za příkladnou 
reprezentaci školy!

✷ Proběhla velice zajímavá 
beseda pro rodiče – Knihy 
na Vánoce

✷ Pomohli jsme záchranné 
stanici zvířat ve Vlašimi – akce 
materiální pomoc pro ježky

✷ Proběhlo školní kolo anglické, 
české a dějepisné olympiády

✷ Paní vychovatelky udělaly 
krásnou vánoční dílnu pro rodiče 
a děti

✷ Přespávali jsme ve škole 
a vyzdobili školu

✷ Společným zpěvem koled 
jsme rozsvítili stromeček před 
školou

✷ Naši školu navštívil Mikuláš 
s anděly a čerty

✷ Byli jsme v divadle, muzeu 
i na Pražském Hradě

✷ Pro ostatní školy v Říčanech 
jsme připravili zázraky Říčanska

✷ Proběhl turnaj ve vybíjené 
a BumBáci

✷ Jeli jsme se podívat k souse-
dům do drážďan 

✷ Naši nejmladší nám na školu 
vyrobili krásný věnec. Podívejte 
se, až půjdete do školy!

✷ Proběhl opět tradiční vánoční 
jarmark

✷ Konec roku jsme zakončili 
besídkami a zpíváním koled

OKéNKO ŘeDITeLe
Co jsou pro mne Vánoce

Prožili jsme Štědrý den, snad nej-
oblíbenější český svátek. Tradičně 
jej spojují dvě slova - šťastné a vese-
lé. Zajímavé, jak o dosažení takové 
pohody, rodinné pohody často usi-
lujeme: podstupujeme nákupní ší-
lenství, pouštíme se do gruntování, 
do noci pečeme nejrůznější dobroty. 
Vlastně málo spíme a dost se stresu-
jeme. A přece se na Vánoce těšíme. 
Jaké kouzlo to způsobuje?
 „Když tam byli, Marii se naplnil čas 
k porodu a porodila svého prvoro-
zeného syna. Zavinula ho do plenek 
a položila do jeslí, protože v hos-
tinci pro ně nebylo místo.“ (Lukáš 
2,6–7). Tento text zní na Štědrý den 
snad z každé domácnosti, přestože 
Ježíšek se narodil více méně neví-
tán a jeho narození má za následek 
krvavý masakr. Vánoce tedy nejsou 
zcela svátky lásky „pohodové“, ale 
lásky zraňované. 

V čem je tedy síla, či chceme-li kouzlo 
Vánoc? 
Možná jde o vědomí toho, že na vše-
možné překážky života, které prová-
zí lidská pýcha, nejsme sami. V na-
šich obavách, na obtížných cestách 
životem nás stále někdo provází, 
ať už jej vnímáme jakkoli.  Vědomí 
toho, že máme na blízku někoho, 
kdo nám svou lásku dává přesto, že 
nejde vždy o pohodu. V tom spatřuji 
sílu i mocné kouzlo Vánoc.  co te-
prve takové kouzlo dokáže! Vánoce 
násobí naši empatii a solidaritu se 
všemi, kteří prožívají těžká období 
svého života. Současně nás učí dů-
věře pro případ nevítané situace, 
kdy těmi „v nepohodě“ můžeme být 
my sami. Zajímavé, to nás vlastně 
pojí s tím, jehož narozeniny o Váno-
cích slavíme.

Co je pro mne poselstvím Vánoc?
Snad prosté a mnohokrát vyslove-
né konstatování, abychom konali 
tak, jak si přejeme, aby druzí jednali 
s námi. Zdánlivá maličkost proka-
zovat laskavost druhým a jednat ne-
zištně, věnovat tak lidem kolem sebe 
dárek trvalé hodnoty.

A kouzlo, pohádka Vánoc? 
Tak třeba jmelí zahrne dobrem 
všechny, kdo se pod ním projdou; 
majitele skořápky ořechu - lodičky, 
která vydrží nejdéle svítit na vodní 
hladině, čeká dlouhý a šťastný ži-
vot. Kdo vypluje se svojí skořápkou 
ke středu nádoby, vydá se do světa. 
Kapří šupiny pod talíři štědrovečerní 
večeře mají přinést dostatek peněz. 

A nejvíc, co jsme mohli přát: pokoj 
lidem dobré vůle.

Dalibor Dudek, ředitel školy
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Nerudovka – Kalendářní rok skončil, školní pokračuje
Měsíc prosinec jsme si ve škole ná-
ležitě užili. Pilně jsme se chystali 
na Vánoce.
Ve spolupráci s říčanským muzeem 
v naší škole proběhla „Vánoční díl-
na“, kde si děti vyrobily korálkovou 
hvězdu na vánoční stromeček.
Žáci z 9. ročníku se 5. prosince 
proměnili v čerty s Mikulášem a an-
dělem a přinesli dětem sladkou na-
dílku.
Proběhlo i tradiční vyhlášení školní 
výtvarné soutěže o nejkrásnější ob-
rázek čerta. A protože k vánočnímu 
času neodmyslitelně patří pohádky, 
pozvali jsme do naší školy loutko-
herečku a výtvarnici Michaelu Bar-
toňovou, která působí jako dobro-
volnice v programu Den pro školu. 
Ve škole seznámila děti ze speciál-
ních tříd a děti 1. stupně s výrobou 
loutek, se způsobem jejich ovládání 
a předvedla, jak se na výrobu loutek 
tvoří výtvarná předloha.
Ani školní družina nezahálela. 
Paní vychovatelky s dětmi vyrobily 

vánoční přáníčka, která rozeslaly 
do domovů seniorů. Před odcho-
dem na vánoční prázdniny všichni 
žáci a paní učitelky společně zazpí-
vali vánoční koledy.
Děti si jistě o vánočních prázdninách 
odpočinuly a v lednu se vrací zpět 
k práci a učení. I v novém roce nás 
čeká mnoho akcí. Žáci z devátých 
tříd mají nejvyšší čas promyslet si, 
na kterou školu si podají přihlášku. 
Paní učitelky se hned v lednu budou 
vzdělávat v oblasti digitalizace a in-

formatiky.  Dále budou probíhat škol-
ní výtvarné soutěže na daná témata, 
projektové dny zaměřené na správ-
nou výživu, sběrové dny a další.
Ten, kdo by nás chtěl v naší škole 
navštívit a podívat se, jak se naše 
děti učí, je srdečně zván na „Den 
otevřených dveří“, který chystáme 
na 8. února od 8 hodin do 11:30 
hodin.
Všem přejeme v roce 2023 hodně 
klidu a pohody.

4. ZŠ Nerudova

AKCE NA LEDEN:
✷  5. 1. 2023 v posluchárně proběhne informační  

schůzka k přijímacímu řízení na střední školy
✷ 8. ročník vyjede na lyžařský výcvik
✷ Pokračujeme v plavání, bruslení a prevenci
✷ 10. 1. vyjede KMd do divadla aBC
✷ 13. 1. bude mít 6. ročník projektový den
✷ 27. 1. bude mít projektový den 7. ročník
✷ 31. 1. pololetní vysvědčení
✷  3. 2. pololetní prázdniny (učitelé se budou školit,  

aby další pololetí vneslo něco nového)

PřÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
Přejeme všem našim zaměstnancům hodně 

štěstí, zdraví a pohody do nového roku! 
děkujeme za náročný rok minulý. 

Vážíme si vaší práce, optimismu a elánu,  
který do své práce vkládáte.

zároveň přejeme všem žákům a rodičům,  
aby nový rok byl rokem klidným,  

úspěšným a spokojeným!
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Za pravěkem na marvánek
Není známo, že by byl Marvánek 
pravěkým nalezištěm, ale přesto 
jsme si tam koncem listopadu s prv-
ním ročníkem čtyřletého gymnázia 
doslova osahali první pravěkou 
technologii. Revoluční technolo-
gii starou nejméně 300 tisíc let. 
Společnými silami jsme rozdělali 
životodárný oheň. Vyzkoušeli jsme 
si rozdělání ohně pomocí techniky 
tření dřev za pomoci luku (uměli to 
už paleolitičtí lidé). Pyrit nebo jiný 
„ohňový” kámen, jsme k dispozici, 
bohužel, neměli. Po zahřátí se u vy-
třeného/vykřesaného ohně jsme se 
doslova vrhli na lov divoké zvěře. 
Každý z nás oštěpem ulovil zvíře, 
na které stačil: zajíce, srnu, zubra 
nebo mamuta. Vyzkoušeli jsme i no-
vodobější zbraň –luk a šípy. Posilnili 
jsme se soudobou rostlinnou čoko-
ládou a čajem s medem.
Díky moc všem „prvákům a prvač-
kám”, kolegyni Ladislavě Eliášové 
a v rozdělávání ohně zkušenému 
Martinu Mackovi. Bylo to velmi pří-
jemné pravěké odpoledne!

          Tamara Nováková

ČSOP Vlašim Záchranářská 
stanice
Začátkem listopadu naši školu 
navštívili zaměstnanci paraZOO 
Vlašim, aby žáky nižšího gymnázia 
seznámili s významem, provozem 

i zajímavostmi zoo. Poutavý výklad 
byl pozorně sledován a v následující 
diskuzi se žáci mohli dovědět další 
informace, jako např. co dělat, jestli-
že najdeme zraněné zvíře, jak pomo-
ci zvířatům přežít zimu atd. Jako po-
děkování byl pro zvířata v paraZOO 
zorganizován sběr potravin, které, 
doufáme, udělají zvířátkům radost 
a pochutnají si.
Děkujeme pracovníkům paraZOO 
za poutavé vyprávění!

          Dagmar Řeháková

Den latiny
Ve čtvrtek 1. prosince se studenti la-
tinského jazyka zúčastnili Dne latiny 
pořádaného Filozofickou fakultou 
Univerzity Karlovy. Program byl za-
hájen přednáškou Michala Skřejpka 
„Lidé na okraji římské společnosti“, 
která se zabývala osobami diskri-
minovanými nejen soudobou spo-
lečností ale také římským právem. 
Následně měl každý možnost vybrat 
si z několika přednášek a seminářů 
tematicky spojených s latinou a řec-

kým jazykem. Všechny přednášky 
byly určeny především středoškol-
ským studentům s cílem ukázat, že 
latinský jazyk má své praktické vy-
užití v mnoha oborech, a prohloubit 
zájem o jeho studium. 
Den latiny byl příjemným zpestře-
ním školního roku a všem vřele do-
poručujeme se ho zúčastnit.

Julie Smíšková, Mia V. Teclová, V6

Návštěva Goethe-Institutu 
Začátkem listopadu třídy kvinta 
a septima navštívily Goethe-Institut 
v Praze. Žáci se dozvěděli, jak a proč 
toto kulturní zařízení vzniklo a kde 
se s ním můžeme setkat ve světě. 
V rámci interaktivní prohlídky 
knihovny Institutu jsme se sezná-
mili s nejznámějšími díly německy 
psané literatury. Mohli jsme si také 
prolistovat německé časopisy, učeb-
nice, knížky pro děti nebo si poslech-
nout hudbu z dílen německých kla-
siků. V druhé části prohlídky jsme 
pak zhlédli film Bornholmer Straße 
pojednávající o posledních hodi-
nách rozděleného Německa. Touto 
návštěvou jsme si přiblížili kulturní 
základy našich německých sousedů 
a připomněli si i část jejich dlouhé 
historie. 
Za septimu a kvintu Prokop Hanzal

Vědecký čtyřboj
„Vědecký čtyřboj“ je mezinárodní 
středoškolská přírodovědná sou-
těž čtyřčlenných týmů, ve které 
studenti středních škol prokazují 
znalosti z chemie, biologie, fyziky 
a matematiky. Svou specializaci 
soutěžící využívají nejen při ře-
šení samostatných teoretických 
testových úloh a praktických úloh 
v laboratořích, ale také během 
úkolů postavených na týmové spo-
lupráci. Organizátory soutěže jsou 
profesoři a studenti VŠ, Přírodově-
decká fakulta Ostravské univerzi-
ty, Matematicko-fyzikální fakulta 
UK a další, ale hlavně Gymnázi-
um Ostrava-Zábřeh. V letošním, 
jubilejním roce se poprvé soutěže 
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zúčastnil i tým složený z našich 
oktavánů Pavel Kletečka, Radomír 
Budínek, Viktor Knobloch a Jakub 
Sůsa. 5. ročník soutěže probíhal 
dvoufázově a prvního online kola 
se zúčastnilo rekordních 872 stu-
dentů a bylo sítem pro velké finá-
le, na které se nejlepší týmy sjely 
do Ostravy. Zde probíhalo dvou-
denní soutěžení 24. – 25. 11. 2022, 
během kterého postupně soutěžící 
absolvovali teoretické úlohy, prak-
tické úlohy v laboratořích a závě-
rečné týmové kolo.
Studenti Gymnázia Říčany se Vě-
deckého čtyřboje účastnili letos 
poprvé a v obrovské konkurenci se 
neztratili, skončili na pěkném 11. 
místě. Blahopřejeme!

Dagmar Řeháková

Pišqworky
 Začátkem listopadu se naše dva 
tříčlenné týmy zúčastnily oblastní-
ho kola světoznámé hry pišqworky 

v pražského gymnáziu Nad Štolou. 
Bagříci skončili na krásném 5 – 8 
místě a tým Bagr dokonce bez jediné 
porážky zvítězil.
    Za tři týdny se na stejném mís-
tě pořádalo krajské kolo. Na tuto 
soutěž se sjelo dokonce dvacet 
týmů, ti nejlepší z oblastních kol. 
Hrálo se tentokrát Švýcarským 
stylem na sedm kol. Po odehrá-
ní všech zápasů se náš tým Bagr 
radoval z druhé příčky a tak jsme 
postoupili do grandfinále, které se 
bude konat v Brně. Moc se na něj 
těšíme! Křížkům a kolečkům zdar 
a držte nám pěsti!

Karel Hojný, Tomáš Tichý  
a Šimon Petrák, V3

„mathing“ soutěž
V úterý 29. 11. se na státním gym-
náziu v Říčanech psala soutěž „Ma-
thing“. Tato týmová olympiáda není 
až tak o znalostech, ale především 
o dohledání informací z různých 
zdrojů, jako je například internet, 
učebnice a různé tabulky. Soutěž nás 
naučila rychlé vyhledávání informa-
cí, brainstorming, spolupráci a rov-
noměrné rozdělení práce v týmu. 
Získání těchto softskills je velmi mo-
tivující, a proto se této soutěže jako 
třída každoročně zúčastníme.

Vojtěch Beneš, C3

DEN OTEVřENÝCH DVEřÍ 
zveme zájemce o studium 

na naší škole na den  
otevřených dveří, který  

se bude konat 
ve středu 1. února 

2023 12:00 – 18:00. 
Od 12:00 pro vás budou 

po budově připravena stano-
viště, kde vám žáci a učitelé 
předvedou, jak u nás probíhá 
výuka, prohlédnete si prostory 
školy a popovídáte si se svými 
budoucími spolužáky a učiteli.

V 17:00 v aule představí 
koncepci školy a zodpoví vaše 

dotazy paní ředitelka.
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I závěr roku je v ZUŠ Říčany plný 
událostí

STŘeDOČeSKé PIANOFOrTe 
V ŘíČANeCH POTŘeTí

PIANOFORTE má již mezi základ-
ními uměleckými školami své dob-
ré jméno. V polovině listopadu sou-
těžilo 51 umělců ve věku od 5 do 20 
let v Koncertním sále Staré radnice 
v Říčanech. Profesionální poro-
ta, složená z pedagogů vysokých 
uměleckých škola a konzervatoří, 
posuzovala mnohdy obdivuhodné 
výkony. Předsedou poroty byl i ten-
tokráte profesor Ivan Klánský, dě-
kan HAMU v Praze. 

NeCHybĚLI ANI ŽáCI ZUŠ 
ŘíČANy A SLAVILI VeLIKé 
úSPĚCHy. 

cenu a Titul absolutního vítěze sou-
těže obdržela Rozárie Poláková – 
pedagog Michal Rezek
cenu získal Patrik Průžek – peda-
gog Markéta Poláková
cenu získala Marie Volcová – peda-
gog Hana Javorská
Čestné uznání I. stupně vybojovala 
Justýna Kadlecová a Eliška Sou-

kenková– pedagog Vjačeslav Gro-
chovskij a Ketřina Kótka – pedagog 
Markéta Poláková
Čestné uznání si vysoutěžila též 
Amélie Dudová – pedagog Markéta 
Sinkulová
Veliká gratulace patří nejen soutě-
žícím, ale také jejich pedagogům 
a rodičům.
Vyvrcholením celé soutěže je vždy 
koncert laureátů.  Tentokrát to byly 
hned koncerty dva. První z nich 
proběhl 20. listopadu ve Vald-
štejnském sále Senátu Parlamentu 
ČR v rámci hudebního festivalu 
„Malostranské komorní slavnosti“ 
a v prostorách Památníku Antoní-
na Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, 
kde si jako bonus mohli dva z devíti 
laureátů zahrát čtyřručně s panem 
profesorem Ivanem Klánským 
Dvořákovy Slovanské tance. 
Poděkování patří Středočeskému 
kraji, který poskytl této akci dotaci 
z Fondu kultury a obnovy památek, 
dále městu Říčany za poskytnutí 
prostor Staré radnice.  

Za organizační tým soutěže  
Hana Javorská

SPOLUPráCe S NárODNím 
DIVADLem

Máme za sebou měsíc plný zážit-
ků. Národní hoří – interaktivní hra 
v prostorách ND, která zaujala děti 
z našeho literárně-dramatického 
oddělení (LDO). Žáci z hudeb-
ního oboru byli u 100. provedení 
Mozartovy Kouzelné flétny ve Sta-
vovském divadle a mohli o opeře 
diskutovat s režisérem Vladimírem 
Morávkem. Mladí Mozarti z Říčan 
si ve Stavovském divadle i zahráli. 
Navštívili jsme premiéru hry Hor-
dubal v ND a setkali se s dramatur-
gyní Ilonou Smejkalovou. Taneční 
obor získal inspiraci pro své cho-
reografie při představení CUBE 
na Nové scéně. A těsně před Váno-
cemi se naši nejmenší vydali na díl-
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Vážení přátelé, dovolte mi, 
abych se lehce ohlédla za první 
adventní nedělí a za rozsvíce-
ním vánočního stromu na říčan-
ském náměstí.
Pamětníci si určitě pamatují, že 
první adventní neděli vždy za-
hajoval dětský folklórní soubor 
Mikeš ze zUŠ Říčany se svými 
hosty. Během času se situace 
různě měnila a my jsme postup-
ně začali spolupracovat a při-
pravovat program na adventní 
neděli s kolegy a dětmi ze zŠ 
Bezručova a MŠ Čtyřlístek. Spo-
lečně, jako partnerské školy. Je 
to pro nás potěšení, že můžeme 

právě na první adventní neděli 
program společně  připravit, vy-
stoupit na pódiu a zahrát vám 
všem, kteří jste na náměstí při-
šli. a přišlo vás opravdu hodně. 
Myslím si, že tak plné náměstí 
nepamatuji!
Uvědomuji si, že příprava ta-
kového programu není jedno-
duchá věc a proto bych ráda 
poděkovala celému týmu, který 
pro vás program připravil. V MŠ 
Čtyřlístek to byly paní učitelky 
Šárka Skůpová, Míša Hoffmano-
vá, Natálka Křečková a adélka 
Gazdová. V zŠ Bezručova Jarka 
Šindelářová, Martin Mužík, Lud-

mila Mužíková a Petra Kobrová 
a v zUŠ Říčany Jiří Odcházel, 
Bětka Martínková, Hanka Por-
schová, Jana Pátková a renata 
Voříkovská. a samozřejmě děti 
ze všech tří škol.
Poděkování patří také rodičům 
a městu Říčany, bez jejich obě-
tavé spolupráce bychom se ne-
obešli.
Jestli jste si první adventní ne-
děli s námi na náměstí užili, tak 
jsme moc rádi. Přejeme vám 
do nového roku jen vše dobré 
a těšíme se na další společná 
vystoupení.

Iveta Sinkulová

ničku a pohádkovou operu Jeníček 
a Mařenka do Státní opery a děti 
z LDO na divadelní dílnu Divadlo, 
divadlo.  To byl ale krásný rok!

NA CO VáS V LeDNU ZVeme?
Určitě přijďte na Taneční akade-
mii, v úterý 24. ledna 2023 v 17.30 
do KC Labuť.
Jestli se vám líbil náš Mikulášský 
koncert, nenechte si ujít Pololetní 
koncert, v úterý 31. ledna 2023, 
v 17.30 v KC Labuť. Uslyšíte nejen 
naše sólisty, ale i naše orchestry 
a komorní soubory.
Budeme vás informovat, jak do-
padla mise Tanečního orchestru 
v Olomouci, na koncertě předsed-
nictví ČR v EU a možná maličko 
připomeneme Mikulášský koncert 
– byl krásný, KC labuť byla zcela 
zaplněna a doufáme, že se nikdo při 
koncertě nenudil a bylo co poslou-
chat.

PŘáNí DO NOVéHO rOKU
Milé děti, vážení rodiče, vážení pří-
znivci uměleckého vzdělávání, přá-
telé. Přejeme vám vše hlavně hodně 
zdraví, to budeme všichni potře-
bovat, abychom mohli překonávat 
další nástrahy, které nám příští 
rok připraví. Když budeme zdra-
ví, půjde všechno lépe. Děkujeme 
za spolupráci a těšíme se s vámi se 
všemi na vše nové, co nás v novém 
roce potká.

Vaše ZUŠka
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Zkoušky Cambridge english nejsou jen 
benefitem, ale dnes již nezbytností

Pracujete vy nebo vaše děti na an-
gličtině a rádi byste dodali studiu 
větší řád a hlavně směr? Motivace 
je při studiu klíčová a jít za konkrét-
ním cílem vám nejen velmi pomůže, 
ale hlavně dodá vašemu snažení 
smysl. Znáte zkraty jako PET, FCE, 
CAE nebo názvy Starters, Movers 
a Flyers? Je to výčet pouze několi-
ka z velkého množství certifikátů 
Cambridge English zkoušek, které 
se v poslední době staly téměř ne-
zbytností, a to jak pro akademický, 
tak pro kariérní postup.

Zkoušky Cambridge English patří 
k mezinárodně nejuznávanějším 
a ročně je skládá více než 7 milio-
nů lidí po celém světě ve více než 
130 zemích. Úspěšní absolventi 
těchto zkoušek získávají řadu vý-
hod. Například v rámci přijíma-
cího řízení na víceletá gymnázia 
mohou přinést důležité bonusové 
body, pro elitní střední školy jsou 
dnes již dokonce nutností. Cer-
tifikátem úrovně B1 a vyšší lze 
od roku 2015 dokonce nahradit 
profilovou část maturitní zkoušky, 
a v neposlední řadě mohou přispět 

k získání lepší práce, včetně lukra-
tivního zaměstnání v zahraničí. 
To, že jsou zkoušky Cambridge 
English užitečné, je nesporné! Ja-
kou zkoušku ale zvolit a kolik jich 
případně absolvovat? Díky široké 
škále úrovní, od A1 až po C2, jsou 
tyto zkoušky vhodné nejen pro žáky 
na prvním stupni ZŠ, ale i pro do-
spělé studenty. A možná si kladete 
otázku, zda postačí jeden certifikát, 
nebo je lepší složit zkoušek víc? 
To záleží především na konkrétní 
úrovni znalostí, ale z našich zku-

šeností vyplývá, že absolvování 
většího počtu zkoušek má své ne-
sporné benefity. Každý student 
tím bezesporu ukáže svůj progres. 
I formát těchto zkoušek je velice 
specifický – pokrývá všechny čtyři 
jazykové dovednosti, tedy poslech, 
mluvení, četbu a psaní – a posuzuje 
schopnost kandidátů používat růz-
ných gramatických vazeb a funkcí 
v autentických životních situacích. 
Bez přípravy či předešlé zkušenos-
ti se tedy může stát, že zapracuje 
nervozita a negativně zkreslí váš 
výsledek.
S tím vším vám pomůžeme v naší 

říčanské jazykové agentu-
ře Extra Mile, která sídlí 
v OD Mestek. Na zkoušky 

Cambridge English u nás stu-
denty připravujeme již několik 
let. Od roku 2023 jsme se roz-
hodli otevřít nové kurzy v ma-
lých skupinkách (4–6 studen-

tů), které budou pro studenty 
nejen akademicky, ale i ce-

nově příznivé. Všechny 
důležité informace na-
leznete na našich webo-
vých stránkách.

Karolína Koller, BA 
(Hons.)

ředitelka jazykové agentury  
Extra Mile

www.extra-mile.cz
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Tým mAP bUDe S VámI I V rOCe 2023
Vážení a milí 
přátelé z Říčan 
a celého ORP,  
již sedm let 

realizujeme projekt MAP  a jsme 
vděčni a děkujeme za úžasnou spo-
lupráci mezi mateřskými a základ-
ními školami, odborem školství, ne-
ziskovými organizacemi, vedením 
obcí, měst a také ministerstvem 
školství. Musíme s upřímným srd-
cem říct, že spolupráce na našem 
území opravdu funguje, pedagogo-
vé i ředitelé škol neustále na sobě 
pracují a dělají maximum, aby zvý-
šili kvalitu výuky našich dětí a žáků 
a zútulnili výukové prostředí škol. 
V roce 2023 se zaměříme převáž-
ně na akční plánování ve školách. 
Připravujeme spoustu motivačních 

oborových a vzdělávacích setkání, 
kde sdílení metod a pomůcek do vý-
uky je k nezaplacení a nakonec zjis-

tíme, že všichni pedagogové i ve-
dení mateřských a základních škol 
zpravidla řeší velmi podobné či do-
konce stejné problémy. Navzájem 
se podpoříme a najdeme vhodná 
řešení. Chybět nebudou ani jedná-
ní pracovních skupin zaměřených 
na předškolní vzdělávání, rozvoj 
matematické, čtenářské gramot-
nosti k rozvoji potenciálu každého 
žáka a skupin Pro rovné příležitosti 
a Financování.

Děkujeme všem, kteří jsou s námi, 
protože my jsme a budeme s vámi 
i v roce 2023!

 
S úctou a přátelským  

pozdravem! 
Monika, Mirka a Pavlína

MaP iii oRP Říčany – Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání iii, Reg. č. projektu:  

cZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456

MAP řÍČANY VÁS ZVE NA LEDNOVÁ A ÚNOROVÁ SETKÁNÍ

DATUM, ČAS NÁZEV AKCEMÍSTO KONÁNÍ PRO KOHO JE SETKÁNÍ URČENO?

18. 1. 2023 Kulatý stůl pro ASISTENTY PEDAGOGA ZŠ pro asistenty pedagogů zŠ
14.00 - 16.00  s Mgr. Lenkou Šourkovou 3. 
 zŠ u Říčanského lesa Říčany 

24. 1. 2023  Kulatý stůl pro  VÝCHOVNÉ PORADCE pro výchovné poradce
15.00 - 17.00 A PREVENTISTY s Mgr. Michaelou Štáfkovou, a preventisty zŠ
 MaP  (společenská místnost)    

6. 2. 2023 Jednání pracovní skupiny pro členy pracovní skupiny,
14.00 - 15.30 ČTENÁřSKÉ GRAMOTNOSTI  pedagogy vyučující
 K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA český jazyk
 MaP  (společenská místnost)

7. 2. 2023 Kulatý stůl MATIKÁřŮ pro pedagogy vyučující
14.00 - 15.30 a jednání pracovní skupiny MATEMATICKÉ matematiku, 
 GRAMOTNOSTI K ROZVOJI POTENCIÁLU členy pracovní skupiny
 KAŽDÉHO ŽÁKA MaP  (společenská místnost)

Program jednotlivých setkání naleznete na https://map-ricany.cz/ Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu: map@ricany.cz 
 Všechna setkání jsou pro pedagogy MŠ, ZŠ rodiče z oRP Říčany zdarma v rámci vzdělávacího projektu  oRP Říčany – Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání iii, Reg. č. projektu: cZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456. oRP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání iii, 

Reg. č. projektu: cZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456

Program dalších setkání v únoru najdete v příštím vydání Kurýru.
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KOLObĚH Říčany v roce 2022
Na základě žádostí garantů a garan-
tek ze sociální oblasti našeho říčan-
ského regionu pomohl přibližně 200 
lidem v hmotné resp. finanční nouzi
v době uzávěrky tohoto čísla vydal 
na nákup potřebných věcí 1 050 000 
Kč/rok, to je dosud nejvíce od zalo-
žení projektu (!) zakoupil několik 
praček, ledniček, notebooků, kusů 
nábytku, zafinancoval kurzy, tá-
bory, školné a školkovné, školní 
obědy, terapie, opatřil zdravotnické 
pomůcky i poukázky na potraviny 
do supermarketů, před Vánocemi 
potěšil dárky 80 osamělých senio-
rů a řadu neúplných rodin s dětmi 
a mnohé další vydal nejvyšší jedno-
rázovou částku roku 2022 pro Hos-
pic Dobrého pastýře v Čerčanech, 
jehož pracovníci dojíždějí pečovat 
o lidi v terminálním stádiu života 
i do Říčan (nákup zdravotnického 
materiálu, 155 000 Kč) má 23 ak-
tivních dobrovolníků (20 žen a 3 
muže), jejichž nasazení je neuvě-
řitelné! nabídl zdarma či za sym-
bolický poplatek zajímavé kurzy 
a přednášky: trénování paměti 
(s Ludmilou Horákovou), anglické 
konverzace (s Danou Vařekovou), 
ovládání chytrého telefonu (s Jin-
dřiškou Sonntagovou), houbařský 
kroužek (s Petrem Součkem), letní 
tvořivé pondělky pro děti i dospělé 
(s Ludmilou Horákovou a Jitkou 
Karáskovou), výrobu dušičkových 
svícínků i adventních věnců (s Han-
kou Kristkovou) a řadu dalších ak-
tivit  zúčastnil se historicky první 
Noci s literaturou v Říčanech
uspořádal pro seniory 11 krásných 
výletů, které zasvěceně a s neuvěři-
telnou empatií a vstřícností provázela 
paní Iva Dvořáková zorganizoval vy-
stoupení recesisticko-vokální kapely 
Black Uganda Choir, špičkového kla-
víristy Libora Nováčka nebo adventní 
šansonové zastavení Báry Kodetové 

ám děkuje za přízeň a těší se na setká-
vání s Vámi v roce 2023

Eva Hazdrová Kopecká, ředitelka, 
a Martina Vavřincová,  

zástupkyně ředitelky

Srdečně zveme:
St 4. ledna, 19 hodin, Koncertní sál 
Staré radnice Vídeňský lesk v Říča-
nech! Mimořádný novoroční koncert 
s nejkrásnějšími kusy klasického 
repertoáru a nejslavnějšími operet-
ními a operními áriemi: a. dvořák, 
B. Smetana, F. Lehár, J. Strauss 
a další. zazpívá vynikající sopranist-
ka Tereza Mátlová, zahraje špička 
naší kvartetní hry, doležalovo 
kvarteto. Pro dámy příležitost vynést 
slavnostní róby, pro pány (i dámy) 
možnost občerstvení sektem 
během přestávky. Skvělá příležitost, 
jak se kulturně naladit do nového 
roku! Vstupné 400/200 Kč. Vstu-
penky v Koloběhu, doporučujeme 
včasnou rezervaci. 

St 15. února,  
S Koloběhem na výlet
Vydáme se po stopách rodu 
Harrachů – navštívíme podkr-
konošské městečko Jilemnice, 
prohlédneme si zámek s expozice-
mi Krkonošského muzea včetně 
unikátního Metelkova betléma, 
projdeme se tzv. zvědavou uličkou 

s lidovými roubenými stavbami 
a odpoledne zavítáme do obce 
Horní Branná s Hrobkou sv. Kříže 
rodu Harrachů. další podrobnosti 
najdete na kolobeh-ricany.cz 
v sekci aktivity – Výlety s Kolobě-
hem. Odjezd: 7. 00 z parkoviště 
u Penny (Říčany). Cena výletu: 
senioři 490.- Kč, plná cena 590.- 
Kč Příjem závazných přihlášek 
od úterý 31. ledna SMS na tel. 
739 989 672, e-mail info@
kolobeh-ricany.cz nebo osobně 
v obchůdku Koloběh. Cestovné 
prosím uhraďte do 7. února. 
Po tomto datu budou nezaplace-
né rezervace uvolněny ve pro-
spěch náhradníků.
Účastníci zájezdu si jako obvykle 
budou moci prohlédnout fotodo-
kumentaci z výletu na koloricany.
rajce.idnes.cz. za pořizování 
fotografií a obětavou správu 
fotogalerie děkujeme panu Emilu 
Münzbergovi, dobrovolníkovi 
Koloběhu a dlouholetému členu 
1. českého klubu amatérských 
fotografů Nekázanka, jehož histo-
rie se začala psát již v r. 1889.
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Dne 26. 11. 2022 se konala členská 
schůze základní organizace České-
ho zahrádkářského svazu (dále jen 
ZO ČZS) ve Strašíně. Projednává-
ny byly výsledky činnosti ZO ČZS 
za uplynulý rok 2021. V uplynulém 
covidovém období jsme museli po-
zastavit organizování oblíbených 
přednášek se zahrádkářskou té-
matikou, ale pro rok 2023 plánuje-
me uskutečnit přednášku na téma 
plodová zelenina a také přednášku 
na téma řez ovocných stromků. 
Chceme také uskutečnit společný 
výlet na jarní zemědělskou výstavu 
v Lysé nad Labem. V současné době 
má naše místní pobočka 26 členů 
a rádi ve svých řadách uvítáme dal-
ší zájemce o zahrádkářské aktivity. 
K přátelskému soužití strašínských 
zahrádkářů slouží domek s přileh-
lou zahradou, na které se společně 

staráme o stromky a okrasné dře-
viny. S hrdostí oznamujeme, že náš 
předseda, pan Václav Hána, obdržel 
od Republikové rady Českého za-

hrádkářského svazu svazové vyzna-
menání Zlatá růže za dlouhodobou 
obětavou práci pro rozvoj zahrád-
kářství.

Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Říčany Strašín

 I v leošním roce proběhne v Říča-
nech a okolí Tříkrálová sbírka, kdy 
Charita sbírá peníze na své huma-
nitární projekty. Sbírka je následně 
rozdělena podle klíče: koledující 
subjekt obdrží 65 %, pomoc v za-
hraničí 10 %, diecézní projekty 
15 %, celostátní charitativní projek-
ty 5 % a režie sbírky 5 %. V letošním 
roce bude naší diecézí podpořena 
výstavba Komunitního centra sv. 
Anežky v Praze 2 a v zahraničí po-
může sbírka chudým rodinám s dět-
mi v Uzbekistánu a Kyrgyzstánu. 
Velká část vykoledovaných peněz 
(65 %) se vrátí do naší farní charity 
a z této částky budeme platit naše 
místní charitní aktivity a také pod-
poříme Domov seniorů v Mukařově 
a hospic v Čerčanech. 

Sbírka proběhne několika způsoby:
Koledováním do zapečetěných kasi-
ček (přenosných a stabilních) od 1. 
1. do 15. 1. 2023.  Koledníci budou 

chodit v některých částech Říčan 
a budeme mít také stabilní poklad-
ničku v kostele, v Oční optice na ná-
městí, na MěÚ (recepce).

Závěrem chci popřát všem čtená-
řům Kurýru šťastný a požehnaný 

nový rok 2023 a současně chci 
poděkovat za pomoc a spolupráci 
všem, kteří nám v loňském roce po-
máhali: především farníkům a dob-
rovolníkům, ale i firmám a školám, 
které nám vycházejí vstříc, zvláště fi 
Ekoflór, Pekařství Frydrych, MŠ Sr-
díčko/Větrník a MěÚ v Říčanech. 

Marie Junková
Farní charita Říčany

Tříkrálová sbírka  

zasláním bezhotovostního pří-
spěvku do sbírky bankovním 
převodem pomocí formuláře 

na webových stránkách 
Tříkrálové sbírky od 1. 1. 

do 30. 4. 2023
Bezhotovostním převodem 

pomocí přiděleného Qr kódu 
nebo bankovním převodem 
na č.ú. 66008822/0800 

s variabilním symbolem 1931 
pro říčanskou charitu od  

1. 1. do 31. 1. 2023
za každý váš příspěvek děku-
jeme, ať už využijete jakého-

koliv způsobu darování.



Mezi námi

58

Jaký bude rok 2023
Rok 2023 bude 
časem, ve kterém 
bude testována 
stabilita nás všech. 

Bude to rok velkých změn, ve kterém 
se budou utvářet nová pravidla a mě-
nit životy mnoha z nás. Bude to zajis-
té rok, kterému vládne láska, empatie 
a soucit. Pojďme si společně v roce 
2023 plnit své sny…
Setkání starostů na zámku Berchtold
Ve čtvrtek 24. 11. 2022 se v krás-
ných prostorách zámku Berchtold 
v Kunicích uskutečnilo zasedání 
starostů a zastupitelů obcí na Ří-
čansku. Již podruhé se podařilo 
toto setkání uspořádat společně 
s dobrovolným svazkem obcí La-
dův kraj a Místním akčním plánem 
(MAP) rozvoje vzdělávání v ORP 
Říčany a přítomným starostům 
tak poskytnout užitečné informace 
z různých oblastí jejich působnos-
ti. Vzhledem k nedávným volbám 
a obměnám ve vedení některých 
obcí akce nabídla možnost vzájem-
ného seznámení, předávání zkuše-
ností a navázání spolupráce.

mAS získala finance do re-
gionu na sociální pomoc
V rámci OPZ+ máme velkou radost, 
MPSV nám schválilo naši žádost o do-
taci na projekt s názvem Podpora du-
ševního zdraví a aktivního řešení za-
dluženosti v regionu MAS Říčansko 
(CZ.03.02.01/00/22_008/0000054) 
a do regionu půjde v následujících 3 
letech 10,5 miliónu. MAS Říčansko 
bude spíše v koordinační pozici, hlav-
ními aktéry pomoci budou partneři 
projektu Terapeutické centrum Mod-
ré dveře, z.ú. a Cesta integrace, o.p.s.
V projektu dojde k posílení am-
bulantní a terénní psychoterape-
utické podpory, psychosociální 
pomoci, poskytování dluhového 
poradenství a zajištění materiál-
ní a potravinové pomoci, jakožto 
komplexnější podpoře cílové sku-
pině. V rámci podpory duševního 
zdraví a aktivního řešení zadluže-
nosti aj. se počítá s podporou oko-
lo 300 osob.

Zápraží originální  
produkt®

Ve středu 23. listopadu se v prosto-
rách MAS Říčansko sešla desetičlen-
ná certifikační komise, aby posoudila 
3 žádosti o nové udělení certifikátu 
regionální značky Zápraží originální 
produkt® a 9 žádostí o prodloužení 
licence tohoto označení. Regionál-
ní značka Zápraží originální pro-
dukt® je mj. zárukou kvality a ori-
ginality výrobku, jeho regionálního 
původu a šetrnosti k přírodě. 
Nově se s označením  Zápraží ori-
ginální produkt® můžete setkat 
u výrobků paní Lenky Sýkorové 
z Velkých Popovic, která vytváří ori-
ginální textilní výrobky a šperky pod 
značkou Elpopo. Další úspěšnou ža-
datelkou o nové udělení certifikátu je 
paní Ekatarina Salomatová ze Sulic, 
která komisi doslova nadchla svými 
šperky z přírodních materiálů, které 
vyrábí pod značkou Handoo. Třetí 
žadatelka o nové udělení certifiká-
tu byla, z důvodu nesplnění kritéria 
regionálního původu surovin, bo-
hužel neúspěšná. Všech 9 žadatelů 
o prodloužení licence certifikátu re-
gionální značky Zápraží originální 
produkt® bylo úspěšných. 

4. Adventní neděle v Říča-
nech s mAS Říčansko
Novým i dlouhodobým držitelům 
certifikátů gratulujeme. Slavnostní 

předávání certifikátů proběhlo 4. ad-
ventní neděli na Masarykově náměstí 
v Říčanech, kde jste měli možnos-
ti zpříjemnit si společně s celým tý-
mem MAS Říčansko předvánoční 
čas. S dětmi jsme si užili výrobu vá-
nočních jablíčkových svícnů u šálku 
teplého lipového čaje od certifikova-
né výrobkyně paní Melíškové ze Svo-
jetic, který nejenom zahřeje, ale také 
pohladí na duši. Rodiče si vychutnali 
horké svařené víno podle staré recep-
tury.  Příjemná nálada, která zde byla, 
nás naladila na nadcházející vánoční 
čas. Na této akci jsme spolupracovali 
s Církví bratrskou pod záštitou města 
Říčany.

Krásný nový rok 2023 za celý tým 
MAS Říčansko o.p.s. 

Ředitelka: Lenka Babíčková
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Sklepy říčanských domů: Dům čp. 59    
V našem seriálu vám ukazujeme 
říčanskou historii z doslova jiného 
pohledu. Nahlížíme v něm totiž do ří-
čanských sklepů, starých domů a na-
vštěvujeme jejich dávné obyvatele. 
Třetí díl nás zavede do domu čp. 59 
na Masarykově náměstí. Dnes je 
v něm mimo jiné vegetariánská re-
staurace.   
Podle mapy stabilního katastru 
z roku 1841 byl původní domek čp. 
59 zhruba stejně dlouhý (a jen o málo 
širší) jako sousední dům čp. 60. 
Ke konci 19. století nastaly změny 
v zástavbě. Dne 19. dubna 1893 po-
žádala majitelka domku Marie Axa-
mitová o stavební povolení ke zbou-
rání starého a k postavení nového 
domu, což se také záhy stalo. Starý 
dům byl stržen a na jeho místě posta-
ven nový dům pavlačový. O sklepu 
původního stavení nic nevíme. Pokud 
nějaký ve štítové části existoval, byl 
nenávratně zničen, neboť Axamitovi 
si nechali zřídit hluboký sklep pro 
zásobárnu ledu. Nabízí se domněn-
ka, že nový dům snad mohli již sta-
vět se záměrem „řeznického domu“. 
Prvním řezníkem, který zde podle 
informací v matrikách bydlel, byl pak 
Josef Houžvička.
Někteří nájemci, obyvatelé a majitelé 
domu podle matrik: V roce 1878 se 
v tomto domě ženil František Seidl, 
obuvník z Říčan.  V roce 1894 zde 
žil Josef Houžvička, známý řezník 
z Říčan. V roce 1906 v domě bydlel 
Josef Masopust, významný hodinář 
(otec pozdějšího hodináře, zlatníka, 
člena Sokola a ochotnického divadla 
v Říčanech Ladislava Masopusta). 
V roce 1925 dům koupil Karel Poupě, 
mistr řeznický, od tehdejších majite-
lů Dr. Ing. Josefa Axamita, profeso-
ra průmyslové školy na Smíchově, 
a slečny Marie Axamitové.

Popis sklepa: Do „lednice“ sestu-
pujeme po schodech z masivního 
kamene. Mírné sešlapání ve středo-
vé části jednotlivých schodů svědčí 
o intenzivním používání. Dole za-
bočíme po pravé ruce a vstupujeme 
do „předsklepní“ prostory, jakési 
pracovní místnůstky. Mezi touto 
místností a vlastní sklepní „lednicí“ 

jsou dochovány unikátní dřevěné za-
šupovací dveře (zašupovány vertikál-
ně) a dřevěný překlad s háky nejspíše 
na zavěšování masa. Svislé nosné 
konstrukce sklepa jsou z odolných 
vápenocementových cihel.

Martin Škába ve  
spolupráci s Muzeem Říčany

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Podoba domu čp. 59 (druhý domek nalevo od radnice) na kresbě Františka tereby z roku 1845

Prosíme majitele domů, kteří ve svém domě mají starý sklep, aby 
nám umožnili pořídit fotografii a pátrat po historii daného domu. 
zajímá nás nejstarší oblast Říčan: Masarykovo náměstí, Široká ulice, 
Lázeňská, Podskalí a Na Hradě. Ozvěte se na tel. číslo 724 332 548 
nebo na martin.skaba@post.cz. 

hluboký sklep (= lednice) s podstropním skluzem ledu z náměstí
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blahopřání

Všechno nejlepší k naro-
zeninám přejeme našemu 
bláznivému a skvělému 
tátovi a dědovi, panu Karlovi 
Žilákovi.
ať máš pořád hodně sil 
a zdraví na své bláznivé 
nápady a pevné nervy na nás 
a na všechna vnoučata.

Baruna,	Fidžinka,	Bára,	
Reny,	Honza,	Maru,	viky,	

Teru,	Alex

Přejeme vám do nového roku 2023, 
abyste viděli naději, kterou přinesl 

příchod Ježíše Krista na tento svět. ať už 
procházíme čímkoliv, radostmi, starostmi, strachem nebo 
beznadějí, může příchod Ježíše Krista do našeho života 
přinést naději. Naději, které možná nezmění vnější okol-
nost, ale má moc změnit naše srdce a přinést nové vnímání 
situace.
 
Slavnostní bohoslužba na téma: „Jsme na zemi jen hosté” 
Je naším základním přístupem k životu vděčnost nebo ná-
rok? a co z toho vyplývá pro naše všední dny? Co k tomuto 
tématu říká židovský svátek Stánků (Sukot)? a jak nám to 
pomůže s drahými energiemi a bezpečnostní situací?

Nad těmito a dalšími otázkami se budeme zamýšlet během 
slavnostní bohoslužby v neděli 15. 1. 2023 v koncertním 
sále Staré radnice, Masarykovo nám. 83, Říčany
Srdečně zveme

Jsme na Zemi  
jen hosté

reALITNí POrADNA
Ing. Jana 
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka  
pro Říčany a okolí

Chcete také poradit 
při prodeji, koupi 
nebo pronájmu ne-
movitosti? Pošlete mi 
svůj dotaz k problé-
mu, který řešíte.  

Otázka: Dobrý den, chci se zeptat, kdo by měl zaplatit 
daň z nemovitosti na příští rok při prodeji bytu v prosinci 
– prodávající nebo kupující? Podepsali jsme v prosinci 
kupní smlouvu a nyní čekáme na převod na katastru, 
který bude pravděpodobně hotový až v lednu.    Marcela S.
Odpověď: Dobrý den, povinnost zaplatit daň z nemovi-
tosti v roce 2023 má majitel nemovitosti, který vlastnil 
nemovitost k 1. lednu 2023. Záleží přitom na datu podá-
ní návrhu na vklad na katastr. Pokud bude podán návrh 
na vklad v prosinci a katastr převedl nemovitost až po 1. 
lednu, bude platit daň kupující, protože vlastníkem se 

stává zpětně ke dni podání návrhu na vklad vlastnického 
práva. Nový majitel podat daňové přiznání k dani z nemo-
vitosti do konce ledna a zaplatit daň na rok 2023 do konce 
května 2023.Pokud podáte na katastr až v lednu, tak platí 
daň na rok 2023 původní majitel. 

Otázka: Dobrý den, prodávám byt a již máme podepsa-
nou rezervaci a zaplacený rezervační poplatek. Kupující 
si bere na koupi bytu hypotéku a prý potřebuje pro 
banku kupní smlouvu na byt, který prodávám. Nepřeji 
si, aby kupující viděl, za kolik jsem byt koupila. Je to 
nutné mu dávat kopii kupní smlouvy k dispozici? Děkuji 
za odpověď.    Barbora N.

Odpověď: Dobrý den, Vaše kupní smlouva označována též 
jako nabývací titul je listina veřejně komukoli dostupná 
na katastru nemovitostí. Kdokoli si tedy může dojít na ka-
tastr a tam získat opis oné smlouvy, a to pouze za správní 
poplatek. Kupující nabývací titul pravděpodobně potře-
buje pro banku, která mu bude financovat koupi Vašeho 
bytu. Je to běžný postup.

Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat  
na e-mail: jana.karlachova@re-max.cz 
nebo dotazy volejte na tel. č.:  606 792 574

in
ze

rc
e



Mezi námi

61

Malebná krajina našeho regionu láká 
k pobytu venku i v zimě. Ať už budou 
sněhové podmínky příznivé či nikoliv, 
neváhejte a vydejte se do přírody, bu-
dete odměněni dobrým pocitem a po-
děkuje vám i vaše zdraví. A když už 
budete sedět doma v teple a budete si 
číst tento měsíčník, poznačte si třeba 
do kalendáře akce, které svazek obcí 
chystá. 
Po zimě neuškodí uklidit, a to nejen 
doma. V členských obcích Ladova 
kraje se bude uklízet tradičně v rámci 
akce „Čistý Ladův kraj“, která se svým 
termínem připojuje k celostátní akci 
„Ukliďme Česko – Ukliďme svět“.  Ta 
je letos vyhlášena na soboru 25. břez-
na. V obcích budou vyvěšeny letáčky 
s pokyny.  
Třetí dubnovou sobotu (15. 4.) si 
budete moct vyzkoušet svoji fyzičku 
na pátém běhu Poháru Ladova kraje. 
Pyšelský kopeček je závod s mnoha 
kategoriemi, je tu dokonce i běh se 
psem. Pokud se vám to zalíbí, může-
te se zapojit i do šestého pohárového 
běhu s názvem Jarní běh v Senohra-
bech, který je plánován na čtvrtek 
20. dubna. 
Hned v sobotu potom (22. 4.) se mů-
žete projít nebo projet na kole, koná 
se totiž tradiční, už 16. ročník po-
chodu Krajinou barona Ringhoffera. 
Na dvacetikilometrové trase z Miro-
šovic přes Velké Popovice do Kostelce 
u Křížků a Kamenice bude několik 
zastavení s programem a v cíli opět 
překvapení. 
Na Svátek práce a Den zamilovaných, 
tedy v pondělí 1. května se ve Struha-
řově u Mnichovic už tradičně koná 
sedmý běh „ladovského poháru“ Běh 
krásné vyhlídky. Vede po unikátní 
panoramatické naučné stezce a není 
dlouhý (7,4 km). V sobotu 6. května 
můžete běžet Zaječický búr. Účastnit 
se mohou i nejmenší do pěti let, a to 
na trase 55 metrů. Senioři poběží 

5 555 metrů a nejdelší ultra trasa je 
dlouhá 10 555 metrů. 
Na sobotu 20. května se pro vás chys-
tá pochod Cestou kocoura Mikeše 
a s ním otevření obnovené a doplně-
né naučné stezky. Ta povede z Hru-
sic nově až do Mukařova, přesně jak 
kocourek z Ladovy pohádky putoval 
v knížce. Kromě tradičních pohád-
kových cedulí vás na šestadvacetiki-
lometrové trase obveselí i nová ra-
zítkovací hra. V cíli bude nachytáno 
překvapení a slavnostní veselice. 
V neděli 11. června se rozloučíme se 
školním rokem posledním devátým 
závodem Poháru Ladova kraje. Po od-
běhnutém závodu na Mnichovické 
běhně na Šibeničním vrchu vyhlásíme 
a odměníme absolutní vítěze a vítězky 
sedmého ročníku. 
Druhá půlka roku je ještě daleko, přes 
léto se ale určitě bude konat mnoho 
obecních akcí. Aktuální informace 
najdete na našem webu, facebooku 
i instagramu. Na ww.laduv-kraj.cz se 
můžete přihlásit k odběru aktualit pří-
mo do svého e-mailu. 
V září se poběží první ze série závodů 
dalšího, už osmého ročníku Poháru 
Ladova kraje Hrusický dobroběh. 
V říjnu jej následuje Lesní běh v Říča-

nech a v listopa-
du zavoní husa 
na Svatomar-
tinském běhu 
v Kunicích 
u zámku Berch-
told. Mikuláš-
ským během 
ve Struhařově se opět přiblížíme k dal-
ším Vánocům.  
Do roku 2023 vám přejeme pevné 
zdraví, a ať se vás drží jen to dobré! 

Za Ladův kraj Hanka Bolcková 
www.laduv-kraj.cz 

facebook.com/laduvkraj 
instagram.com/laduvkraj

Vykročte do roku 2023 pravou nohou 

MikRoReGioN

LADŮV KRAJ
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Po osmém místě 
dívčí formace nad 
15 let Madonna 

Ladies na mistrovství světa (Lyon 
12.11.), šestém místě párů z usku-
pení Twister  (Krakov, 11.10.) se 
i naše juniorky do 14 let z formace 
Madonna dostaly do světové TOP 
10. I Madonna je, stejně jako Twis-
ter,  úřadující mistryně ČR 2022. 
Na MS Madonny obsadily 10. místo. 
MS této kategorie se konalo 3.12. 
v Praze.  TŠ Twist Říčany má tedy 
hned tři velké formace , které jsou 
světovou extratřídou. To je řádově 
50 špičkových tanečníků a tanečnic! 
Tolik členů jiné kluby nemají ani 
ve svém celém oddíle. Nás je už více 
jak 200 aktivních členů.
Ale abychom nebyli jen u mistrov-
ství světa a informací o úspěších 
na mistrovství světa, podíváme se 
i na další akce.
Soutěž 3.12. v Praze
Závěrečná mezinárodní soutěž roku 
se konala v Praze Jinonicích. Ani 
tam jsme si nevedli špatně. Posuďte 
sami, uvádíme jen medailisty:
Páry juniorské: 
Choutková,Hlubuček – 1. místo, 
Vomlelová, Anderle – 3.místo
DFD:  Pixie – 1.místo, Jungles  - 2. 
místo, 
Malé formy junior: Srike – 3. místo. 
Duo girls.: Románková, Vesela – 
3.místo , nejlepší z ČR
Duo ladies: Bláhová, Bílková -   1. 
místo ,  Ciporanová, Maršálková - 
2.místo  
DF smíšený věk: Briliant – 2.místo
Vánoční Twistování
Oblíbené setkání všech našich členů 
a rodičů – přehlídka celého oddí-
lu v krásné vánoční atmosféře, bez 
stresu z výsledku či obav o medaile. 
To je Vánoční Twistování. Konalo se 
večer po soutěži v Praze Jinonicích 
a bylo,  soudě podle četných pozi-
tivních ohlasů a podle rozzářených 
dětských očí,  povedené. Zcela plno 
bylo na tribuně i kolem parketu. TŠ 
Twist dal dohromady 29 různých 
tanečních vystoupení složených ze 
svých vlastních členů! Nepředvá-

děl se ale jen rokenrol, ale i vánoč-
ní taneček či letkiss. Za vstřícnost 
a pomoc s přípravou děkujeme také 
Centru Na Fialce.
Věříme, že i právě započatý rok 
2023 bude stejně úspěšný. Vždyť 
letos slavíme další kulaté jubileum 
Taneční školy Twist! A (kovid-neko-
vid) stále se rozrůstáme!

TŠ Twist Říčany

TŠ Twist Říčany ve třech ktg. ve světové TOP 10!
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Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

Stříbro z mistrovství Čech 
do 10 let
Ve středu 16. listopadu 2022 bylo 
v Hotelu Panorama v Teplicích slav-
nostně zahájeno Mistrovství Čech 
mládeže do 10 let. V mistrovské ka-
tegorii chlapců do 10 let hrají hrá-
či, kteří si postup museli vybojovat 
v předchozím mistrovství či v kraj-
ském přeboru. Hrálo se tempem 90 
minut + 30 sekund na tah pro kaž-
dého hráče. Náš klub měl dokonce 
trojí zastoupení. Po pětidenním zá-
polení vyhrál J. Školoud z ŠK Praha-
-Smíchov.  Na druhém místě Edvard 
Kolář z Klubu šachistů Říčany 1925 
a na třetím místě V. Koutecký z ŠK 
64 Plzeň.
Vynikající výsledek podpořil svým 
7. místem a také postupem do finále 

MČR Tomáš Gernert. Dominik Janšta 
skončil na 24. místě.

Polofinále m Čr juniorů 
a dva postupy na m Čr
Ve Špindlerově Mlýně, v již tradič-
ním Hotelu Esprit, se ve dnech 12. – 
19. 11. uskutečnilo polofinále MČR 
juniorů a juniorek. Startovní listina 90 
juniorů a 23 juniorek překonala veške-
ré dosavadní rekordy v této soutěži. 40 

partií se přenášelo on-line, takže řada 
trenérů, diváků a rodičů mohla vidět 
své svěřence v akci.
Polofinále juniorů pro Říčany přineslo 
dva postupy do finále MČR, což je vel-
ký úspěch. Celkové na 4. místě skon-
čil Lukáš Hlavina a na 6. místě Petr 
Mach. Těsně za první desítkou skončil 
jako11. Jakub Ocelák a 17. Le Anh 
Dung. Naše účast byla nejpočetnější 
a další pořadí bylo: 35. T. Bezděk, 55. 
S. Placer, 57. D. Hampl, 62. T. Pressler 
a 75. A. Mrázek.
Na MČR juniorek nás zastupovala 
pouze Monika Strnadová. Turnaj jí 
nevyšel, jako čtvrtá nasazená skončila 
na 17. místě. Jaroslav Říha 
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Taneční škola Fuego
Rok 2022, který 
byl po covidové 
pauze opravdu 
plný tance, nám 

skončil. V průběhu roku jsme jezdi-
li hodně na soutěže, výsledky jsme 
vám psali.  Pořádali jsme Říčanský 
pohár, tedy jeho už 45. ročník, dále 
v dubnu soutěž - Říčanské taneční 
jaro a na podzim tradiční Fuego Cup. 
V létě jsme opět vyrazili na dvoutý-
denní taneční soustředění do Rokyt-
na u Nového Města na Moravě. 
Převedli jsme vám, co umíme (nebo 
co jsme se nově naučili), na letní i vá-
noční akademii. 
Od září Jan s Pavlou nově převzali 
taneční kurzy pro mládež, které byly 
úspěšně zakončeny o prvním prosin-
covém víkendu. Jsme rádi, že vás ta-
neční bavily a rádi vás uvidíme znovu 
na parketě třeba při pokračovacích 
kurzech, které začínají v neděli 15. 1. 
opět v Kulturním centru Labuť. 
Pokud vás tancování baví a chtěli 
byste se naučit i trochu něco více než 
v tanečních kurzech, případně na-

startovat soutěžní kariéru, zavítejte 
k nám do klubu. Pravidelné seminá-
ře pro nováčky jsou každou sobotu 
od 10:00 (první v novém roce bude 
14. 1.). Těšíme se na nové tváře.
V týdnu od 9. 1. 2023 pak otevíráme 
hned několik nových kurzů - pro vel-
ký zájem Ladies Latin pro začáteč-
nice v neděli 19:00 – 20:30 a ve stře-

du 10:00 – 11:30. V týdnu od 16. 1. 
otevíráme nový kurz salsy (latina +) 
ve čtvrtek 20:45 – 22:15 a pak taneč-
ní pro dospělé v neděli 20:45 – 22:15.
Nezbývá než vám popřát, ať je i rok 
2023 plný tance a zábavy, která k tan-
ci patří. Těšíme se na společná shle-
dání na parketě.

Vaše Fuego
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Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj

rugby Club mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

MuŽi
Říčanští ragbisté letos vyhráli 
všechny tuzemské trofeje
Po mistrovských titulech v klasické 
patnáctkové i olympijské sedmič-
kové variantě ragby ovládli ragbisté 
říčanského Mountfieldu i podzimní 
Pohár ragby XV a završili tak letošní 
zlatý hattrick. Svěřenci trenéra Mi-
roslava Němečka porazili ve finále 
poháru hraném na národním ragby-
ovém stadionu v Praze na Markétě 
pražskou Spartu 23:13. Utkání při-
neslo vyrovnaný průběh, Říčany ale 
byly efektivnější a pětkami Petra 
Másla a Kryštofa Kohouta získa-
ly v prvním poločase rozhodující 
náskok, který na začátku druhé půle 
ještě navýšil dalším položením Jin-
dřich Duffek. Jedinou pětku Sparty 
položil až devět minut před koncem 

reprezentant Vlastimil Diviš, to však 
Sparťanům na obrat v utkání nesta-
čilo. Dobrý zápas odehráli na pozi-
cích útokových spojek Jihoafričané 
Tristan Horak a v rudém dresu Ro-
meo Nkoane, kteří shodně zazna-
menali osm bodů přesnými kopy 
na háčka.
„Jsme samozřejmě velice spokojeni 
s výhrou. Zápas ukázal spoustu pozi-
tivních věcí, ale i negativ. Myslím, že 
co se týče obrany tak máme co zlep-
šovat. Skládat níž, vybíhat a vyvinout 
větší tlak na soupeře. Myslím, že i náš 
přechod mezi jednotlivými fázemi by 
měl a mohl být rychlejší, abychom 
znovu dostali soupeře pod větší tlak. 
Určitě jsme spokojení, jak hráči k zá-
pasu přistoupili a celkově dobře ho 

kontrolovali. Je vidět velký posun co 
se mentálního nastavení a vyzrání 
týče. Tento pokrok byl vidět i v tom, 
že jsme byli schopni sbírat body vždy, 
když jsme se dostali do obranné zóny 
soupeře. To vše podle mě vychází ze 
širokého kádru, kterým v této chvíli 
disponujeme a konkurencí, která je 
v týmu nastavena,” zhodnotil duel 
tradičních rivalů trenér říčanského 
Mountfieldu Miroslav Němeček.

ŽeNY
Češky na prestižním turnaji Dubaj 7s
Říčanské hráčky Veronika Oupicová 
a Věra Gärtnerová se v dresu národ-

ního týmu České republiky utkaly 
v Perském zálivu i s výběry ragbyo-
vých velikánů Austrálie a Japonska. 
Utkání s těmito týmy české ragbistky 
prohrály, ale díky vítězstvím nad Špa-
nělskem a jihoafrickým výběrem Del-
ta Drone Tucks vybojovaly na prestiž-
ním turnaji deváté místo.

DěTi
Zimní turnaje dětí opět pod patro-
nací Říčan
Aby ani v zimní pauze nechybělo 
dětem ragbyové vyžití, pořádají Ří-
čany tradičně otevřené zimní turna-

je. V hale U lesa se během zimních 
měsíců představí řada klubů Čech 
i Moravy v kategoriích od šesti 
do čtrnácti let. Organizace těch-
to turnajů je příspěvkem našeho 
klubu rozvoji českého ragby. Idea 
otevřených zimních turnajů vzešla 
od říčanského trenéra mládeže To-
máše Kohouta, který je také s neú-
navností sobě vlastní již po několik 
let pořádá.

uDáLosTi	
Obnovená tradice duelů Čechy – 
Morava přinesla vítězství země lva
„Zápasem Čechy versus Mora-
va obnovila Česká rugbyová unie 
dlouholetou tradici, která byla 
po několik let přerušena. Tato 
utkání se po dekády často hrávala 
i jako součást výročí jednotlivých 
moravských či českých klubů,” 

řekl před utkáním výběrů his-
torických zemí ČR manažer PR 
a marketingu unie Petr Býma. 
Zápas nepostrádal prestiž, náboj, 
ale i ragbyovou kvalitu a přinesl 
zasloužené vítězství Čech 39:14. 
V dresu se lvem na prsou se před-
stavili říčanští ragbisté Tomáš 
Adámek, Jan Šmolcnop, Jan Matěj 
Haš, Václav Calta, Kryštof Kohout, 
Matěj Novák a Patrik Pavlík.

Mediální komise RC  
Mountfield Říčany
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Vstupte do nového roku s Draky
Již více než jednu 
dekádu máme 
v Říčanech flor-

balový oddíl, který se aktivně účastní 
soutěží Českého florbalu. Myslím si, 
že s novým rokem se sluší náš klub 
představit. 
Počátky říčanského florbalu sahají 
do roku 2010, kdy byl v listopadu za-
registrován Sportovní klub FBC Říča-
ny. Naše první sezóna byla oťukávací, 
ještě jsme se neúčastnili aktivně ligo-
vých soutěží. Do sezóny 2011/2012 
jsme přihlásili poprvé soutěžní tým 
mladších žáků. A tím začala úspěšná 
dračí cesta florbalovým světem. 
Postupně přicházeli noví hráči 
a v roce 2013 již pod naší hlavičkou 
odehrál první sezónu mužský tým, 
původně z Kolovrat. Během pár let se 
nám podařilo pokrýt kompletní mlá-
dežnickou strukturu, od přípravky 
po juniory. V roce 2017 jsme se stali 
Draky, po spojení s čerčanským od-
dílem FBK Draci. Touto spoluprací 
jsme vytvořili komplexní a konku-
renceschopný sportovní oddíl, který 
může nabídnout florbal pro výkon-
ností hráče a zároveň pro ty, kteří hra-
jí pro radost z pohybu a sportu.
Dračí florbal získal nespočet cen-
ných kovů, které si můžete dokonce 
prohlédnout v síni slávy na našich 

webových stránkách. Za zmínku 
jistě stojí loňské ovládnutí druhé 
dorostenecké ligy či zlatý úspěch 
starších žáků v roce 2018 na mezi-
národním turnaji ve švédském Moln-
dalu. Na úspěšnost klubu by se ale 
nemělo hledět jenom kvůli medai-
lovým úspěchům. Význam sportu je 
i v navázaných přátelstvích, výchově 
mladých sportovců a vytvoření po-
zitivního vztahu ke sportu. Můžeme 
tedy hrdě říct, že máme několik hrá-
čů, kteří v roce 2010 začínali v našem 
klubu jako mladší žáci a v současné 
době jsou oporami úspěšného muž-
ského týmu. Navíc v loňské sezóně 
nastoupili do mužských zápasů hrá-
či, kteří prošli kompletními dračími 
mládežnickými kategoriemi, a to 
od přípravky až po juniory. V tomto 
směru považujeme dosavadní cestu 

florbalovými vodami za úspěšnou 
a doufáme, že se nám takto bude da-
řit dále.
A stále máme na čem stavět. V mlá-
deži máme nespočet nadějných hráčů 
a již z toho těží mužské týmy. Rádi by-
chom poděkovali všem fanouškům ří-
čanského florbalu, vaše podpora nám 
dělá radost a posouvá nás neustále 
dopředu. 
Pokud byste chtěli zkusit florbal 
a zažít euforii ze vstřelené branky či 
nahrávky na kamarádův gól, tak  ne-
váhejte a přijďte na náš trénink. Třeba 
se právě vy budete za pár let prohánět 
na palubovce jako opora mužského 
týmu s drakem na prsou.

S přáním hezkého nového roku
Tomáš Tichý

FBC Draci Říčany

Hned týden 
po získání titu-
lu Mistryň ČR, 

o kterém jsme vás informovali v minu-
lém čísle, čekal děvčata další vrcholný 
závod v Teamgymu, a to konkrétně 
republikové finále ČASPV v Trutnově. 
Do tohoto závodu nastoupila v kate-
gorii Junior II. opět dvě naše družstva. 
Výsledné známky tentokrát zveřej-
ňovány nebyly, a tak jsme s napětím 
čekali, jak celý závod dopadne. Druž-
stvo „Panteřice“ skončilo na 7. místě 
a „Gymnastika Říčany“ i tentokrát 
získalo zlaté medaile a kromě toho 
i nové vybavení do tělocvičny v podo-
bě tréninkové kladinky. 

Den poté 15. 11. se konal další tea-
mgymový závod, na „domácí“ půdě, 
který pořádal oddíl z Mnichovic a kte-
rého se moc rádi účastníme. I zde se 
slavily medailové úspěchy – nejmladší 
děvčátka z družstva „Vlčat“ (2014-
16) obsadila stříbrnou příčku, starší 
„Ovečky“ byly ve své kategorii bron-
zové.  Zároveň se v tento den konal 
i závod sportovních gymnastek v Po-
berounském dvojboji (prostná + pře-
skok). Nejlépe se v Dobřichovicích 
vedlo S. Brányikové a E. Martišové 
– 1. místo, spolu s K. Kuchařovou pak 
ještě 1. místo v družstvech. Bronz pak 
dále vybojovala P. Mensová. 
Následující víkend se konal podzim-

úspěšný závěr roku gymnastek
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Máme za sebou polovinu školního 
roku a s ním i polovinu sezóny naší 
akademie. Podařilo se nám rozjet mno-
ho nových sportovních kroužků a pus-
tili jsme se i do oblastí mimo pohybové 
aktivity. V některých našich lokalitách 
tak můžete kromě tradičního florbalu, 
fotbalu a všesportovní GYM Academy 
navštěvovat i horolezení, basketbal 
nebo šipky. Pro ty, kteří sportu úplně 
neholdují, nabízíme v rámci nové Fun 
Academy například kroužek Lega, zpě-
vu nebo deskových her.

V některých kroužcích nám stále zbý-
vá pár volných míst, proto mají holky 
a kluci možnost se do nich od pololetí 
zapojit. Seznam naleznete na https://
funacademy.cz/krouzky/, kde si 
kroužky také můžete přehledně vy-
třídit dle lokality. Cílem všech našich 
kroužků je především budovat u dětí 
pozitivní vztah k dané činnosti, vzá-
jemné vztahy a přátelství a umožnit 
jim prožít radost ze společných zá-
žitků. Všichni trenéři a lektoři u dětí 

budují hodnoty potřebné pro život, 
které souzní s vizí naší akademie. Jsou 
to například pracovitost, bojovnost, 
zábava nebo férové chování. Budeme 
se těšit na všechny nové členy!

Na léto, jako již tradičně, chystáme ně-
kolik příměstských kempů. O prázd-
ninách se tak můžete těšit na tradiční 
sportovní Summer Campy pro školá-
ky i předškoláky plné florbalu, fotbalu 
i dalších sportů a pohybových aktivit, 
novinkou jsou potom Fun Camp a ho-
rolezecký Summer Camp. První z nich 
se ponese v tématu Cesta kolem světa 

a účastníci se postupně stanou chemi-
ky, cestovateli, zahrají si deskové hry 
a vyzkouší si i mnoho dalších aktivit 
z našich kroužků. Na horolezeckém 
kempu, jak už název napovídá, zís-
kají účastníci především nové zážitky 
na lezecké stěně, ale neochudíme je 
ani o nejrůznější pohybové hry a ak-
tivity pod širým nebem. Jestli chcete 
svým ratolestem připravit léto plné 
nezapomenutelných zážitků, vyberte 
si některý z našich kempů. Jejich pře-
hled najdete na https://funacademy.
cz/camp/. Přihlašování je spuštěno, 
tak neváhejte! Vít Voltr

Staňte se součástí Sport a Fun Academy, vyberte si 
od pololetí nový kroužek a přihlaste se na kemp!

ní přebor Středočeského kraje, liga 
družstev, v Kolíně. Nejstarší děvčata 
ve III. lize zvítězila s velkým násko-
kem, stejně jako o něco mladší druž-
stvo ve IV. lize, kde do bojů o medaile 
zasáhlo i další družstvo z Říčan a ob-
sadilo 3. místo. Nejmladším děvča-
tům v V. lize se podařilo doplnit sbírku 
z podzimních přeborů o stříbro. 
Rádi bychom touto cestou poděko-
vali všem příznivcům a fanouškům 
našeho oddílu, velké díky patří městu 
Říčany, které i v roce 2022 podpořilo 
náš oddíl finanční podporou, nejen 
na obě námi pořádané akce, Říčanské 
hvězdičky a Teamgym Cup Říčany, ale 
také na provoz našeho oddílů v částce 
150 000 Kč. 
Přejeme všem krásné vánoční svátky 
a šťastný a úspěšný rok 2023!

J. Jechová a B. Bernardová
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Se Sokolem do nového roku
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Sauna Herbal Cup má svého King of 
Herbal! Hlavní vítězkou mistrovství 
světa ve zdravém saunování se stala 
členka týmu Saunového světa z Aqua-
palace Praha – Sarah Matilda Rys-
ková. Ve finále mistrovství světa v re-
laxačních bylinných ceremoniálech 
a peelingových procedurách, které se 
konalo na začátku adventu v sauno-
vém světě Aquapalace Praha, se navíc 
umístila na prvním místě i v katego-
rii Peeling procedure a Relax Herbal 
Aufguss.
 
Letošního ročníku se účastnili saune-
ři z osmi zemí světa včetně hvězdné 
mezinárodní poroty. Jedním z porot-
ců byl zakladatel moderního sauno-
vání v Evropě Lay Pang Ong z Ma-
laysie žijící trvale v Dánsku. Všichni 
návštěvníci mohli vidět ukázky umění 
těch nejlepších. Ve finále se celkem 
utkalo 20 špičkových saunerů z celé 
Evropy. První místo ve dvou kategori-
ích a zároveň vítězné označení KING 
OF HERBAL si vybojovala Sarah Ma-
tilda Rysková z Aquapalace Praha.

Sauna Herbal CUP 2022 zná své vítěze

Třináctiletý Martin Šetlík jezdí v mo-
tokárách od svých pěti let. Poprvé 
do nich sedl na mistrovství Evropy 
trucků v Mostě, kde dělal Autoklub 
ČR nábor pro malé kluky. Od té doby 
už z ní obrazně řečeno nevylezl. Ná-
sledovala motokárová akademie pro 
nejmenší ve věku 5 až 7 let. Martina 
vedl v jeho začátcích několikanásob-
ný mistr ČR Jan Midrla, podporu měl 
u táty a dědy.
Dnes po sedmi letech vyhrává Martin, 
co se dá, a když není první, „bednu“ 
mine výjimečně.
Jakou nejvyšší rychlostí dnes v moto-
káře vlastně jezdíš?  
Přibližně 100 km v hodině. 
Nemá o tebe mamka strach? 
Jasně že má, ale my ji s tátou pořád 
uklidňujeme, že víme, co děláme a že 
strach mít nemusí. 
To znamená, že vy v motokárách 
na závodech nebouráte? Vidíme, že 

třeba ve Formuli1 je to na denním 
pořádku.
Občas ano, ale je to jiné, máme přece 
jenom mnohem menší rychlost a jsme 
dobře vybaveni, jinak by nás na trať 
ani nepustili. Musíme mít schválenou 
bezpečnostní výbavu, přilba, kombi-
néza, taky žeberník, nákrčník a ruka-
vice.
Jaký je tvůj největší úspěch? 
Celkové 2. místo v Mistrovství ČR 
2022. Toho si vážím nejvíc. Celou se-

zónu jsme jezdili s tátou po závodech 
v Česku i v zahraničí. Vicemistra ČR 
jsem obsadil po posledním závodě 
v německém Wackersdorfu. Nako-
nec to vlastně bylo zklamání, protože 
do té doby jsem byl průběžně první.
Jak vypadá tvůj trénink, musíš udr-
žovat i fyzičku?
Fyzičku trénujeme hlavně přes zimu 
s trenérem. Třeba kvůli velikému 
přetížení musíme mít dobře posílené 
krční svaly. Hodně trénujeme také 
postřeh. Mezi závody zase testujeme 
káru, hledáme třeba nejlepší nastave-
ní podvozku. 
Co tě čeká v příští sezóně? 
Přestoupil jsem do nového týmu 
Emotion Racing Team a zároveň 
do vyšší třídy, kde jsou káry větší 
a rychlejší. Letos bych chtěl zabojovat 
i v zahraničí. Hlavně v Itálii, tam jezdí 
ti nejlepší, tak se pokusím jich co nej-
víc porazit. SH

Vicemistr Čr v motokárách 2022 je martin Šetlík z Říčan 
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FK Říčany
V rámci fotbalového 
klubu FK Říčany jsme se 
rozhodli, že v nadcháze-

jícím zimním období pojmeme pří-
spěvky do Říčanského kurýru trošku 
jinak. Postupem času vám nabídneme 
několik rozhovorů, které vás vtáhnou 
do dění v klubu: co se u nás již změni-
lo a co se mění, či měnit bude.
Představíme vám hlavní postavy, kte-
ré se v této době o klub starají a ti vám 
řeknou své názory i na věci mimo fot-
balové dění.

Začneme s předsedou spolku Janem 
Susem.
Honzo, je to rok, co jsi ve funkci před-
sedy místního FK. Co se podle tebe 
změnilo a co by se ještě změnit mohlo?
Je to tak.  15. 12. to bude přesně rok, 
co nastala změna v místním fotbalo-
vém klubu. Od té doby se událo straš-
ně moc věcí, některé se povedly a ně-
které samozřejmě až tak ne. Museli 
jsme například vybudovat prakticky 
nový tým mužů. Nyní, s odstupem 
času, si myslím, že se nám to povedlo.
 Daří se nám zapojovat naše odcho-
vance do dospělého fotbalu, povedlo 
se nám kvalitně doplnit všechny týmy 
o kvalitní trenéry a výsledky našich 
týmů to jasně dokazují.

Kolik týmů má v této době klub FK 
Říčany?
V této době se staráme o 10 kategorií, 
což jsou fotbalová školička, mladší 
přípravka, starší přípravka, mladší 
žáci, starší žáci, mladší a starší dorost 
a tři kategorie dospělých – „A“ muži, 
„B“ muži a stará garda.

Deset kategorií je hezké číslo. Jak 
zvládáš tolik týmu uhlídat?
Ještě než jsem se stal předsedou míst-
ního spolku, tak jsem hezkou řádku 
let pomáhal bývalému předsedovi 
panu Milanovi Čížkovi, de facto – 
„Číža“ mě v tom naučil chodit a uká-
zal mi, co a jak. Za to mu samozřejmě 
moc děkuju.
A uhlídat? Asi ani hlídat nemusím. 
Mám kolem sebe lidi, kterým bez-
mezně věřím a tito lidé nám klub po-
máhají řídit. Myslím si, že trenéři a lidé 

ve výboru jsou v téhle době skvělý tým 
a krásně nám vše do sebe zapadá.

Teď už máte po sezoně, jak probíhá 
volno u tebe?
Po sezoně sice máme, ale my jedeme 
dál. Tréninky stále probíhají, probí-
hají halové turnaje, máme schůze vý-
boru a stále řešíme a ladíme další věci, 
abychom se jako klub stále posouvali 
vpřed a nepřešlapovali na místě. Jedi-
né volno, které mě čekalo, bylo během 
Vánoc a už jsem se na ně opravdu tě-
šil. Mohl jsem konečně „vypnout“ 
a neřešit fotbal a tréninky a všechny ty 
věci, které se fotbalu týkají. Jsme sice 
stále malý klub, ale té práce okolo je 
strašně moc a je opravdu vysilující. Já 
jsem ještě ke všemu fakt perfekcionis-
ta a musím mít vše na 100 %.

Uvidíme tě v jarní části soutěže pobí-
hat po trávníku?
Když to zdraví a moje váha dovolí, tak 
určitě ano. Bohužel, věk nezastavíš 
a už to není jako dříve – nejsem jako 
hráč už tak „hladový“, abych odehrál 
všechny zápasy. Budu se snažit chodit 
jak to půjde, ale už se nikam „cpát“ 
nechci a nebudu, a upřímně, budu 
radši, když budou hrát mladší a já jim 
z lavičky budu moct poradit.

Co čeká FK v nejbližší době a chtěl bys 
něco vzkázat vašim fanouškům?
Jak už jsem říkal, my stále trénujeme, 
což se do 20. prosince neměnilo, pak 
přišlo zasloužené volno a od 5. ledna 
začíná nový fotbalový rok, který se 
na chvilku zastaví až na konci června.

 Přál bych si, aby sezona byla úspěš-
ná jako podzimní část. Vždyť naši 
žáci vedou své soutěže, dorostenci 
opět okupují nejvyšší příčky a po ně-
kolika černých letech se daří i našim 
chlapům, kteří, pevně věřím, budou 
bojovat do posledních kol o postup 
do vyšší soutěže. 
Našim fanouškům bych chtěl popřát 
úspěšný vstup do nového roku, o kte-
rém věřím, že bude ještě lepší než rok 
předešlý.

V dalším rozhovoru se můžete  
těšit na předsedu kontrolní komise 

Tomáše Kořána.

Tabulky (prvních pět týmů) 
po podzimní části – FK říčany

,,A“ Muži -1.B třída skupina D
Sokol Sedlec Prčice 40:10 34b
TJ FC Jevany 31:11 34b
FK říčany 3 5:14 31b
aFK Kácov 32:26 20b
TJ Kunice 20:16 20b

,,B“ Muži – 3. třída PV  
Praha-východ  

1. Sokol Struhařov 63:14 32b
2. Sokol Svojetice 40:21 24b
3. Sokol Ondřejov 31:22 24b
4. SK Kostelec n.č.l 37:26 23b
5. FK říčany,,B“ 31:23 23b

Dorost-Krajský Přebor
1. Povltavská Fa 38:17 35b
2. FK B.Poděbrady 45:31 29b
3. SK Kosmonosy 37:28 29b
4. FK říčany 47:25 28b
5. SK Slaný 42:22 24b

Starší žáci-Okresní Přebor
1. FK říčany 116:9 25b
2. Sokol Čestlice 50:15 22b
3. SK Viktoria Sibřina 71:16 21b
4. Sokol Hrusice 36:25 18b
5. SK Úvaly 68:27 15b

Mladší žáci-Okresní přebor
FK říčany 116:9 22b
SK Viktoria Sibřina 54:20 22b
Slavia radonice 80:16 21b
Čechie Tuklaty 62:16 18b
SK Šestajovice 55:25 13b
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V e l k ý m 
ú s p ě c h e m 
z a k o n č u j í 
naše star-

ší žákyně tento rok. Podařilo 
se jim postoupit do celostát-
ní soutěže, protože vyhrály 
základní skupinu krajského 
přeboru a od ledna 2023 se 
stávají účastníkem celostát-
ní ligy. Pěkná práce trenérů, 
holek a rodičů, kteří zajišťují 
potřebné zázemí. Ani ostat-
ní družstva nezaostala. U 11 
se drží v popředí krajského 
přeboru a pomalu pronikají 
do tajů basketbalu. Ženy po výbor-
ném startu stále figurují v přední 
polovině tabulky Pražského přebo-
ru. A naše nejmladší se připravují 

na první zápasy, které proběhnou 
v únoru a v březnu dle rozlosování.
Takže velká spokojenost, ale to ne-
znamená usnutí na vavřínech. Mám 

radost, že se naplňují nejen 
sportovní cíle, ale i sociál-
ní. Prožít školní léta v par-
tě s cílem něco se naučit 
a ještě užít trochu legrace 
je asi největším naplněním 
našeho oddílu. Samozřej-
mě nejvíce nadané děti rádi 
pouštíme do profesionál-
ních oddílů. Ale naším cílem 
zůstává sport výkonnostní. 
A tak díky všem našim čle-
nům, kteří zajišťují chod 
oddílu ve všech činnostech, 
od trénování až po papíro-
vání. Dobrý příští rok 2023 

přejeme všem příznivcům jakéhoko-
li sportu.

Jana Machová
SK Slunéčko, z.s.

basketbalistky postoupily do celostátní ligy
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OTeVírACí DObA:
Oddělení pro dospělé:  Pondělí až 
pátek od 8.30 do 18.00, sobota 8.30 
– 12.00
Oddělení pro děti: pondělí od 12.00 
do 18.00, úterý od 12.00 do 17.00, 
středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, 
pátek od 12.00 do 17.00 a každou 
první a třetí sobotu v měsíci od 8.30 
do 12.00.

Ohlédnutí za koncem roku v knihovně
Koncem roku uspořádala knihov-
na kromě svého běžného provozu 
a pravidelných programů pro děti 
až nezvykle mnoho pořadů. Obavy 
z „kanibalismu“, přesycení poten-
ciálních návštěvníků z přemíry akcí 
se nepotvrdily, malý sálek vytvořený 
úpravou půjčovny býval vždy celý za-

plněn. Velký zájem byl o přednášku 
„zasloužilých říčanských cestovate-
lů“ Lenky Prchalové a Pavla Bednáře, 
kteří tentokrát projeli Island a Faerské 
ostrovy v lůžkově upraveném Fordu 
Focus.  Další přednáška byla opravdu 
exkluzivní – o vyšetřování válečných 
zločinů v bývalé Jugoslávii vyprávěl 
Vladimír Dzuro, někdejší pražský kri-
minalista, který působil více než devět 
let v týmu pověřeném vyšetřováním 
těchto zločinů. Děkujeme panu Janu 
Kužníkovi za zprostředkování tohoto 
zajímavého pořadu. Následovala již 
tradiční akce „Proč slavíme Váno-
ce“ s Annou Sirovátkovou a Šárkou 
Landkammerovou z římskokatolické 
farnosti Říčany, konaná v dětském 
oddělení. Zajímavou osobností byla 
spisovatelka a scénáristka Lucie Ko-
nečná, kterou jsme přivítali v pořadu 

„Psaní je moje vášeň“. Oddělení pro 
děti si oblíbila Markéta Kajuková, 
která u nás křtila svou druhou knihu 
„Veselo na Veselíčku“ (před rokem 
jsme v naší knihovně představovali její 
prvotinu „Dům U Jasanu“). V dětské 
knihovně se také za značného zájmu 
předváděly a půjčovaly svítící vesty, 
sloužící ke zvýšení bezpečnosti chod-
ců při snížené viditelnosti.

Čtenářské poplatky
Od ledna knihovna upravuje roční 
registrační poplatky. U dospělých čte-
nářů ze 180 Kč na 200 Kč, u studentů 
ze 140 Kč na 150 Kč a u důchodců ze 
120 Kč na 130 Kč. U dětí do 15 let je 
poplatek nezměněn (100 Kč), rovněž 
čtenáři nad 80 let mají výpůjční služby 
knihovny nadále zdarma. 
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MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Co bude Tvořiště?  
V Muzeu Říčany otevřeme již brzy 
nový kreativní prostor. Naše Tvořiště 
nabídne řemeslnou dílnu s nástro-
ji a možnost pracovat s přírodními 
a recyklovanými materiály. V bada-
telském kabinetu i v muzejní zahradě 
se můžete inspirovat pestrostí příro-
dy a zkoumat příčiny a možnosti ře-
šení klimatické změny a úbytku pří-
rodní rozmanitosti. Pod mikroskopy 
objevíte skrytý svět přírody. Fyzikální 
experimenty vám objasní povahu 
přírodních jevů. Inspiraci z přírody 
pak můžete využít v herně při stavbě 
domů a měst budoucnosti.
Prostor uspořádáme tak, aby se 
v něm mohly pohybovat, bádat a tvo-
řit malé i větší děti a stejně tak byl 
zajímavý i pro dospělé. Připravujeme 
programy pro MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ. 
Témata výukových programů se bu-
dou týkat řemeslné tvorby, rozvoje 
tvořivosti nebo cílů udržitelného roz-
voje a environmentálního vzdělávání. 
Otevíráme 21. února. Sledujte naše 
webové stránky a Facebook. 

Muzeum u vás doma 
Hůl žižkovka. Dýmka pěnovka. Šavle 
šaška. Říčanský typář. Rádio Riga. 
Tabáční orlíček. Hodiny caplovky. 
Že vám tyhle názvy nic neříkají? Tak 
začnou! My se o to postaráme a vy 
u toho ani nemusíte vytáhnout paty 
z domu. Muzeum totiž prostřednic-
tvím celonárodního projektu eSbírky 
přichází k vám domů.
Říčanské muzeum pečuje o sbírku 
tvořenou desítkami tisíc předmětů. 
Jen inventárních čísel, kterými se 
předměty označují pro evidenci, je 
v naší sbírce dohromady asi 25 000. 
Pod jednotlivými inventárními čísly 
se ale mnohdy skrývá více předmě-
tů. Naše sbírky se dělí do tří katego-
rií: příroda, archeologie a historie. 
V přírodovědné sbírce uchováváme 
třeba mamutí zuby, vzácné horniny, 
pavouky naložené v lihu nebo vycpa-
niny lesních zvířátek. Archeologické 
sbírky jsou tvořeny nejstaršími nálezy 
z regionu Říčanska. Jedná se o pravě-
ké sekery a čepele, střepy z nádob 
i dělové koule. V historické sbírce pak 
nalézáme pel-mel, který nám pomá-
há rekonstruovat dějiny Říčan, širší-
ho regionu, republiky i světa. Tvoří ji 
staré mince a bankovky, dokumenty, 
knihy, staré tisky a rukopisy, etno-
grafické památky jako starý nábytek, 
zemědělské a řemeslné náčiní nebo 

svaté obrázky; dále například zbraně 
a munice, hudební nástroje, sokolské 
kroje a vojenské uniformy, ale i běžné 
vybavení domácnosti našich babiček 
a prababiček. Proč o tom všem dnes 
píšeme? Protože vy se s našimi sbír-
kami můžete nyní seznámit přímo 
z pohodlí svého domova.
Muzeum Říčany se připojilo k pro-
jektu eSbírky, jehož účelem je 
zpřístupňovat muzejní sbírky ve-
řejnosti prostřednictvím internetu. 
V pilotní fázi jsme pro vás vybrali 
100 sbírkových předmětů, které 
podle nás sbírku nejlépe repre-
zentují. Vybrali jsme tak z každé 
podsbírky to, co nám přišlo nej-
zajímavější nebo nejkurióznější, 
nebo to, co podsbírku dobře vysti-
huje a vypovídá o jejím charakte-
ru. Celou naší eSbírku si tak nyní 
můžete prohlédnout na odkazu 
https://www.esbirky.cz/hledat/in-
stituce/47439379.
U každého předmětu najdete fotogra-
fii, popis předmětu plný zajímavých 
informací a různé technické údaje. 
V průběhu roku 2023 vás také bude-
me s našimi sbírkovými předměty se-
znamovat na sociálních sítích. Těšte 
se na nášup historie!

Chystáme novou  
výstavu a máme pro 

vás novinky na  
internetu 
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Doufáme, že u vás doma i ve va-
šich srdcích stále panuje veselá 
silvestrovská nálada. A rozhodně 
vám nepřejeme, aby přetrvávalo to 
negativní, co leckdy bývá spojeno 
s Novým rokem, ať už je to novo-
roční deprese z bilancování a vy-
hodnocování starých novoročních 
předsevzetí, nebo následky buja-
rých oslav spojených třeba – jak to 
říct kulantně? – se zažívacími ob-
tížemi. Ať už tak, či onak, všechny 
tyto motivy jako bychom nacházeli 
na jednom z nejbizarnějších sbír-
kových předmětů, které tvoří naši 
rozsáhlou muzejní sbírku kuřác-
kých potřeb. Mezi různými druhy 
dýmek, tabatěrek nebo starých 
krabiček od cigaret v ní vyniká toto 
hnědé dřevěné pouzdro na tabák 
kruhovitého tvaru se snímatelným 
víkem. Zajímavé je především ne-
obvyklou dřevořezbou na vrchní 
straně víka. To je zdobeno centrál-
ně-kruhovitě uspořádaným orna-
mentálním dekorem a uprostřed 
vyřezávaným reliéfem zvracejícího 
a vyprazdňujícího se muže s dým-
kou ve společnosti dvou zvířat, 
patrně koz. Pod vyměšujícím mu-
žem se „povalují“ atributy krej-
čovského řemesla, můžeme tedy 
usuzovat, že se jedná o předmět 
spojený s některým z krejčovských 
cechů. Na víku nacházíme nápis 
psaný německou novogotickou 
kurzivou: „Mit Gunst ich bin ein 
Schneider“. To bychom snad moh-
li volně přeložit jako „S laskavostí 
váš krejčí“. Co přesně nám tím au-
tor tohoto artefaktu naznačuje, to 
tak úplně jistě nevíme. Můžeme se 
ale domnívat, že se jedná o projev 
cechovního humoru, spojeného 
s různými sezonními rituály, které 
se v ceších dodržovaly a pravidelně 
opakovaly. Cechovní rok a vlast-
ně i pořádek a řád obecně byly de 
facto cyklické, neměnné. Cechy 
neměly rády změny a až úzkostně 
dbaly na zachovávání starých tra-
dic a obřadů. Ty během staletého 
vývoje řemeslnictví nabíraly často 

bizarní a komický charakter. Je-
jich původní význam spjatý ještě 
se středověkou organizací práce 
se vytratil a zůstala tak jen jaká-
si kulturní „slupka“ otiskující se 
v různých slavnostech, průvodech, 
rituálech – a také humoru, které-
mu často rozuměli jen zasvěcení 
tovaryši a mistři. Mohl sloužit 
i jako jakýsi kódový jazyk, kterému 
nemohl porozumět nikdo mimo 
cech. Cechovní zvyky ale mívaly 
také násilnou podobu. Třeba pa-
řížský cech knihtiskařů každý rok 
rituálně vraždil kočky na památku 
události, kdy tovaryši symbolic-

ky zatočili s panovačnou ženou 
lakomého mistra. Kdo ví, jestli 
i výjev z této tabatěrky neupomí-
ná na nějakou konkrétní událost 
ze života cechu, ze které se časem 
stala humorná povídačka nebo 
zvyk. Anebo prostě jen upozorňuje 
na následky nezřízené konzumace 
tabáku v této krabičce uloženého.

Radek Holodňák 

Ze sbírek muzea: originální tabatěrka

Naši sbírku kuřáckých  
potřeb si můžete  

prohlédnout od února  
do dubna v hlavní muzejní  
budově na Rýdlově ulici. 
Následovat budou další  

předměty. Ve vitríně k tomu 
určené budeme totiž  

vystavovat takzvané špeky 
sezony. Co dva až tři  
měsíce vždy novou  
kolekci předmětů  
z muzejní sbírky.  

Přijďte se podívat. 

V roce 2022 jsme intenzivně 
pracovali na rozšíření elek-
tronické regionální učeb-
nice Říčansko dostupné 
na www.muzeumricany.cz.
Inspiraci pro aktivní učení 

a volný čas tu najdou rodiče s dětmi i široká veřejnost (napří-
klad tipy, kam na výlet v propojení s Říčanským uličníkem).

Pro učitele v Říčanech a na Říčansku, kteří učí v souvislos-
tech o přírodě, historii a kultuře v místě, kde žijeme, je učeb-
nice plná výukových materiálů. Jsou to animace, prezenta-
ce, pracovní listy, texty a mapy, ale i celé připravené lekce 
s příklady skupinové práce apod.

Pedagogické týmy ve školách na Říčansku navštěvujeme 
s workshopem Učíme pro reálný život, na kterém si učitelé 
zkoušejí aktivity a pomůcky z této učebnice.
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01 leden
PRogRam 2023

PŘIPRAVU-
JEME

Štěpán Markovič
a eMil viklický
 St 25 / 01 / 2023 – 19:30
 ..Koncert z cyKlu „KRuh Přátel hudby”.  

říčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

karel plíhal
 St 01 / 02 / 2023 – 19:30
  Koncert ojedinělého hudebníKa, 
textaře a poety S doprovodným 
KytariStou petrem Fialou. 

tři SeStrY
a SYnové výčepu
 pá 03 / 02 / 2023 – 20:00
   tři sestRy jsou česKá hudební sKuPina 
hRající Původně PunK. Později inKlinovala 
K Různým stylům hudby Přes RocK, PunK RocK, 
občas i metal až Po haRdcoRe. synové výčePu 
- agRo-PunK s občasným hostem lou FanánKem 
hagenem.

těšíme se na vaši návštěvu!

info@kclabut.cz

FlaMengo reunion
SeSSion 
 St 15 / 03 / 2023 – 20:00
   Kuře v hodinKách slaví 50 let! 

19:30

10

19:00

14

poSlední ze žhavých 
Milenců – S. StaŠová
a p. nárožný
 St 08 / 02 / 2023 – 19:30
odvěKá mužsKá touha Po milostných 
dobRodRužstvích insPiRovala autoRa 
K naPsání Komedie, Při KteRé se baví a smějí 
diváci bez Rozdílu věKu.

petr Spálený + apollo band
hoSt: MiluŠka voborníková
 St 22 / 02 / 2023 – 20:00
KonceRt oblíbeného legendáRního zPěváKa 
s jeho KaPelou aPollo band.

jaKo host vystouPí
milušKa voboRníKová.

vltava
St 01 / 03 / 2023 – 20:00
  Koncert K novému albu SpaSS muSS immer 
Sein! vltava je jednou z nejoSobitějších čeSKých 
hudebních SKupin a SoučaSně oblíbenou Stálicí 
Klubových i FeStivalových pódií. peStré SKladby 
plné obrazů a naKažlivé hudební energie 
Spolehlivě zaSahují poSluchače všech generací!

ivo ŠMoldaS  
& antikvartet
 St 18 / 01 / 2023 – 20:00
   pořad Se SKvělým čeSKým báSníKem, 
 Kulturním publiciStou, ScénáriStou  
 moderátorem a přeKladatelem ivo šmoldaSem  
 a SKvělým čtyřhlaSým hudebním SeSKupením  
 antiKvartet dušana vančury. 

MindgaMe  
– MiroSlav etzler
 St 11 / 01 / 2023 – 19:30
  mindgame nenechá obecenStvo Klidným, 
 během celé hry Si diváci nebudou jiSti tím,  
 Kdo je Kdo, nebo zda to, co právě vidí,  
 je pravdou nebo jen ďábelSKou iluzí. 
 podtitul této Strhující podívané zní:  
 „zaPomenete dýchat!” 

19:00

13

20:00

18

19:00

07

17:30

24

20:00!

24

19:30

11

19:30

25

 mindgame – líbezné vyhlídKy
– strhující thriller při kterém zapomenete dýchat
  hra mindgame - líbezné vyhlídky je jako tajemná skládačka 
puzzle. oslepující thriller se spolu s pramínkem černého humoru vinou 
až k závěrečnému šokujícímu vyústění. podtitul této strhující podívané 
zní: „zapomenete dýchat!”
Když se mark Styler, autor „zaručeně pravdivých“ detektivních románů, 
pokouší získat rozhovor s eastermanem – známým sériovým vrahem – 
nemá ani ponětí do čeho se pouští. napřed musí dostat souhlas doktora 
Farquhara – podivínského ředitele líbezných vyhlídek – psychiatrické 
léčebny, v níž je easterman držen. brzy však zjistí, že nic není takové, 
jak se zdá. například kdo je ve  skutečnosti záhadný borson? odkud 
se přesně vzalo maso v mrazáku? proč není kostlivec ve skříni? další 
a další otázky roztáčí děsuplnou spirálu přicházejících odpovědí.
hrají: miroslav etzler, Pavla vitázková, Petr halberstadt.

 
základní taneční kurzY pro Mládež 2023

on-line přihlášky do základních tanečních kurzů 
pro mládež budou k dispozici na:
www.kclabut.cz od 9. 1. 2023 od 12:00 hodin.
taneční kurzy vede taneční mistr pan jan beránek 
s taneční partnerkou paní Pavlou beránkovou. 

tešíme se na shledanou v tanečních!

20:00

21

10:00

22

20:00

28
17:30

31

 sPolečnos a tanec

Ples navis
So ples základní školy a gymnázia navis. hraje: sePtet Plus oRchestRa.

 KonceRt y 

PRažsKá dixielandová sPolečnost
Út Koncert z cyklu „jazzové večery v labuti”.

 divadlo

mindgame — miRoslav etzleR
St oslepující thriller se spolu s pramínkem černého humoru vinou až 
k závěrečnému šokujícímu vyústění.

 sPolečnos t a tanec 

PRvní říčansKá veřejná tančíRna
pá příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. přijďte se 
pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 sPolečnos t a tanec   

soKolsKé šibřinKy
So hrají: PaRtyleadeRs 

 KonceRt y  

ivo šmoldas & antiKvaRtet
St pořad se skvělým českým básníkem, kulturním publicistou, scénáristou 
moderátorem a překladatelem ivo šmoldasem a skvělým čtyřhlasým 
hudebním seskupením antiKvartet, jehož zakladatelem a uměleckým 
vedoucím je dlouholetý člen Spirituál kvintetu - zpěvák,kontrabasista a textař 
dušan vančura.

 sPolečnos t a tanec

myslivecKý Ples
So ples

 KonceRt y

inKa Rybářová – KaRneval
ne inka rybářová patří mezi nejznámější české zpěvačky, které se 
dlouhodobě věnují tvorbě pro děti. u dětí se snaží především rozvíjet fantazii, 
logickou úvahu a empatické cítění.

 sPolečnos t a tanec 

taneční aKademie zuš říčany
Út vystoupení žáků tanečního oddělení zuš říčany. 

 sPolečnos t a tanec

PRvní říčansKá veřejná tančíRna
Út příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. přijďte se 
pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 vá žná hudba

štěPán maRKovič a emil viKlicKý
St Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 sPolečnos t a tanec

sKautsKý Ples
So ples

 KonceRt y 

Pololetní KonceRt zuš
Út  pololetní koncert žáků zuš říčany.

www.kclabut.cz

nebuď
labuťa zajdi na kulturu!
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01 leden
PRogRam 2023

PŘIPRAVU-
JEME

Štěpán Markovič
a eMil viklický
 St 25 / 01 / 2023 – 19:30
 ..Koncert z cyKlu „KRuh Přátel hudby”.  

říčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

karel plíhal
 St 01 / 02 / 2023 – 19:30
  Koncert ojedinělého hudebníKa, 
textaře a poety S doprovodným 
KytariStou petrem Fialou. 

tři SeStrY
a SYnové výčepu
 pá 03 / 02 / 2023 – 20:00
   tři sestRy jsou česKá hudební sKuPina 
hRající Původně PunK. Později inKlinovala 
K Různým stylům hudby Přes RocK, PunK RocK, 
občas i metal až Po haRdcoRe. synové výčePu 
- agRo-PunK s občasným hostem lou FanánKem 
hagenem.

těšíme se na vaši návštěvu!

info@kclabut.cz

FlaMengo reunion
SeSSion 
 St 15 / 03 / 2023 – 20:00
   Kuře v hodinKách slaví 50 let! 

19:30

10

19:00

14

poSlední ze žhavých 
Milenců – S. StaŠová
a p. nárožný
 St 08 / 02 / 2023 – 19:30
odvěKá mužsKá touha Po milostných 
dobRodRužstvích insPiRovala autoRa 
K naPsání Komedie, Při KteRé se baví a smějí 
diváci bez Rozdílu věKu.

petr Spálený + apollo band
hoSt: MiluŠka voborníková
 St 22 / 02 / 2023 – 20:00
KonceRt oblíbeného legendáRního zPěváKa 
s jeho KaPelou aPollo band.

jaKo host vystouPí
milušKa voboRníKová.

vltava
St 01 / 03 / 2023 – 20:00
  Koncert K novému albu SpaSS muSS immer 
Sein! vltava je jednou z nejoSobitějších čeSKých 
hudebních SKupin a SoučaSně oblíbenou Stálicí 
Klubových i FeStivalových pódií. peStré SKladby 
plné obrazů a naKažlivé hudební energie 
Spolehlivě zaSahují poSluchače všech generací!

ivo ŠMoldaS  
& antikvartet
 St 18 / 01 / 2023 – 20:00
   pořad Se SKvělým čeSKým báSníKem, 
 Kulturním publiciStou, ScénáriStou  
 moderátorem a přeKladatelem ivo šmoldaSem  
 a SKvělým čtyřhlaSým hudebním SeSKupením  
 antiKvartet dušana vančury. 

MindgaMe  
– MiroSlav etzler
 St 11 / 01 / 2023 – 19:30
  mindgame nenechá obecenStvo Klidným, 
 během celé hry Si diváci nebudou jiSti tím,  
 Kdo je Kdo, nebo zda to, co právě vidí,  
 je pravdou nebo jen ďábelSKou iluzí. 
 podtitul této Strhující podívané zní:  
 „zaPomenete dýchat!” 

19:00

13

20:00

18

19:00

07

17:30

24

20:00!

24

19:30

11

19:30

25

 mindgame – líbezné vyhlídKy
– strhující thriller při kterém zapomenete dýchat
  hra mindgame - líbezné vyhlídky je jako tajemná skládačka 
puzzle. oslepující thriller se spolu s pramínkem černého humoru vinou 
až k závěrečnému šokujícímu vyústění. podtitul této strhující podívané 
zní: „zapomenete dýchat!”
Když se mark Styler, autor „zaručeně pravdivých“ detektivních románů, 
pokouší získat rozhovor s eastermanem – známým sériovým vrahem – 
nemá ani ponětí do čeho se pouští. napřed musí dostat souhlas doktora 
Farquhara – podivínského ředitele líbezných vyhlídek – psychiatrické 
léčebny, v níž je easterman držen. brzy však zjistí, že nic není takové, 
jak se zdá. například kdo je ve  skutečnosti záhadný borson? odkud 
se přesně vzalo maso v mrazáku? proč není kostlivec ve skříni? další 
a další otázky roztáčí děsuplnou spirálu přicházejících odpovědí.
hrají: miroslav etzler, Pavla vitázková, Petr halberstadt.

 
základní taneční kurzY pro Mládež 2023

on-line přihlášky do základních tanečních kurzů 
pro mládež budou k dispozici na:
www.kclabut.cz od 9. 1. 2023 od 12:00 hodin.
taneční kurzy vede taneční mistr pan jan beránek 
s taneční partnerkou paní Pavlou beránkovou. 

tešíme se na shledanou v tanečních!

20:00

21

10:00

22

20:00

28
17:30

31

 sPolečnos a tanec

Ples navis
So ples základní školy a gymnázia navis. hraje: sePtet Plus oRchestRa.

 KonceRt y 

PRažsKá dixielandová sPolečnost
Út Koncert z cyklu „jazzové večery v labuti”.

 divadlo

mindgame — miRoslav etzleR
St oslepující thriller se spolu s pramínkem černého humoru vinou až 
k závěrečnému šokujícímu vyústění.

 sPolečnos t a tanec 

PRvní říčansKá veřejná tančíRna
pá příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. přijďte se 
pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 sPolečnos t a tanec   

soKolsKé šibřinKy
So hrají: PaRtyleadeRs 

 KonceRt y  

ivo šmoldas & antiKvaRtet
St pořad se skvělým českým básníkem, kulturním publicistou, scénáristou 
moderátorem a překladatelem ivo šmoldasem a skvělým čtyřhlasým 
hudebním seskupením antiKvartet, jehož zakladatelem a uměleckým 
vedoucím je dlouholetý člen Spirituál kvintetu - zpěvák,kontrabasista a textař 
dušan vančura.

 sPolečnos t a tanec

myslivecKý Ples
So ples

 KonceRt y

inKa Rybářová – KaRneval
ne inka rybářová patří mezi nejznámější české zpěvačky, které se 
dlouhodobě věnují tvorbě pro děti. u dětí se snaží především rozvíjet fantazii, 
logickou úvahu a empatické cítění.

 sPolečnos t a tanec 

taneční aKademie zuš říčany
Út vystoupení žáků tanečního oddělení zuš říčany. 

 sPolečnos t a tanec

PRvní říčansKá veřejná tančíRna
Út příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. přijďte se 
pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 vá žná hudba

štěPán maRKovič a emil viKlicKý
St Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 sPolečnos t a tanec

sKautsKý Ples
So ples

 KonceRt y 

Pololetní KonceRt zuš
Út  pololetní koncert žáků zuš říčany.

www.kclabut.cz

nebuď
labuťa zajdi na kulturu!
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KULTUra V ŘíČaNECH
V LEDNU 2023

do	14.1. Město	Říčany výstava	„Hrátky	ve	tři	ráno“
 Městská galerie Říčany Společná výstava autorů ostravské školy prodloužena. 
  Výstava ve Staré radnici, vstup zdarma. 

4.1.	středa koloběh	Říčany Novoroční	koncert	Terezy	Mátlové	a	Doležalova	kvarteta	 
19.00 Koncertní sál „Ve vídeňském stylu“ Jiskřivý dialog Vídně s Říčanami - slavnostní 
 Staré radnice koncert s nejkrásnějšími kousky klasické hudby, operetními  
  a operními áriemi v podání  špičkových umělců. J. Strauss, F. Lehár,  
  a. dvořák, B. Smetana a další. Vstupné 400 Kč/200Kč.

7.1.	sobota	 kC	Labuť	 ples	NAvis
19.00  Ples základní školy a gymnázia Navis. Hraje Septet Plus Orchestra.

8.1.	neděle volné	sdružení Rybova	mše	vánoční
17.00 muzikantů	z	Říčan rozloučení s dobou vánoční na koncertě v říčanském kostele. 
 Kostel sv. Petra a Pavla

10.1.	úterý kC	Labuť pražská	Dixielandová	společnost
19.30  Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech“.

11.1.	středa kC	Labuť Anthony	Horowitz:	Mindgame
19.30  Černá komedie s prvky čistokrevného thrilleru. zapomenete dýchat! 
  Hrají: Miroslav Etzler, Petr Halberstadt, Pavla Vitázková.

14.1.	sobota kC	Labuť sokolské	šibřinky
19.00 Sokol Říčany Tentokrát na téma Večer mezi hvězdami. K tanci hraje skupina  
 a radošovice Partyleaders.

18.1.	středa kC	Labuť ivo	Šmoldas	&	Antikvartet
20.00  Pořad se skvělým českým básníkem, kulturním publicistou,  
  scénáristou, moderátorem a překladatelem Ivo Šmoldasem  
  a čtyřhlasým hudebním seskupením aNTIKVarTET.

21.1.	sobota Muzeum	Říčany Řezání	a	broušení	kamenů
14.00 - 17.00 Geopark Říčany Každou třetí sobotu v měsíci si můžete přinést do geoparku kameny 
  na rozříznutí, které si budete následně moci sami vybrousit a vyleštit.  
  rezervace nutná na e-mailu: jana.svandova@muzeum.ricany.cz

21.1.	sobota kC	Labuť Myslivecký	ples
20.00  

22.1.	neděle kC	Labuť inka	Rybářová	-	karneval
10.00  zábavný program české zpěvačky pro děti.

24.1.	úterý kC	Labuť Taneční	akademie	zuŠ	Říčany
17.30  Na programu budou choreografie scénického tance i baletní  
  vystoupení a představí se všechny věkové skupiny tanečního oboru.

25.1.	-	25.2.	 Město	Říčany výstava	obrazů	Jana	Bačkovského
 Městská galerie Říčany Výstava ve Staré radnici, vstup zdarma.

25.1.	středa kC	Labuť Štěpán	Markovič	-	saxofón	a	emil	viklický	-	klavír
19.30  Výlet do dalších žánrů s virtuosními interprety. Koncert z cyklu  
  „Kruh prátel hudby“.

28.1.	sobota kC	Labuť skautský	ples
20.00 Skautské středisko Lípa Tradiční ples, na kterém se můžete těšit na taneční ukázky i tombolu. 
  K poslechu a tanci zahraje The Party band. 

31.1.	úterý kC	Labuť pololetní	koncert	zuŠ	Říčany
  Vystoupí soubory a orchestry zUŠ Říčany. Součástí programu bude  
  i vystoupení komorních souborů, které se připravují na soutěž MŠMT 
  v oboru komorní hry a nebude chybět vystoupení sólistů.
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7.1.	sobota zámek	kostelec Novoroční	koncert	
17.00 nad	Černými	lesy Koncert Černokosteleckého zámeckého orchestru.
	 rytířský sál

13.1.	pátek kavárna	Modré	dveře Šansonový	recitál	světlany	Nálepkové
 Kostelec n.Č.l. Tous mes amour (Všechny mé lásky). Edith Piaf - Hana Hegerová - Lara 
  Fabian - Jacques Brel.

13.1.	pátek zámek	Berchtold ochutnávka	vín
  Více informací na www.zamekberchtold.cz

14.1.	sobota skC	ondřejov pražské	taneční	divadlo
19.00  Pražské taneční divadlo slaví 5 LET Na HrOMadĚ. 

14.1.	sobota sokolovna Myslivecký	ples
20.00 ve	strančičích Myslivecké sdružení ve Strančicích zve na ples s bohatou tombolou  
  a vystoupením loveckých trubačů. Předprodej vstupenek na 
  tel. 731 150 981, nebo na místě.

15.1.	neděle RegioArt pavlína	senič	(soprán)	-	sláva	Grochovsky	(klavír)
17.00 Průhonický zámek -  Koncert z cyklu exkluzivních koncertů zámecká hudební setkání  
 rytířský sál na zámku v Průhonicích. Smetana - dvořák - Puccini.

20.	-22.1. zámek	Berchtold vidovická	zabijačka
  Více informací na www.zamekberchtold.cz

19.1.	čtvrtek Divadlo	u22	uhříněves Divadlo:	příběh	ze	zoo
19.30  Když nemáte vztah k lidem, měli byste někde začít. Třeba na lavičce  
  v Central Parku po cestě ze zoo… Sugestivní dílo génia amerického  
  dramatu. www.divadlou22.cz

26.1.	čtvrtek Divadlo	u22	uhříněves Divadlo:	Štěstí
19.30  Komedie pro muže a ženu. Svižná, vtipná, nepostrádá ale vážnější tóny. 
  www.divadlou22.cz

28.1.	sobota Město	kostelec Černokostelecký	reprezentační	ples
19.00 nad	Černými	lesy Hraje kapela ECHO 91, bohatá tombola, občerstvení.  
 zámek Kostelec n.Č.l. Hlavním hostem zpěvák Pavel Vítek.
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Na novoročenkách z období státního socialismu spatřujeme Říčany zasněžené tak, jak je dnes už běžně nevídáme. (Pravda, tato zima nás sněhovou nadílkou 
překvapuje). umožňuje nám to sledovat, jak se proměňuje klima naší planety. osvěta v ohledu ochrany klimatu a ekologie je jednou z mnoha rolí Muzea 
Říčany. i proto se věnuje environmentálním programům pro děti i dospělé. tato „péefka“  vydával v osmdesátých letech Městský národní výbor v Říčanech. 
MěNV byly zrušeny v roce 1990, kdy je nahradily městské úřady tvořené zastupitelstvem a radou, jak je známe dnes. Za Muzeum Říčany vám přejeme do roku 
2023 jen všechno dobré!

Prosíme vlastníky historických fotografií (od 19. století do doby po listopadu 1989), kreseb nebo malovaných obrazů s regionální tematikou 
o zapůjčení či darování muzeu.  Zapůjčené předměty budou po naskenování v pořádku vráceny majiteli. Přispějete tak k dokumentaci podoby 
města a okolí.
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