
ŽIJEME TU SPOLEČNĚ.

→ 12 let měníme Říčany 
 společně k lepšímu. 
 Zodpovědně a bez dluhů. S rozumem pro dnešek 
 a s pokorou k budoucnosti. Pro nás i naše děti.

Nacházíme se v časech, kdy přání klidu, zdraví, 
jistoty a bezpečí přestala být frází. To, co jsme 
dosud v našich životech snad až troufale pova-
žovali za samozřejmé, je bohužel v posledních le-
tech zahaleno nejistotou a obavami. Přesto vám 
ale s plnou odpovědností nabízím také dobrou 
zprávu – v Říčanech jsme na budoucnost skvě-
le připraveni. 
 Dvanáct let s vaší podporou budujeme lepší 
Říčany. A vážíme si jí! Právě ona nám pomáhá 
město citlivě rozvíjet a zvyšovat kvalitu života 
nás všech. A jsme připraveni v tom pokračovat.
 V zářijových komunálních volbách se počtvr-
té budeme ucházet o vaši důvěru. Jako silný 
tým profesionálů z různých oborů. Lidí, kterým 
nejsou Říčany lhostejné a jsou odhodláni své 
znalosti i čas naplno využít ve prospěch města. 
Lidí, kteří nechtějí sedět na více židlích najed-
nou a Říčany pro ně jsou jedinou volbou. Lidí, pro 
které je vždy odpovědnost a kus poctivé práce 
daleko před lacinými gesty a popularitou na so-
ciálních sítích. Chceme nadále usilovat o to, aby 
se nám všem společně v Říčanech dobře žilo.

 Víme, jak na to! Dlouhodobě navyšujeme in-
vestice do veřejné infrastruktury. Zároveň jako 
jediná síla efektivně chráníme Říčany před ma-
sovou výstavbou a skokovým nárůstem obyva-
tel. Společně s vámi budujeme nové školy, škol-
ky, sportoviště i další občanskou vybavenost za 
stovky milionů korun. Zásadně rozšiřujeme ka-
nalizaci i vodovod, opravili jsme desítky kilomet-
rů silnic a chodníků, postavili nové cyklostezky. 
 Stali jsme se zeleným a živým městem. Vy-
sadili jsme desetitisíce květin a stromů, pečlivě 
chráníme a rozvíjíme zelený pás kolem Říčan, 
to nejcennější, co máme. Založili jsme nové re-
mízky, odbahnili a revitalizovali všechny rybníky, 
s pokorou se staráme o naše lesy.
 Jsme mladým městem plným kultury, sportu 
a společenského života. Děti jsou pro nás priori-
tou, a to jak v rámci vzdělávání, tak při aktivním 
využití volného času. Každoročně podporujeme 
miliony korun sportovní kluby, spolky či zájmo-
vá sdružení. Jste to ale především vy, kdo tvoří 
pulzující občanskou společnost, která plní město 
pozitivní energií. A nejste sami, kdo ji kolem sebe 
vnímá – čtyřikrát po sobě jsou i díky vám Říčany 
nejlepším místem pro život v Česku. Pojďme si 
udržet toto skvělé vysvědčení i nadále!
  David Michalička & tým Klidného města

Milé sousedky a sousedé, 
vážení spoluobčané!

V soukromé sféře se výsledky práce 
měří hlavně čísly. Stavebnictví i obnovi-
telné zdroje energie, tedy mé profese, 
mě vždy nutily rozhlížet se kolem sebe 
a myslet inovativně. Naučil jsem se tvr-
dě a vytrvale pracovat, ale také hledat 
nové cesty i kompromisy. 
 Práce na radnici je však v mnohém od-
lišná – lidé totiž nejsou čísla. Naše měs-
to pokrývá obrovské spektrum potřeb 
svých obyvatel. A protože každý z nás je 
trochu jiný, i naše zájmy se často velmi 
liší. Je fakticky nemožné vyhovět všem, 
přesto si myslím, že mým úkolem je hle-
dat taková řešení, která protilehlé břehy 
více spojují než rozdělují. Ne vždy to jde 
hned a bez komplikací, to podstatné je 
nikdy to nevzdat.
 Kritériem úspěchu starosty je spo-
kojený občan, ne popularita nebo lajky. 
Každý z vás si zaslouží maximální vstříc-
nost a empatii, ať už jsou vaše staros-
ti jakékoli. Proto pro mne bude pozice 
starosty vždy spojena s  velkou odpo-
vědností a pokorou, tou nejlepší službou 
pro vás. Těším se na další roky společně 
s vámi v Říčanech.
 Váš David Michalička

Starosta Říčan a lídr kandidátky
hnutí Klidné město

Kritériem 
úspěchu 
starosty je spokojený 
občan, ne počet lajků 
na sociálních sítích.“



ZŮSTAŇTE S NÁMI  
V KONTAKTU!
Chcete získat další zajímavé 
informace o Klidném městě? 
Poznat naše zastupitele, čle-
ny či sympatizanty? Podívat 
se na výsledky naší práce 
nebo si projít body volebního 
programu? Žádný problém! 
Jsme vidět téměř všude... ;-)

 

     www.klidnemesto.cz

       @KLIDNEMESTO

 www.instagram/klidnemesto

Úspěchy a cíle Klidného města, dosažené za po-
sledních 12 let, nebyly nikdy dílem jednotlivce. 
Naše uskupení se vždy opíralo o aktivity desítek 
říčanských občanů se shodnými hodnotami a ná-
pady spojenými s fungováním a rozvojem města. 
To ostatně nejlépe vystihují čtyři základní pilíře, 
na kterých bylo Klidné město založeno a které se 
v průběhu času nijak nemění:
1.  Rozvoj města pro jeho současné obyvatele, 

rozumný růst bez skokových nárůstů obyvatel 
a masivní výstavby.

2.  Zodpovědné, transparentní hospodaření města 
bez patogenní korupce.

3.  Udržení vysoké kvality životního prostředí 
a péče o veřejný prostor a architekturu.

4.  Systematické zapojování občanů do rozhodo-
vání o věcech veřejných i participace.

Klidné město je ryze lokální uskupení bez jakých-
koli vazeb na celostátní politiku. Veškeré výdaje 
na činnost a volební kampaně jdou pouze z  na-
šich vlastních kapes. Nikomu se nemusíme za-
vděčit, neplníme žádné příkazy. Zodpovídáme se 
pouze a jen vám – občanům Říčan – a sami sobě. 
Jsme prověřená, důvěryhodná a poctivá síla.
     Ing. Vladimír POLÁNSKÝ
   Spoluzakladatel a předseda hnutí KM

Klidné město je dlouhodobý a úspěšný projekt 
týmového, odpovědného a především lokálního 
pojetí komunální politiky

→  Říčany jsou naše srdcovka. Nejen v práci na radnici, 
ale i všude kolem vás. Tak tedy: „Ahoj, jak se máte?“ 1. MÍSTO

V HODNOCENÍ INDEXU 
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Poznávat lidi kolem sebe, na jedné ulici nebo v jednom 
domě, to je vždy dobrodružství. A když se to spojí s celodenní 
akcí pro děti i dospělé, nemá to prostě chybu! Naše každo-
roční VŘESOVÁ ŽIJE těší celou naši ulici již více než 5 let :-)

MICHAL / VŘESOVÁ

Jako zdravotnice a maminka mám obrovskou radost z toho, 
jak rychle se nám v loňském roce podařilo ve spolupráci 
s Nemocnicí Říčany zřídit jedno z prvních velkokapacitních 
OČKOVACÍCH CENTER v době, kdy to bylo tolik potřebné. 

JANA / KUŘÍ

Všichni se diví, jak mě může zajímat zrovna ORGANIZACE 
VEŘEJNÉ DOPRAVY. No, nejenže zajímá, ale hlavně baví :-) 
Proto ji studuji na ČVUT a  pomáhám ji organizovat i v Říča-
nech. Je skvělé vidět, jak může město zlepšit život nás všech!

SEBASTIAN / MAKOVÁ

Se sousedy NA VYSOKÉ nás spojuje aktivní přístup k na-
šemu okolí. Před 15 lety jsme založili sousedský spolek 
a zvelebujeme tuto nádhernou část Říčan (naposledy 
třeba hřiště). Jsem hrdý, že je naše činnost vidět!

PETR / SRNČÍ

Každý zná LETNÍ KINO z dětství. Proč by ale skvělé 
filmy nemohly těšit Říčany i dnes? S mojí ženou 
Erikou jsme chtěli oživit tradici, dopřát všem letní 
zábavu na krásných místech a vybrat něco na 
podporu nemocných dětí. Povedlo se, co myslíte? :-)

DAVID / ŠÍPKOVÁ

Po dlouhých 400 letech jsme s nadše-
ním a láskou obnovili v našem městě 
tradici vaření piva a spolu s ostatními 
Říčaňáky jsme hrdí na originální pivní 
speciály z Říčanského PIVOVARU. Je to 
skvělý pocit, když lidem chutnají :-)

JAKUB / OLIVOVA

Celým mým životem se prolíná sport, 
za šachovnicí i v tělocvičně. V rámci 
SOKOLA cvičím se ženami hromadné 
skladby, v šachu se mi podařilo získat 
titul Královny šachu. Ten nejkrásnější 
pocit ale je mít možnost reprezentovat 
naše Říčany doma i v zahraničí. 

JARČA / KOLOVRATSKÁ 

Můj svět je školství a volnočasová práce s dětmi. 
Proto jsem už řadu let aktivní součástí CESTY 
INTEGRACE i Skauta. Baví mě umožnit dětem 
se realizovat, najít si, co je baví a dále to rozvíjet. 
Mým snem je Dům dětí a mládeže v Říčanech!

MARKÉTA / OTAVSKÁ

Od mala MILUJU LES mezi Jurečkem a fot-
balákem. Přesto, že jinde padly tisíce stromů 
kvůli kůrovci, tady zůstává takový, jak jsem ho 
znala jako dítě. A moc ráda přispívám k tomu, 
aby byl úžasným místem i pro moje děti.

SOŇA / EDVARDA BENEŠE

Říčany mě inspirují. Historií, o které rád píšu, 
i nevšední atmosférou. Tu jsme zachytili na 
solarografické obrazy, jejichž VÝSTAVA plnila 
veřejný prostor v minulém roce. Malé radosti 
mne baví nejen zachycovat, ale i přinášet.

HONZA / VRCHLICKÉHO

Jako Strašíňák si užívám, že mám přírodu doslova 
na dosah ruky — ke sportu i na procházky. A nejen 
to! Ke skvělému vyžití láká děti i HŘIŠTĚ u dubové 
aleje, které jsem před lety pomáhal vybudovat.

LUKÁŠ / STRAŠÍN

Jsem rád, že jako předseda dozorčí rady OLIVOVNY 
mohu říci — ze ztrátové a zadlužené léčebny je 
zisková společnost, na kterou můžeme být hrdí. 
A za pár let bude v její zahradě bazén, který bude 
dělat radost opravdu všem obyvatelům města.

TOMÁŠ / VŘESOVÁ

Moje obrovská radost je naše nová SKAUTSKÁ KLUBOVNA 
u Marvánku. Rád si užívám říčanské lesy i okolní přírodu 
a snažím se k tomu vést i děti – své i ty z našeho skautského 
oddílu. Být skautem, to je zásoba zážitků na celý život!

TOMÁŠ / NA SPOJCE

Když jsem vymýšlela koncept MRAVENIŠTĚ jako centra volného 
času pro naše děti, chtěla jsem, aby měly ty nejlepší možnosti 
pro svůj rozvoj. A léta jeho fungování mi potvdila, jaká radost je 
pracovat s dětmi a rodiči a být trochu prospěšná svému městu.

HANKA / SOKOLOVSKÁ


