Tady jsme! Připraveni pracovat pro Říčany,
připraveni být mostem mezi vámi a městem.

→	
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Hana ŠPAČKOVÁ

Vladimír POLÁNSKÝ

Pavel MATOŠKA

37 let / Projektový manažer,
zastupitel a radní města
Rád bych, abychom si i za pár
(desítek) let mohli říci: „Je tady
opravdu krásně.“

48 let / Gen. ředitel, zastupitel,
předseda finančního výboru
Dávám městu svůj volný čas
z přesvědčení, že se občané mají
zajímat o místo, ve kterém žijí.

51 let / Místostarostka, pedagožka & zakladatelka Mraveniště
Chci potkávat spokojené sousedy, přátele a hlavně šťastné děti.
Tohle město miluji.

63 let / Manažer, zastupitel
a radní města
Přeji si žít ve městě řízeném
aktivními a poctivými občany se
zájmem o společné hodnoty.

53 let / Podnikatel, zastupitel,
sponzor řady akcí v Říčanech
Usiluji o klidné a vstřícné město
pro všechny současné i budoucí
obyvatele Říčan.
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Jarmila VORÁČKOVÁ

Petr AUŘEDNÍK

Michal ANELT

Jana DOLEŽELOVÁ

44 let / Mediální manažer,
člen finančního výboru města
Snažím se pomáhat městu, které
je mým domovem a jehož vedení
opravdu věřím.

56 let / Vedoucí Infocentra,
náčelnice Sokola, zastupitelka
Klidný život a kvalita života i pro
starší občany. Senioři nesmí nikdy
zůstat sami.

39 let / Mistr smyčcař, zastupitel
města
Budu usilovat o to, aby Říčany
byly svobodné, kulturní a čisté
město.

42 let / Grafický designér, šéf
studia, člen správní rady MAKS
Kecáním v hospodě u piva ještě
nikdo nikdy nic nedokázal! Vstaň
a pojď pro město něco dělat!

37 let / Farmaceutka,
moderátorka, MIss ČR 2004
Klidné místo pro život s kvalitní
infrastrukturou pro všechny
generace – to je můj cíl...
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Jan KUŽNÍK

Jan ANTOŠ

Andrea JURKOVÁ

Tereza BROUKALOVÁ

Lukáš PŮDA

41 let / Šéfredaktor on-line
magazínu
V Říčanech žijeme spokojeně už
pět generací. Udělám vše proto,
aby to tak cítili i moji pravnuci.

39 let / IT manažer, konzultant

27 let / Admin. pracovnice,
členka osadního výboru Kuří
Komun. politika nejsou jen zkušenosti, ale také odhodlání, nasazení a nápady! A ty mi nechybí.

29 let / Manažerka EB DANCE,
lektorka tance
Usiluji o město, kde hlas obyvatel
bude slyšet a do kterého se budeme všichni rádi vracet...

38 let / Bankovní manažer,
člen osadního výboru Strašín
Chci poctivě pomáhat vytvářet
životní prostor, který bude sloužit
nejen nám, ale i našim dětem.
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Pomohu nastartovat projekty,
které budou určovat podobu města nejen v blízké budoucnosti.
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Vážení přátelé, milé
sousedky a sousedé!

11

Tomáš SKŘIVÁNEK

12

ŽIJEME TU SPOLEČNĚ.

JEN TOHLE MĚSTO!
ŘÍČANY 2018–2022

44 let / Starosta města,
TV moderátor, volební lídr
a kandidát na starostu
Říčany jsou pro mne vším –
domovem, prostorem pro setkávání s přáteli, místem pro práci
i relaxaci. Nikdy nedopustím, aby
město přestalo dýchat pod přívalem nekontrolované výstavby.
Chci nejvyšší kvalitu života pro
domácí, pro všechny Říčaňáky.

Martin GEBAUER

8
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Vladimír KOŘEN

David MICHALIČKA

7

Skvělé zprávy
z Klidného města

Vstřícné, bezpečné a občansky orientované
Říčany. I v dalším čtyřletém období!

21

Jitka RUDOLFOVÁ

Tomáš RAJTORA

Dominik LANDKAMMER

Martin KUPKA

Markéta HUBÍNKOVÁ

32 let / Finanční specialistka,
účetní, mistryně ČR v triatlonu
Město mi učarovalo, a to nejen
svým sportovním duchem, který je
všude cítit. Chci ho dále rozvíjet.

38 let / Architekt, vedoucí
Skautského střediska Říčany
Svými znalostmi pomohu při citlivém rozvoji města, zejména v oblasti urbanismu a architektury.

33 let / Architekt, investiční
technik města
Říčany jsou krásným městem,
které se rozvíjí podle přání svých
obyvatel.

56 let / Hlavní bankovní ekonom,
člen finančního výboru města
Mými hodnotami jsou transparentní veřejná správa, rozpočtová
disciplína a promyšlené investice.

32 let / Vedoucí programu prim.
prevence a dopravní výchovy dětí
Chci město plné života, zábavy,
vstřícnosti, i v podpoře kreativity
jednotlivců i skupin.

Použité fotografie: Rudolf Flachs, Martin Flachs

Představujeme vám tým 21 slušných lidí, kandidátů do zastupitelstva. 21 žen a mužů, u kterých se opravdu nosí plnit sliby
dané voličům. Lidí, kteří drží pohromadě a nemění dres v okamžiku, kdy se objeví problém či odlišný názor. Lidí, kteří svou
odbornost a píli vkládají do společného projektu – lepšího města ve kterém žijeme. A nic za to nečekají. Žádné prebendy ani
kšeftíky; nemají kamarády na kraji, v partaji nebo v různých
zájmových skupinách. Říčany – to je jejich jediná motivace,
proč tady jsou. Rádi vás poznáváme... :-)

→

Volební kampaň je v plném proudu, zbývají poslední dny
pro vaše důležité rozhodnutí o směru, kterým se budou
Říčany dále ubírat. V letošních volbách proti sobě stojí pět
různých subjektů, které se vás snaží přesvědčit o svých
kvalitách. A souboj je to ostrý i komický.
Mnozí si špendlí zásluhy! Jeden, takřka v obleku su
permana, sám potřel kriminalitu v celém městě, druhý vy
tváří pocit, že každodenně pečuje o seniory, a třetí tvrdí, že
je zdrojem každého nápadu... Jedna strana se holedbá, že
s nápadem na městskou dopravu přišla v roce 2010, druhá,
že to by její nápad z roku 2017. Další zase se zdviženým
prstem kárají! Třeba jen za prosté plnění volebních slibů.
Předvolební chvástání rozesměje zasvěcené svou ab
surditou, nezasvěcené může ošklivě plést. Každý projekt
má na začátku nápad. Skvělá myšlenka ale potřebuje další energii. Záměr se musí přesně nasměrovat a ohraničit.
Musí se nalézt cesta, která se proplétá mezi právními nebo
finančními limity, nápad potřebuje správnou komunikaci
a také přesvědčování. Ve městě nepotřebujete jen 11 hlasů
v zastupitelstvu, ale většinovou shodu veřejnosti. A pak
se hledají peníze, projektanti, odborníci. Stojíte tisíce hodin
na stavbách, řešíte každou cihlu, kabel v zemi, nápisy na
tabulích. Ani tím ale práce nekončí. Další kapitolou je kaž
dodenní provoz. A tak někteří v půl šesté ráno sedí vedle
řidiče městské dopravy a pomáhají odstraňovat problémy
na jeho cestě. A jiní kontrolují, jestli sucho nezničilo právě
vysazené stromy, a po večerech je chodí zalévat. A další
řeší, že na Facebooku se jednotliví lidé dožadují odpovědi…
Po osmi letech řízení města můžeme zcela zodpovědně
prohlásit – ŽÁDNÁ ZMĚNA V ŘÍČANECH NENÍ ZÁSLUHOU
JEDINÉHO ČLOVĚKA! Je potřeba vidět tým, odbornost,
energii a kreativitu stovek lidí – na radnici, v týmu Klidného
města i mezi vámi. Je nepochopením života města, když
se někdo chlubí jen svými zásluhami. Každý je součástí
týmu. Kde by byl pan Altrichter, kdyby Klidné město nevy
psalo soutěž na pronájem městských pozemků pro stavbu
zimního stadionu? Přihlásilo se pět různých společností!
Nalezli jsme cestu, zajistili právní podporu a vyřešili stov
ky problémů, které budování stadionu provázely. Všech 14
našich zastupitelů dělalo vše proto, aby stál. Splnili jsme
tedy svůj slib? Ano! A podobné je to se stovkami dalších
projektů. Teršípův dům – nové sídlo knihovny – patřil před
mnoha lety městu. Jenže zastupitelstvo bylo nesourodé,
zájmy protichůdné, chyběl týmový duch. Kvůli nečinnos
ti dům chátral, až ho město jako havarijní prodalo. Když
se řešilo, co s objevenými malbami na staré radnici, přišel
opoziční zastupitel – obchodník s realitami – s informací,

že se opravený dům nabízí k prodeji. Od nápadu k realizaci
je ale daleko. Kupní smlouvy, úpravy domu, přestěhování
knih… Jak by ale řešení takové situace dopadlo před mno
ha lety? V rozháraném prostředí bychom debatovali ještě
dnes a knihy by začaly plesnivět…
Klidné město se liší od ostatních subjektů svou filozofií – vtahujeme vás do řízení města. Samozřejmě vní
máme, že někde chybí vodovod, někoho obtěžuje černá
skládka, že vás trápí dunění kamionů. Nasloucháme vám
a postupně věci řešíme. A mrzí nás někdy nepřiměřeně
silné negativní emoce, pomluvy, nadávky či zlost, které se
v Říčanech objevují. Každý má právo na svůj názor, pohled
na věc! Nicméně často lidé nadřazují svůj osobní zájem
nad ten veřejný. Jedni chtějí slevu na nájemném, dru
zí neuspěli v zakázce na květinové záhony, třetí zaplatili
zbytečnou pokutu. A dávají své pocity znát. Jenže tyto
negativní emoce otevírají cestu nejen maloměstskému pit
voření, ale oslabují Říčany jako celek.
Je zřejmé, že říčanskou politickou scénu nejvíce štěpí
pohled na výstavbu a její regulaci. Společně už dokážeme
odolávat zahraničním investorským skupinám, nicméně je
tu fenomén nový – místní říčanští investoři. Jsou součástí
komunity města, mají tu své známé... Liší se ale projekt
sídliště s 25 bytovými domy domácího investora od toho
zahraničního? Ne! Vytvoří stejnou zácpu na kruhovém ob
jezdu u Lihovaru, stejně ubere vodu stovkám rodinných
domů, stejně zaplní lavice ve třídách. Vytvoří stejný tlak na
rozpočet města – na účet nás všech! Poslední dvě hlasová
ní (o bytovém projektu a etapizaci územního plánu) rozkryly
karty. ODS a STAN hodlají otevřít těmto projektům dveře.
S naprosto absurdní myšlenkou, že by domácí investoři ne
museli přispívat na městskou infrastrukturu. Jejich úsilí je
zřejmé. Chtějí změnu ve strategii, chtějí obrátit kormidlo
a my jsme v tom překážkou. Ve volbách tak opět půjde o to,
zda se Říčany rozrostou o tisíce nových obyvatel!
Ale my máme ještě jednu kvalitu navíc. Nejsme součástí žádné celostátní politické struktury! Nemáme kam
paň placenou stranickými sekretariáty, nemusíme odvá
dět žádný partajní desátek do centrál politických stran.
I díky tomu se cítíme silní, morálně silní.
Vy rozhodnete o tom, jak silný hlas budeme mít. Vy roz
hodnete, zda zůstanou Říčany pod vedením Klidného měs
ta, zda starostou zůstane jeho lídr Vladimír Kořen. Myslíte,
že jdou Říčany správným směrem? Tak proč otáčet kor
midlem! Všichni jsme připraveni pokračovat ve své práci
a předávat Říčanům svou energii. Rozhlédněte se kolem
sebe a PŘIJĎTE K VOLBÁM. ROZHODNĚTE se pro nás!

VLADIMÍR KOŘEN
A TÝM KLIDNÉHO MĚSTA

A CO ŘÍKAJÍ NA ŘÍČANY
SKUTEČNÍ STAROSTOVÉ?
Říčany jsou pro mě, jako starostu z jen o něco men
šího města, inspirací a v mnohém vzorem. Do Říčan
jsme s kolegy z radnice vyráželi pro radu na to, jak
udržet na uzdě ostré developery, připravit aplikaci
město v mobilu nebo zkvalitnit úroveň vyučování
v městských školách. Říčany jsou pod vedením Vládi
Kořena prostě většinou o krok napřed. Důvod je jed
noduchý, jeho domov je pro něj srdeční záležitost,
má kolem sebe výborný tým a zázrakem přírody má
neustále kvantum energie, kterou může svému měs
tu dát. Věřím, že Říčany budou i nadále mít stejného
starostu, za kterým je poctivá práce, výsledky, jasná
vize pro město a nadšení pro váš společný domov!

/ Ondřej LOCHMAN,
starosta města Mnichovo Hradiště
		
Litomyšl je moderní historické město s architekturou,
která přitahuje zájem celého světa. Dáváme si záležet
na tom, aby naše město mělo dobrou pověst. Když se
podívám po České republice, tak musím přiznat, že
i Říčany přitahují velkou pozornost – stávají se vzo
rem, třeba z pohledu kvality života. Město i starosta
jsou známí dobrými nápady, které se daří realizovat
– zapojování občanů do rozhodování o podobě měs
ta, profesionální vedení městských financí, inovace,
starost o životní prostředí. Jako starosta vím, že to
nemůže být zásluha jediného člověka. Vladimír Kořen
má kolem sebe skvělý tým. Přeji jemu i celému měs
tu, ať pokračuje stejným směrem i v dalších letech.

/ Radomil KAŠPAR,
		 starosta města Litomyšl
Říčany jsou inspirativní pro další města v celé republi
ce, i pro ta větší. Statutární město Hradec Králové se
inspirovalo stavbou sportoviště U lesa. Hradec chce
postavit kvalitní sportoviště pro své obyvatele, proto
jsme se s kolegy vydali do Říčan za starostou Vla
dimírem Kořenem a jeho spolupracovníky na úřadě,
abychom získali informace jak o projektu, tak o zadání
této veřejné zakázky. Sportovištěm jsme byli nadšeni,
je na velmi vysoké úrovni, stejně jako práce celého
týmu pana starosty. V Hradci Králové chceme posta
vit podobnou pumptrackovou dráhu. Jen tak dál!

/ Jindřich VEDLICH,
		 náměstek primátora
		 statutárního města Hradec Králové

→

Program nemusí být vůbec komplikovaný! Pokud víte, co chcete
městu přinést. Pokud vám nechybí vize! My je máme, tady jsou :-)

→	JAK

SI PŘEDSTAVUJEME TAKOVÉ
IDEÁLNÍ KLIDNÉ MĚSTO?

Nečekejte sáhodlouhé rozhovory s všeználky a všudybýlky. Před čtyřmi lety jsme měli jednoduchý jízdní řád. Dnes vám
chceme představit něco komplexnějšího. Osm nejdůležitějších oblastí vašeho života optikou Klidného města. Optikou lidí,
kteří žijí v Říčanech, stejně jako vy. Kteří chtějí tohle město ještě lepší. STEJNĚ JAKO VY!
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JSME SOUSEDÉ, JAKO VY!

PLATÍME DANĚ, JAKO VY!

JEZDÍME MĚSTEM, JAKO VY!

ŽIJEME ŘÍČANY, JAKO VY!

SPOLEČNĚ NEBUDEME OBĚTÍ BEZOHLEDNOSTI!

SPOLEČNÉ PENÍZE ROZUMNĚ INVESTUJEME

SPOLEČNĚ ZKLIDNÍME DOPRAVU VE MĚSTĚ

SPOLEČNĚ CHCEME ŽÍT VE SKUTEČNÉM MĚSTĚ!

BUDOUCÍ MLÝNSKÝ PARK

NOVÉ STROMY A STÍN

UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU
VODNÍ PRVKY

LETNÍ AMFITEÁTR
PROSTRANSTVÍ PRO PIKNIK I ODDECH

Územním plánem budeme dál mírnit výstavbu.
Chceme město a počet jeho obyvatel rozvíjet
harmonicky, ne chaoticky. Nepostavíme vedle
vašich domů nic, co by vám snížilo kvalitu života
či hodnotu vašich nemovitostí.
Budeme trvat na finančním příspěvku developerů
na městskou infrastrukturu především u staveb,
které jsou připraveny „na kšeft“.
Zaručíme vám spravedlivá povolení.
Město a úřad nebude nikoho a nikdy zvýhodňovat
při povolování staveb či jiných projektů.

Hospodaření města musí zůstat kvalitní!
Pružné, odborné, transparentní a odpovědné,
stejně jako doposud. Žádné riskantní operace,
žádné zbytečné úvěry, efektivní čerpání dotací.
Říčanští občané musí vědět, že společné peníze
mají přímý vliv na zvyšující se kvalitu jejich živo
ta. Pokud bohatne město, musí to cítit i občané.
Stejně jako dosud – zakázky od města nepůjdou
pochybným firmám a podnikatelům. Rozhodující
je kvalita a cena, ne „kámoši“ ze strany.

Udržíme zákaz tranzitu kamionů, zabráníme
tranzitní dopravě mezi rodinnými domy tak, aby
neohrožovala chodce, cyklisty a hlavně děti.
Pro říčanská sídliště připravíme komplexní
obytné zóny se zklidněnou dopravou, bezpečnými
přechody a dostatkem parkovacích míst.
Rozšíříme Městskou a Školní linky, které zůsta
nou v péči města a tedy zdarma pro všechny.
Opravíme a postavíme další desítky kilometrů
silnic, chodníků a cyklostezek.

Bezpečné město je základem. Zaměříme se na
drobnou kriminalitu (krádeže kol, vandalismus,
sprejerství) a rušení nočního klidu. Posílíme
dopravní výchovu dětí i protidrogovou prevenci.
Živé město s komplexní nabídkou obchodů a služeb. Budeme podporovat všechny dobré projekty
k oživení náměstí a hlavních říčanských tříd.

OBYTNÁ ULICE, TŘEBA I TA VAŠE
ÚSPORNÉ OSVĚTLENÍ

Čisté a upravené město. Spustíme nový program
na úpravu stanovišť tříděného odpadu v ulicích.
Budeme efektivně dbát na estetiku veřejného
prostoru a kvalitu městské architektury.
ŘÍKAJÍ JINÍ TO SAMÉ? ZEPTEJTE SE JICH:

ŘÍKAJÍ JINÍ TO SAMÉ? ZEPTEJTE SE JICH:

ŘÍKAJÍ JINÍ TO SAMÉ? ZEPTEJTE SE JICH:

ŘÍKAJÍ JINÍ TO SAMÉ? ZEPTEJTE SE JICH:

PROČ NEHLASUJÍ PRO OMEZENÍ VELKÝCH PROJEKTŮ?

PROČ CHTĚJÍ UVOLNIT PRAVIDLA O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK?

PRO KOHO NAVRHUJÍ ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD
S KAPACITOU 27 000 OBYVATEL?

PROČ VÁBÍ NA SNÍŽENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI, KTERÉ
PŘINESE MILIONY POUZE MAJITELŮM SKLADŮ A HAL?

PROČ VÁM SLIBUJÍ SILNIČNÍ OBCHVATY, KDE MĚSTO
NENÍ INVESTOREM A NEMŮŽE PŘÍMO VŮBEC NIC OVLIVNIT?

PROČ NEJVĚTŠÍM MÍSTNÍM PODNIKATELŮM SAMI
KRESLÍ NOVÉ DEVELOPERSKÉ PROJEKTY?

PROČ ZPOCHYBŇUJÍ BENEFITY OBČANŮM JAKO
VÝRAZNÉ SLEVY ZA POPELNICE A DOPRAVU ZDARMA?

PROČ ZA NĚ KANDIDUJÍ MAJITELÉ SPEDIČNÍCH FIREM?

PROČ JIM VADILO OŽIVENÍ NÁMĚSTÍ PŘEMÍSTĚNÍM
MĚSTSKÉ KNIHOVNY DO TERŠÍPOVA DOMU?
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PROČ BOJUJÍ PROTI JEDNOSMĚRKÁM, KTERÉ ÚČINNĚ
REGULUJÍ TRANZITNÍ DOPRAVU?

AKČNÍ PRVKY PRO DĚTI

NOVÉ CESTY PRO PĚŠÍ I CYKLISTY

PROČ KRITIZUJÍ KAMERY V ULICÍCH, KDYŽ POMÁHAJÍ
RAZANTNĚ SNIŽOVAT KRIMINALITU VE MĚSTĚ?

PARKOVACÍ MÍSTA
KLIDOVÉ ZÓNY BEZ TRANZITU

PROČ VYUŽÍVAJÍ FINANČNÍ PODPORU OD MAJITELŮ
HERN VYDĚLÁVAJÍCÍCH NA HRACÍCH AUTOMATECH?

JSME RODIČE, JAKO VY!

JSME DĚTI RODIČŮ, JAKO VY!

CHCEME SE BAVIT, JAKO VY!

JSME OBČANÉ, JAKO VY!

SPOLEČNĚ DĚLÁME ŽIVOTY DĚTÍ LEPŠÍ

SPOLEČNĚ ZAJISTÍME SENIORŮM DŮSTOJNÉ STÁŘÍ

SPOLEČNĚ PODPOŘÍME SPORT, KULTURU I RELAX

SPOLEČNĚ SE PODÍLÍME NA DOBRÉ SPRÁVĚ MĚSTA

BEZPEČNÁ ULICE PRO AUTA I LIDI

NOVÉ LAVIČKY, KOŠE

DOSTATEK ZELENĚ

KOMENSKÉHO NÁM. S NOVOU ŠKOLOU A PARKEM

KVALITNÍ ARCHITEKTURA

Přineseme do škol špičkové vzdělávací
programy, vybavíme je novými pomůckami
a moderní technikou hodnou 21. století.

Nenecháme seniory o samotě, bez zájmu a po
všimnutí. Rozjedeme program Sen seniorů, který
jejich osobní přání bude plnit nejen na Vánoce.

Dále rozšíříme kapacity mateřských školek i tolik
úspěšné ZUŠ. Postavíme novou budovu 1. ZŠ.

Podpoříme individuální služby seniorům.
Nákupy až do domu, rozvoz jídel, podpora
koníčků, společných zahrádek a zájmových klubů.

Budeme motivovat říčanské učitele! Vyšší plat,
podpora dalšího vzdělávání i zájmů. Dáme nový
impuls jejich tolik záslužné práci.

Otevíráme univerzitu třetího věku s lékařským
zaměřením – spojíme vás se špičkovými doktory.

Město jako zakladatel podpoří vznik dětské
pohotovosti v Olivově dětské léčebně.

Po městě vytvoříme klidová místa speciálně pro
seniory. Pro oddych, posezení i povídání.

V blízkosti říčanských sídlišť postavíme veřejné
koupaliště s tobogany, vybudujeme velký lanový
park s notnou dávkou adrenalinu, nová krytá
i venkovní sportoviště a netradiční hřiště.
V ulicích vysadíme další nové stromy a květiny.
Les ochráníme před zbytečnou těžbou,
dokončíme krajinný park u Marvánku, do krajiny
vrátíme rybníčky a mokřady.
Do Říčan opět přivedeme umělce, vědce, tvůrce.
Podpoříme skvělé akce jako Street Food Festival.
Hudba, divadlo, film – město bude prostě žít.

Radnice zůstane otevřená, budeme vám dále
naslouchat a diskutovat na veřejných setkáních.
Spolurozhodujete o důležitých otázkách města!
ZAPOJENÍ MĚSTSKÉ

Posílíme Překvapte Říčany, kde vy rozhodujete
o penězích a projektech, které mění vaše město.
Kurýr, web i Facebook zůstanou bez cenzury.
Dezinformace a pomluvy chceme vyvracet trpěli
vým vysvětlováním. Každý má právo na svůj názor.
Úřad ON-LINE. 24 hodin denně, bez návštěvy
radnice, přes mobilní aplikace. Vítejte ve 21. století!

ŘÍKAJÍ JINÍ TO SAMÉ? ZEPTEJTE SE JICH:

ŘÍKAJÍ JINÍ TO SAMÉ? ZEPTEJTE SE JICH:

ŘÍKAJÍ JINÍ TO SAMÉ? ZEPTEJTE SE JICH:

ŘÍKAJÍ JINÍ TO SAMÉ? ZEPTEJTE SE JICH:

PROČ KLADOU NEPŘEKONATELNÉ PODMÍNKY VÝSTAVBĚ
NOVÉ ŠKOLY, I KDYŽ DOBŘE VĚDÍ, ŽE MUSÍ?

PROČ NIKDO SKUTEČNĚ NEMAPUJE POTŘEBY SENIORŮ?

PROČ VADÍ ŘÍČANY JAKO CENTRUM ŠETRNÉ TURISTIKY?

PROČ NA TOLIK VYCHVALOVANOU RADU STARŠÍCH
DOCHÁZÍ JEN PÁR JEDNOTLIVCŮ?

PROČ ZESMĚŠŇUJÍ KVĚTINY V ULICÍCH, KDYŽ NÁKLADY
NA NĚ JSOU V ŘÁDU TISÍCIN ROZPOČTU MĚSTA?

PROČ JSOU Z PRINCIPU PROTI HLASOVÁNÍ OBYVATEL
V PROJEKTU „ŘÍDÍM ŘÍČANY“?

PROČ SE POMOC SENIORŮM V ŘÍČANECH DOKOLA STÁČÍ
POUZE NA STACIONÁŘ OLGA?

PROČ BOJUJÍ PROTI MĚSTSKÝM SLAVNOSTEM, ZLATÉMU
OŘÍŠKU NEBO KONCERTŮM PRO ŠKOLÁKY?

PROČ ROZPORUJÍ EU PROJEKTY NA ROZVOJ ŠKOLSTVÍ
A TORPÉDUJÍ PODPORU VOLNOČASOVÝCH ORGANIZACÍ?
PROČ TVRDÍ, ŽE ŘÍČANŠTÍ LÉKAŘI POHOTOVOST ODMÍTAJÍ?

PROČ SE NEÚČASTNÍ VEŘEJNÝCH PROJEDNÁNÍ, ALE
Z DOMOVA OD KLÁVESNICE ZASVĚCENĚ KRITIZUJÍ?
PROČ SE BRÁNÍ REAKCÍM NA SVÁ TVRZENÍ?

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

VODNÍ PRVKY

Tady jsme! Připraveni pracovat pro Říčany,
připraveni být mostem mezi vámi a městem.

→	
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Hana ŠPAČKOVÁ

Vladimír POLÁNSKÝ

Pavel MATOŠKA

37 let / Projektový manažer,
zastupitel a radní města
Rád bych, abychom si i za pár
(desítek) let mohli říci: „Je tady
opravdu krásně.“

48 let / Gen. ředitel, zastupitel,
předseda finančního výboru
Dávám městu svůj volný čas
z přesvědčení, že se občané mají
zajímat o místo, ve kterém žijí.

51 let / Místostarostka, pedagožka & zakladatelka Mraveniště
Chci potkávat spokojené sousedy, přátele a hlavně šťastné děti.
Tohle město miluji.

63 let / Manažer, zastupitel
a radní města
Přeji si žít ve městě řízeném
aktivními a poctivými občany se
zájmem o společné hodnoty.

53 let / Podnikatel, zastupitel,
sponzor řady akcí v Říčanech
Usiluji o klidné a vstřícné město
pro všechny současné i budoucí
obyvatele Říčan.
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Jarmila VORÁČKOVÁ

Petr AUŘEDNÍK

Michal ANELT

Jana DOLEŽELOVÁ

44 let / Mediální manažer,
člen finančního výboru města
Snažím se pomáhat městu, které
je mým domovem a jehož vedení
opravdu věřím.

56 let / Vedoucí Infocentra,
náčelnice Sokola, zastupitelka
Klidný život a kvalita života i pro
starší občany. Senioři nesmí nikdy
zůstat sami.

39 let / Mistr smyčcař, zastupitel
města
Budu usilovat o to, aby Říčany
byly svobodné, kulturní a čisté
město.

42 let / Grafický designér, šéf
studia, člen správní rady MAKS
Kecáním v hospodě u piva ještě
nikdo nikdy nic nedokázal! Vstaň
a pojď pro město něco dělat!

37 let / Farmaceutka,
moderátorka, MIss ČR 2004
Klidné místo pro život s kvalitní
infrastrukturou pro všechny
generace – to je můj cíl...
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Jan KUŽNÍK

Jan ANTOŠ

Andrea JURKOVÁ

Tereza BROUKALOVÁ

Lukáš PŮDA

41 let / Šéfredaktor on-line
magazínu
V Říčanech žijeme spokojeně už
pět generací. Udělám vše proto,
aby to tak cítili i moji pravnuci.

39 let / IT manažer, konzultant

27 let / Admin. pracovnice,
členka osadního výboru Kuří
Komun. politika nejsou jen zkušenosti, ale také odhodlání, nasazení a nápady! A ty mi nechybí.

29 let / Manažerka EB DANCE,
lektorka tance
Usiluji o město, kde hlas obyvatel
bude slyšet a do kterého se budeme všichni rádi vracet...

38 let / Bankovní manažer,
člen osadního výboru Strašín
Chci poctivě pomáhat vytvářet
životní prostor, který bude sloužit
nejen nám, ale i našim dětem.
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Pomohu nastartovat projekty,
které budou určovat podobu města nejen v blízké budoucnosti.
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Vážení přátelé, milé
sousedky a sousedé!

11

Tomáš SKŘIVÁNEK

12

ŽIJEME TU SPOLEČNĚ.

JEN TOHLE MĚSTO!
ŘÍČANY 2018–2022

44 let / Starosta města,
TV moderátor, volební lídr
a kandidát na starostu
Říčany jsou pro mne vším –
domovem, prostorem pro setkávání s přáteli, místem pro práci
i relaxaci. Nikdy nedopustím, aby
město přestalo dýchat pod přívalem nekontrolované výstavby.
Chci nejvyšší kvalitu života pro
domácí, pro všechny Říčaňáky.

Martin GEBAUER

8
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Vladimír KOŘEN

David MICHALIČKA

7

Skvělé zprávy
z Klidného města

Vstřícné, bezpečné a občansky orientované
Říčany. I v dalším čtyřletém období!

21

Jitka RUDOLFOVÁ

Tomáš RAJTORA

Dominik LANDKAMMER

Martin KUPKA

Markéta HUBÍNKOVÁ

32 let / Finanční specialistka,
účetní, mistryně ČR v triatlonu
Město mi učarovalo, a to nejen
svým sportovním duchem, který je
všude cítit. Chci ho dále rozvíjet.

38 let / Architekt, vedoucí
Skautského střediska Říčany
Svými znalostmi pomohu při citlivém rozvoji města, zejména v oblasti urbanismu a architektury.

33 let / Architekt, investiční
technik města
Říčany jsou krásným městem,
které se rozvíjí podle přání svých
obyvatel.

56 let / Hlavní bankovní ekonom,
člen finančního výboru města
Mými hodnotami jsou transparentní veřejná správa, rozpočtová
disciplína a promyšlené investice.

32 let / Vedoucí programu prim.
prevence a dopravní výchovy dětí
Chci město plné života, zábavy,
vstřícnosti, i v podpoře kreativity
jednotlivců i skupin.

Použité fotografie: Rudolf Flachs, Martin Flachs

Představujeme vám tým 21 slušných lidí, kandidátů do zastupitelstva. 21 žen a mužů, u kterých se opravdu nosí plnit sliby
dané voličům. Lidí, kteří drží pohromadě a nemění dres v okamžiku, kdy se objeví problém či odlišný názor. Lidí, kteří svou
odbornost a píli vkládají do společného projektu – lepšího města ve kterém žijeme. A nic za to nečekají. Žádné prebendy ani
kšeftíky; nemají kamarády na kraji, v partaji nebo v různých
zájmových skupinách. Říčany – to je jejich jediná motivace,
proč tady jsou. Rádi vás poznáváme... :-)

→

Volební kampaň je v plném proudu, zbývají poslední dny
pro vaše důležité rozhodnutí o směru, kterým se budou
Říčany dále ubírat. V letošních volbách proti sobě stojí pět
různých subjektů, které se vás snaží přesvědčit o svých
kvalitách. A souboj je to ostrý i komický.
Mnozí si špendlí zásluhy! Jeden, takřka v obleku su
permana, sám potřel kriminalitu v celém městě, druhý vy
tváří pocit, že každodenně pečuje o seniory, a třetí tvrdí, že
je zdrojem každého nápadu... Jedna strana se holedbá, že
s nápadem na městskou dopravu přišla v roce 2010, druhá,
že to by její nápad z roku 2017. Další zase se zdviženým
prstem kárají! Třeba jen za prosté plnění volebních slibů.
Předvolební chvástání rozesměje zasvěcené svou ab
surditou, nezasvěcené může ošklivě plést. Každý projekt
má na začátku nápad. Skvělá myšlenka ale potřebuje další energii. Záměr se musí přesně nasměrovat a ohraničit.
Musí se nalézt cesta, která se proplétá mezi právními nebo
finančními limity, nápad potřebuje správnou komunikaci
a také přesvědčování. Ve městě nepotřebujete jen 11 hlasů
v zastupitelstvu, ale většinovou shodu veřejnosti. A pak
se hledají peníze, projektanti, odborníci. Stojíte tisíce hodin
na stavbách, řešíte každou cihlu, kabel v zemi, nápisy na
tabulích. Ani tím ale práce nekončí. Další kapitolou je kaž
dodenní provoz. A tak někteří v půl šesté ráno sedí vedle
řidiče městské dopravy a pomáhají odstraňovat problémy
na jeho cestě. A jiní kontrolují, jestli sucho nezničilo právě
vysazené stromy, a po večerech je chodí zalévat. A další
řeší, že na Facebooku se jednotliví lidé dožadují odpovědi…
Po osmi letech řízení města můžeme zcela zodpovědně
prohlásit – ŽÁDNÁ ZMĚNA V ŘÍČANECH NENÍ ZÁSLUHOU
JEDINÉHO ČLOVĚKA! Je potřeba vidět tým, odbornost,
energii a kreativitu stovek lidí – na radnici, v týmu Klidného
města i mezi vámi. Je nepochopením života města, když
se někdo chlubí jen svými zásluhami. Každý je součástí
týmu. Kde by byl pan Altrichter, kdyby Klidné město nevy
psalo soutěž na pronájem městských pozemků pro stavbu
zimního stadionu? Přihlásilo se pět různých společností!
Nalezli jsme cestu, zajistili právní podporu a vyřešili stov
ky problémů, které budování stadionu provázely. Všech 14
našich zastupitelů dělalo vše proto, aby stál. Splnili jsme
tedy svůj slib? Ano! A podobné je to se stovkami dalších
projektů. Teršípův dům – nové sídlo knihovny – patřil před
mnoha lety městu. Jenže zastupitelstvo bylo nesourodé,
zájmy protichůdné, chyběl týmový duch. Kvůli nečinnos
ti dům chátral, až ho město jako havarijní prodalo. Když
se řešilo, co s objevenými malbami na staré radnici, přišel
opoziční zastupitel – obchodník s realitami – s informací,

že se opravený dům nabízí k prodeji. Od nápadu k realizaci
je ale daleko. Kupní smlouvy, úpravy domu, přestěhování
knih… Jak by ale řešení takové situace dopadlo před mno
ha lety? V rozháraném prostředí bychom debatovali ještě
dnes a knihy by začaly plesnivět…
Klidné město se liší od ostatních subjektů svou filozofií – vtahujeme vás do řízení města. Samozřejmě vní
máme, že někde chybí vodovod, někoho obtěžuje černá
skládka, že vás trápí dunění kamionů. Nasloucháme vám
a postupně věci řešíme. A mrzí nás někdy nepřiměřeně
silné negativní emoce, pomluvy, nadávky či zlost, které se
v Říčanech objevují. Každý má právo na svůj názor, pohled
na věc! Nicméně často lidé nadřazují svůj osobní zájem
nad ten veřejný. Jedni chtějí slevu na nájemném, dru
zí neuspěli v zakázce na květinové záhony, třetí zaplatili
zbytečnou pokutu. A dávají své pocity znát. Jenže tyto
negativní emoce otevírají cestu nejen maloměstskému pit
voření, ale oslabují Říčany jako celek.
Je zřejmé, že říčanskou politickou scénu nejvíce štěpí
pohled na výstavbu a její regulaci. Společně už dokážeme
odolávat zahraničním investorským skupinám, nicméně je
tu fenomén nový – místní říčanští investoři. Jsou součástí
komunity města, mají tu své známé... Liší se ale projekt
sídliště s 25 bytovými domy domácího investora od toho
zahraničního? Ne! Vytvoří stejnou zácpu na kruhovém ob
jezdu u Lihovaru, stejně ubere vodu stovkám rodinných
domů, stejně zaplní lavice ve třídách. Vytvoří stejný tlak na
rozpočet města – na účet nás všech! Poslední dvě hlasová
ní (o bytovém projektu a etapizaci územního plánu) rozkryly
karty. ODS a STAN hodlají otevřít těmto projektům dveře.
S naprosto absurdní myšlenkou, že by domácí investoři ne
museli přispívat na městskou infrastrukturu. Jejich úsilí je
zřejmé. Chtějí změnu ve strategii, chtějí obrátit kormidlo
a my jsme v tom překážkou. Ve volbách tak opět půjde o to,
zda se Říčany rozrostou o tisíce nových obyvatel!
Ale my máme ještě jednu kvalitu navíc. Nejsme součástí žádné celostátní politické struktury! Nemáme kam
paň placenou stranickými sekretariáty, nemusíme odvá
dět žádný partajní desátek do centrál politických stran.
I díky tomu se cítíme silní, morálně silní.
Vy rozhodnete o tom, jak silný hlas budeme mít. Vy roz
hodnete, zda zůstanou Říčany pod vedením Klidného měs
ta, zda starostou zůstane jeho lídr Vladimír Kořen. Myslíte,
že jdou Říčany správným směrem? Tak proč otáčet kor
midlem! Všichni jsme připraveni pokračovat ve své práci
a předávat Říčanům svou energii. Rozhlédněte se kolem
sebe a PŘIJĎTE K VOLBÁM. ROZHODNĚTE se pro nás!

VLADIMÍR KOŘEN
A TÝM KLIDNÉHO MĚSTA

A CO ŘÍKAJÍ NA ŘÍČANY
SKUTEČNÍ STAROSTOVÉ?
Říčany jsou pro mě, jako starostu z jen o něco men
šího města, inspirací a v mnohém vzorem. Do Říčan
jsme s kolegy z radnice vyráželi pro radu na to, jak
udržet na uzdě ostré developery, připravit aplikaci
město v mobilu nebo zkvalitnit úroveň vyučování
v městských školách. Říčany jsou pod vedením Vládi
Kořena prostě většinou o krok napřed. Důvod je jed
noduchý, jeho domov je pro něj srdeční záležitost,
má kolem sebe výborný tým a zázrakem přírody má
neustále kvantum energie, kterou může svému měs
tu dát. Věřím, že Říčany budou i nadále mít stejného
starostu, za kterým je poctivá práce, výsledky, jasná
vize pro město a nadšení pro váš společný domov!

/ Ondřej LOCHMAN,
starosta města Mnichovo Hradiště
		
Litomyšl je moderní historické město s architekturou,
která přitahuje zájem celého světa. Dáváme si záležet
na tom, aby naše město mělo dobrou pověst. Když se
podívám po České republice, tak musím přiznat, že
i Říčany přitahují velkou pozornost – stávají se vzo
rem, třeba z pohledu kvality života. Město i starosta
jsou známí dobrými nápady, které se daří realizovat
– zapojování občanů do rozhodování o podobě měs
ta, profesionální vedení městských financí, inovace,
starost o životní prostředí. Jako starosta vím, že to
nemůže být zásluha jediného člověka. Vladimír Kořen
má kolem sebe skvělý tým. Přeji jemu i celému měs
tu, ať pokračuje stejným směrem i v dalších letech.

/ Radomil KAŠPAR,
		 starosta města Litomyšl
Říčany jsou inspirativní pro další města v celé republi
ce, i pro ta větší. Statutární město Hradec Králové se
inspirovalo stavbou sportoviště U lesa. Hradec chce
postavit kvalitní sportoviště pro své obyvatele, proto
jsme se s kolegy vydali do Říčan za starostou Vla
dimírem Kořenem a jeho spolupracovníky na úřadě,
abychom získali informace jak o projektu, tak o zadání
této veřejné zakázky. Sportovištěm jsme byli nadšeni,
je na velmi vysoké úrovni, stejně jako práce celého
týmu pana starosty. V Hradci Králové chceme posta
vit podobnou pumptrackovou dráhu. Jen tak dál!

/ Jindřich VEDLICH,
		 náměstek primátora
		 statutárního města Hradec Králové

