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Vladimír Kořen 
starosta

Vážení sousedé, Říčaňáci,
rok se s rokem sešel. Díváme se zpátky do minulosti a plánujeme své kroky v budoucnosti. Psal jsem 
novoroční slovo v Kurýru třikrát – poprvé jsem se snažil popsat stav věcí, podruhé jsem hledal naději 
a ve třetím jsem Vás pobídl ke spolupráci. Pro své čtvrté a možná poslední novoroční přání mi dovolte, 
abych Vám poděkoval.
Chtěl bych poděkovat spolupracovníkům z úřadu za neskutečný výkon v uplynulém roce. Vyberu je-
nom investice. Kulturní centrum, zázemí sportovní haly, chodníky na Černokostelecké, dostavba ka-
nalizace, rekonstrukce Mateřské školy U Slunečních hodin…
Říčany se mění a vyvrcholením celoročního snažení je to, že se v rekordně krátké době podařilo připra-
vit projekt a žádost na novou školku, která se začne velmi brzy stavět. Ještě nejsou podepsány všechny 
smlouvy, ale získali jsme dostatek bodů na téměř dvacet milionů korun z evropských fondů, konkrétně 
z ROP Střední Čechy!
Chtěl bych poděkovat také zastupitelům, a to nejen z Klidného města, ale všem. Veřejná debata, byť je někdy 
ostrá, se u nás v Říčanech vede slušně, ve jménu hodnot a věcného řešení problémů. Veřejnost neočekává 
hádky, pomluvy a rozkoly. Lidé chtějí věřit a věří, že správu veřejných statků lze činit slušně s výrazným mo-
rálním akcentem. Ctnosti jako pravda, obětavost, uměřenost, pracovitost myslím našly v komunální politice 
našeho města velký prostor a jejich nositeli jsou právě zastupitelé, což je možná republikový paradox. 
Chtěl bych poděkovat občanům za to, jak dokázali naše město nádherně probudit. Rytmus Říčan se 
mění. Nevím, jak to cítíte vy, ale já slyším na ulicích stále víc pozdravů, vidím víc úsměvů na koncer-
tech, ať jazzových, klasických nebo rockových. Vnímám starost mnoha občanských sdružení o veřejný 
prostor a chodím kolem desítek stromů, které Říčanští vysadili.  
A to nejlepší na závěr. Chtěl bych poděkovat všem dárcům na stacionář. Naše město a jeho lidé dokázali, 
že se umíme semknout a poskytnout městu dar na příštích několik desítek let. Říčanští mezi sebou vybrali 
přes osm milionů korun a ve jménu dobré věci se pomyslně propojili do řetězu patriotů. Děkuji Vám. 
Přeji Vám v roce 2014 mnoho radosti, úsměvů a hlavně kouzelných chvil, které budete považovat za zázrak.

Slovo úvodem
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Krátce z Rady 14. 11. 2013
u Rada souhlasila s podpisem smlouvy o připojení odběr-

ného elektrického zařízení k distribuční soustavě s  jejím 
provozovatelem, společností ČEZ Distribuce, a.s. Smlou-
va řeší budoucí napojení denního stacionáře Olga v Říča-
nech a navýšení hodnoty jističe před elektroměrem. 

u Radní dále souhlasili s uzavřením smlouvy o postoupe-
ní práv a povinností z územního rozhodnutí na rekon-
strukci komunikace Olivova v Říčanech mezi nabyva-
telem společností ČEZ Distribuce, a.s., a  převodcem 
městem Říčany.

Informace z radnice

u Zastupitelé města schválili návrh rozpočtu města 
na rok 2014.

u Zastupitelstvo nesouhlasilo se záměrem využití po-
zemků KN 661 a KN 71/31 v k.ú. Říčany-Radošovice 
jako plochy autobazaru s mobilní kanceláří.  

u Zastupitelstvo města souhlasilo s investičním záměrem 
na rekonstrukci „Chodník Zděbradská – Jažlovice“.

u Zastupitelé schválili investiční záměr na  akci „Skate-
park – volnočasový park Říčany“ v předloženém znění.

u Zastupitelstvo souhlasilo s  investičním záměrem 
na akci „Doplnění systému VZT a chlazení objektu Ko-
menského náměstí č.p. 1619“.

u Zastupitelé města odhlasovali vzdání se práva vymáhá-
ní pohledávky ve  výši 8.424 Kč od  společnosti BAKA-
RIA, s.r.o., a  25.344 Kč od  společnosti Bazény Wate-
rair, s.r.o., celkem 33.768 Kč.

u Zastupitelstvo stvrdilo Plán zlepšování 2014. 
u Zastupitelstvo schválilo zařazení ověřených problémů 

ve Fóru ZM v roce 2013 do Akčního plánu města Říča-
ny, jedná se o následující problémy k řešení:
– nedostatek míst v mateřských školách,
– nebezpečná cesta do základních škol,
– Marvánek (vč. vyčištění a in-line dráhy),
– rychlost aut v  obydlených oblastech (nutno snížit 

rychlost a více kontrolovat),
– nedostatečná kapacita školních družin ve všech ZŠ,
– velké dopravní zatížení ulic Otavská a Jizerská

Krátce z prosincového jednání Zastupitelstva města Říčany
– zprůchodnit trasu od  Mlýnského rybníka podél po-

toka
u Zastupitelé stvrdili svými hlasy dodatek ke  smlouvě 

o nájmu podniku ze dne 31. 8. 2005 mezi pronajíma-
telem nemocnicí s poliklinikou v Říčanech, příspěvko-
vou organizací města, a nájemcem Nemocnicí Říčany, 
a.s. Předmětem dodatku jsou úpravy ve  vypořádání 
za technické zhodnocení provedené nájemcem na ma-
jetku města, které bylo vyčísleno na  částku 65,6 mil. 
Kč, a nebylo předem schváleno Zastupitelstvem města 
Říčany. Dodatkem je akceptována hodnota technické-
ho zhodnocení dle znaleckého posudku ve výši 39 mil. 
Kč vč. DPH.

u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na „2. etapu 
rekonstrukce chodníků v ulici Černokostelecké“.

u Zastupitelstvo souhlasilo s uvolněním částky 98.743 Kč 
ze své rezervy na předfinancování dotované akce „Re-
konstrukce Mateřského centra Mraveniště“ tak, aby 
bylo naplněno usnesení Zastupitelstva města Říčany ze 
dne 10. 4. 2013.

u Zastupitelé dále souhlasili s  uzavřením dodatku 
ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku, kterým 
se upravuje celková výše poskytnutého příspěvku.

u Zastupitelé města odložili záměr na  Likvidaci budov 
v areálu „zimního stadionu“.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.
Adéla Michalová, tisková mluvčí města Říčany

Krátce z Rady 21. 11. 2013
u Radní schválili pro rok 2014 ceny za údržbu komuni-

kací na území města Říčany dle smlouvy o dílo ve výši 
342.487,78 Kč bez DPH za  letní údržbu komunikací 
za kalendářní měsíc a ve výši 812.095,24 Kč bez DPH 
za zimní údržbu komunikací za kalendářní měsíc. 

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a  zhotovitelem Porr, 
a.s., jejímž předmětem je rekonstrukce Štefánikovy 
a Rýdlovy ulice v Říčanech (rekonstrukce povrchů ko-
munikací, chodníků, nasvětlení přechodů v ul. Rýdlo-
va a  dále výměna vodovodního řadu v  obou ulicích), 
za celkovou cenu 21.003.083,20 Kč vč. DPH.

Krátce z Rady 28. 11. 2013
u Rada schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze Stát-

ního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí ze dne 16. 10. 2013 k akci 
„Snížení energetické náročnosti budovy Městské kul-
turní středisko Říčany“.

Krátce z Rady 5. 12. 2013
u Rada města souhlasila s  podpisem smlouvy o  spolu-

práci při tvorbě semestrálních prací studentů Fakulty 

Pravidelná setkání s vedením města  
se v uvedených časech přesouvá do budovy 
MěÚ č.53, přímo do pracovny starosty 
nebo místostarostek.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou první středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 8. 1.

u  s místostarostkou Karlou Egidovou  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 22. 1.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 29. 1.
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Informace z radnice
architektury ČVUT s  tématem „Řešení prostoru Ko-
menského náměstí“ mezi městem Říčany a fakultou.

u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem VYSSPA 
Sports Technology, s.r.o., jejímž předmětem je výstav-
ba víceúčelového hřiště s umělým povrchem Strašínská 
za celkovou cenu 1 924 087,66 Kč vč. DPH.

Krátce z Rady 12. 12. 2013
u Rada schválila přijetí příspěvku ze Státního zeměděl-

ského intervenčního fondu na projekt 50. rovnoběžka 

ve výši 314.910 Kč a podpis dohody o poskytnutí dotace 
z Programu rozvoje venkova ČR. 

u Radní schválili cenu vodného pro rok 2014 ve  výši 
36,74 Kč/1 m3 bez DPH a cenu stočného pro rok 2014 
ve výši 35,57 Kš/1 m3 bez DPH. Výše ročního nájemné-
ho za vodohospodářskou infrastrukturu pro rok 2014 
činí 13.508.000 Kč bez DPH. 

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz

Jitka Wohlgemuthová
kancelář starosty a tajemníka

Informace o stacionáři
3.274.195 Kč
Toto je neuvěřitelná částka, 
která se vybrala za 21 měsí-
ců ve  prospěch budoucího 
stacionáře Olga v Říčanech! 
Společně s velkou podporou 
štědrého dárce – 5 milionů 
korun – a  města Říčany se 
můžeme těšit na  realizaci 
tohoto projektu v roce 2014.

DĚKUJEME dárcům: Toni Car, Nedopilovi, Podzimkovi, 
Matoškovi, Procházková N., Lehovcová A., Mrázková H., 
Pospíšilová M.,Šimková H., Bucek J., Pavilon Říčany, Ma-
jidová I.,Holinkovi, Havlová J, Nadační fond Avast, Letfus 
M., Tůma J., Kopecký J.,Lupoměská H.,Kotek J., Pillve-
inovi, Rumian L., Kupka M., Och K., Kadlec T., Hájková 
M., Hrubanová Š., Uliarczyková H., odměny zastupitelů 
Klidného Města, Špirková P., Šimkovi, Slezáková I., Žid-
lický V., Munzbergová E., Mayer J., Švejdová E., Hlaváč 
J., Hlaváčová L., Český plynárenský svaz, Holub M., Ma-
teřská škola Nemo, Novotný Z., Špok R., Auto Sosnovec, 
Špejchalová M., Benefiční koncert – hotovost z  kasičky, 
Krejčí I+R., Vlková J., Jureček Říčany, Vlášková M., Horák 
M., Neubertová J., Potraviny U Václava, Nekolová D., Za-
jícová H., Matoušková Z., Vobeckých M+J., Audyová R., 
Skalová E., Čápová D., Freiwillig M., Lejčková M., Svobo-

stav účtu k 19. 12. 2013: 

3.274.195 Kč

dová J., Pátková I., Lacinovi H+L., Rechzieglová A., Sladek 
Group, Vojáčková B., Škardová J., Hanková A., Šimek V., 
Winterhalter Gastron, Egidová K., Trojka P., Koudelková 
I., Bejbl, Tolarovi, Bišková I., Tlačilovi, Vávrová K., Girman 
M., Abrham R., Macková P., Tuláčková A., Nekovář O., Pa-
poušková M., Garaiová M., Kořán T., Tvrzová M., Gebauer 
M., Frydrych D., Penta Trading, Brdičková H., Plesingr J., 
Kubeš J., Horáková M., Benešová P., Koubek S., Kubeš P. 
Vážení dárci, sbírkový účet bude ještě v  lednu otevřen 
a darované peníze budou použity na vnitřní vybavení sta-
cionáře.
Číslo sbírkového účtu: Česká spořitelna Říčany: 1249-
320 390 319/0800
Finanční dar dle zákona 586/1992 Sb. lze odečíst od zákla-
du daně.

Michal Mrázek
radní pro zdrav. a soc. péči

stacionar@ricany.cz
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Informace z radnice

Kampaň „Dejte dárek svému městu“, která měla za cíl 
získat finanční prostředky na výstavbu denního stacio-
náře OLGA v Říčanech prostřednictvím veřejné sbírky, 
přinesla skvělý výsledek. Podařilo se totiž vybrat zbý-
vající částku nutnou pro realizaci projektu. Nyní měs-
to čeká na  stavební povolení, poté vybere zhotovitele 
a na jaře 2014 plánuje začít stavět.
„Já nevím, jak to vyjádřit…Tleskám a  klaním se obyvate-
lům našeho města. Říčany mají dobré srdce!“ říká starosta 
Vladimír Kořen /Klidné město/.  
Podmínkou pro vybudování denního stacionáře pro seni-
ory bylo shromáždění částky 3 milionů korun pomocí ve-
řejné sbírky do konce minulého roku. Ta začala v květnu 
a na konci října bylo na jejím kontě přes 1,4 milionů ko-
run. Zbytek peněz muselo město získat během rekordně 
krátké doby prostřednictvím kampaně „Dejte dárek své-
mu městu“. A to se nakonec podařilo!
„Dnes s odstupem dvaceti měsíců mohu říci, že veřejná sbír-
ka byl velmi dobrý nápad. Tato forma financování projektu 
ukázala, že nám všem, kteří jsme přispěli, není jedno, jak 
budou žít staří a nemocní lidé. Během celé doby trvání sbír-
ky přicházely a ještě přichází na účet větší či menší částky. 
Závěr byl však raketový,“ pochvaluje si organizátor celého 
projektu a radní města Michal Mrázek /Klidné město/.  
K úspěšnému konci přispěl také benefiční galavečer, který 
se konal v prosinci v kulturním centru v Říčanech. Cílem 
slavnostní akce na podporu projektu bylo oslovit všechny 
dárce a sponzory výstavby stacionáře.   
„Formou příslibů od  dárců jsme vybrali 102 tisíc korun. Další 
část tvoří peníze vložené přímo do kasičky v sále, kde při jejím ote-
vření bylo necelých 9 tisíc korun. Celková získaná částka za tento 
večer se blíží 111 tisíci korunám,“ podotýká Michal Mrázek. 
Nyní je tak jisté, že projekt stacionáře může odstartovat. 
Kromě peněz z veřejné sbírky se na nákladech podílí také 
soukromý dárce a město, které poskytlo na tuto investici 
5 milionů korun. Kompletní cena výstavby se odhaduje 
maximálně na 14 milionů korun. 

V rámci dalšího postupu město požádá o vydání stavebního 
povolení na denní stacionář. „Jakmile bude vydáno stavební 
povolení, budou zahájeny práce na  dalším stupni projekto-
vé dokumentace – dokumentaci pro provedení stavby, která 
bude v prvé řadě podkladem pro výběr budoucího zhotovitele 
a zároveň pak podkladem pro realizaci stavby samotné,“ při-
pomíná Alice Štěpánková, vedoucí oddělení investic města. 
Dalším krokem je vypsání výběrového řízení na  zhoto-
vitele stavby. „Předpokládáme, že výběrové řízení bude 
zahájeno v  březnu 2014. S  vybraným zhotovitelem město 
podepíše smlouvu o dílo a následně by se mělo začít stavět. 
Veškeré úsilí směřujeme k  tomu, aby byl denní stacionář 
zkolaudován do konce roku 2014,“ doplňuje Alice Štěpán-
ková s tím, že narušit harmonogram akce by mohl pouze 
nestandardní proces výběrového řízení, například odvolá-
ní některých účastníků.  
Michal Mrázek na závěr s radostí dodává: „Po celou dobu 
jsem věřil, že se vše podaří a ve městě vyroste zařízení, které 
ulehčí a zpříjemní život nemocným seniorům a samozřejmě 
i  jejich rodinám. Seniorům, kteří se kvůli své nemoci neo-
bejdou bez pomoci jiné osoby. Teď již vidím, že naše práce 
nebyla zbytečná. Mám velkou radost.“

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Díky veřejné sbírce začne letos výstavba 
denního stacionáře v Říčanech!

Lednový dárek  
od Centra pro volný  
čas na Fialce

dopřejte si hodinovou kombinovanou  
masáž zad se slevou 30%

30 min. klasická masáž zad + 30 min. masáž lávovými kameny
Cena 390 kč

v lednu vždy od pondělí do pátku  
rezervace na tel 323 606 157 nebo 607 059 584
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Informace z radnice

Dejte dárek svému městu (4. 12. 2013)

Báječná jazzová kapela SaX & rhYThM hrála celý večer bez nároku na honorář.

Programem galavečera nejen provázel, ale také v něm zpíval věčný 
gentleman Josef Laufer.

Sourozenci Vlčkovi již tradičně vystoupili zdarma. Starostka Žákovského zastupitelstva anežka Kabátová a starosta města Říčany 
Vladimír Kořen oznámili, že výtěžek charitativního večera přesáhl 100 tisíc korun.

Manželé Beránkovi z Tanečního klubu Fuego předvedli, že jsou na parketu 
jako doma.

Publikum složené ze štědrých dárců se výborně bavilo.
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Informace z radnice

Zastupitelé Říčan odsouhlasili 
na  prosincovém zasedání návrh 
rozpočtu města pro letošní rok. 
V  roce 2013 město opět hlásí pře-
bytek v  odhadované výši 11 milio-
nů korun. Ještě po celý rok se však 
město musí vypořádat s  nejvyšším 
dopadem splátek za  novou školu, 
od roku 2015 dojde k jejich snížení. 
A jaké investiční akce plánuje a kde 
se snaží uspořit? 
„Pokračujeme beze změny. Velmi 
odpovědné hospodaření s  důrazem 
na  aktivity, které mění tvář města,“ 
vysvětluje základní rozpočtovou filo-
zofii starosta Vladimír Kořen /Klidné 
město/ a doplňuje: „Mezi základní fi-
nanční úkoly bude patřit: zajistit spo-
luúčast na  podané projektové žádosti 
– novou MŠ Zahrádka v Labské ulici, 
stoku A, rekonstrukci Olivovy ulice, 
zateplení sportovní haly a  odbahnění 
Marvánku. Všechny tyto projekty jsou 
ve hře o evropské peníze.“  
V návrhu rozpočtu pro rok 2014 tvoří 
celkové příjmy více než 330 milionů 
korun a  výdajová složka dosahuje 
částky necelých 341 milionů korun, 
respektive 380 milionů korun včetně 
splátek úvěru. Vyrovnaný rozpočet 
zahrnuje započtení přebytku  roku 
2013 ve  zmiňované výši 11 milionů 
korun. Dalších 39 milionů tvoří pro-

středky převedené z  minulého roku, 
neboť některé schválené investice 
s ohledem na stupeň přípravy se pře-
souvají do roku 2014.
„Po  uzavření účetního roku budou 
částky převodu upřesněny, a  pří-
padné přebytky budou směřovány 
přednostně do  dalších investičních 
výdajů, které budou předloženy zastu-
pitelům ke schválení,“ uvádí předseda 
finančního výboru a zastupitel Martin  
Gebauer /Klidné město/.
Uspořit se město dlouhodobě snaží 
především na  provozních výdajích 
úřadu na  rozdíl od  výdajů na  služ-
bách pro město a  investičních akcí. 
Již po  celé volební období se daří 
postupně každý rok snižovat tyto 
provozní výdaje. Oproti roku 2010 se 
ušetřilo v této oblasti 5,5 milionů ko-
run, což představuje snížení o 5,5 %.
Říčany se však musí stále vyrovnávat 
se zadlužením za  novou ZŠ 
u  Říčanského lesa. V  roce 2014 již 
skončí nejvyšší roční splátky 38,8 
milionů korun, které představují pro 
městský rozpočet největší zátěž. 
„Po  jednání s  Českou spořitelnou 
došlo ke  snížení úrokových nákladů, 
nicméně rozložení splátek úvěrů zů-
stalo beze změn. Od roku 2015 budou 
splátky 19 milionů Kč. Při započtení 
zaplacených úroků je dopad na rozpo-

čet v roce 2013 44,5 milionů Kč, v roce 
2015 pak 22,2 milionů Kč. Splatnost 
úvěrů je nastavena do  roku 2020,“ 
upřesňuje vedoucí finančního odbo-
ru Věra Krejčová.   
Výdajové složky rozpočtu v oblasti in-
vestic reflektují pouze smluvní závaz-
ky a činí celkem včetně rezervy téměř 
113 milionů korun. „Jedná se o  do-
končení současných investičních akcí, 
či akcí, na  které je uzavřena smlouva 
či přiznána dotace,“ doplňuje Věra 
Krejčová s  tím, že téměř 70 milionů 
korun z této částky je kryto z dotací, 
darů a veřejné sbírky. 

nejvýznamnější investice: 
rekonstrukce komunikací 
a mateřské školy
Největší dotovanou akcí je v  letoš-
ním roce rekonstrukce komunikací 
Štefánikova a  Rýdlova, na  kterou se 
vynaloží 22,5 milionu korun. Další 
významnou investicí je zateplení MŠ 
U  Slunečních hodin a  revitalizace 
její zahrady v  součtu téměř 20 mi-
lionů korun. Náklady na  dostavbu 
kanalizace jsou letos přes 10 milionů 
korun. Mezi menší akce, financo-
vané částečně z  dotací, patří do-
končení vodojemu, realizace hřiště  
u  ZŠ Bezručova, projekt 50. rovno-
běžky na Jurečku nebo rekonstrukce 
Mariánského sloupu. 
„Znovu musím zdůraznit, že rozsah 
plánovaných investic je přímo úměrný 
naší dlouhodobé snaze o  odpovědné 
hospodaření. Poněkud zjednodušeně ře-
čeno: čím více ušetříme, tím více můžeme 
investovat,“ připomíná člen finančního 
výboru Tomáš Kořán /ODS/.
Na jiné projekty chce město vydat dal-
ších více než 22 milionů korun. Jde 
o investice v rámci plánu obnovy vodo-
hospodářského majetku, odkup ČOV 
ve Voděrádkách nebo stoku A. Dále je 
nutné rozšířit kapacity základních škol, 
realizovat projekt hřiště Strašínská, 
dokončit modernizaci sportovní haly či 
upravit rondel u nádraží. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

město schválilo rozpočet na rok 2014.  
Jak bude hospodařit?
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Informace z radnice

Kompletní opravy se tento rok do-
čkají dvě klíčové komunikace v cen-
tru města Říčany. Rekonstrukce, 
v rámci které dostanou silnice nový 
povrch včetně obrubníků a  chod-
níků, proběhne ve  třech etapách 
a  měla by trvat od  března do  září 
2014. Náklady dosahují 21 milionů 
korun a více než polovinu z nich po-
kryje dotace z Regionální operační-
ho programu Střední Čechy.  
Komplexní rekonstrukce včetně pod-
kladových vrstev, nového asfaltového 
povrchu, chodníků a bezpečnostních 
přechodů proběhne ve třech etapách. 
„Nejdříve zahájíme opravu Štefániko-
vy ulice od křižovatky s ulicí 17. listo-
padu až po křižovatku s ulicí Rýdlova. 
V další fázi budeme pokračovat právě 
na této křižovatce a v poslední etapě se 
stavební práce přesunou na  Rýdlovu 
ulici až po  křižovatku s  ulicí Politic-
kých vězňů. Celkem jde o  zhruba tři 
čtvrtě kilometru,“ říká Radek Němec 
ze stavební společnosti Porr a.s., kte-
rá zvítězila ve  veřejné soutěži jako 
zhotovitel výstavby. 
„Věřím, že oprava obou ulic proběhne 
rychle a  hladce a  co nejméně omezí 
dopravu v  centru města. Odměnou 
nám bude kompletní nová komuni-
kace v  místech, kde se všichni denně 
pohybujeme,“ říká radní pro dopravu 
Miloslav Šmolík /ODS/. 

Stavební práce by měly odstartovat 
na začátku letošního března. Ale ještě 
před tím je potřeba uvést do  pořádku 
vodovod v této části města. „Ještě před 
začátkem oprav komunikace a chodníků 
musíme provést rekonstrukci vodovodu. 
V případě nečekaných změn, například 
velkých mrazů, by se zahájení projektu 
mohlo maximálně o týden nebo dva po-
sunout,“ podotýká Radek Němec.
„Se společností Porr máme výborné 
zkušenosti, již od  jara roku 2012 je 
zhotovitelem dostavby kanalizace, což 
je jedna z  nejvýznamnějších investic 
města,“ připomíná starosta Říčan 
Vladimír Kořen /Klidné město/.
Projekt rekonstrukce obou ulic je 
finančně náročný, celkové nákla-
dy jsou ve  výši 22,5 milionů korun, 
z  toho přes 13 milionů tvoří dotace 
z  ROP Střední Čechy, který peníze 

na infrastrukturu dostal loni v červnu 
od  vlády. Středočeský hejtman Josef 
Řihák slíbil, že se investují do nejpal-
čivějších problémů regionu, jako jsou 
komunikace a školky. Zbylou částku 
uhradí město ze svého rozpočtu. 
Zásadní oprava těchto centrálních 
říčanských komunikací si však vyžá-
dá i  dopravní omezení, které město 
spolu se stavební firmou bude řešit 
v  průběhu příštích týdnů. Již teď 
je ale jasné, že v  rámci každé etapy 
bude na celém úseku úplná dopravní 
uzavírka. Dokončení výstavby se od-
haduje na září letošního roku.
 „Jsem rád, že celý projekt spěje do své 
finální fáze. Těším se, že již tento rok 
budeme chodit po  nových chodnících, 
cyklisté využijí jim vyhrazené pruhy 
a  auta se nebudou muset vyhýbat dí-
rám v silnici,“ dodává Vladimír Kořen.
„Také bych rád poděkoval Krajské 
správě a údržbě silnic, v čele s ředitelem 
Zdeňkem Dvořákem, že se jim podařilo 
opravit silnici v  Jažlovicích a  Oticích 
téměř v  celé její délce, a  jsem rád, že 
město odsouhlasilo investiční záměr 
na  rekonstrukci chodníku Jažlovice 
– Zděbradská pro příští rok. Komuni-
kace tak získá kompletně nový vzhled 
a  bude bezpečnější pro všechny, kdo ji 
využívají,“ dodává Miloslav Šmolík.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

V březnu začne rekonstrukce Rýdlovy 
a Štefánikovy ulice v Říčanech
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Na  konci listopadu se konalo vy-
hlášení výsledků prestižní soutěže 
Egovernment The Best – KPMG 
2013, která hodnotí a  porovnává 
nejzajímavější projekty elektro-
nizace veřejné správy. V  kategorii 
měst se Říčany umístily na 2. místě 
za projekt vedoucí k vyšší efektivitě 
úřadu a jeho otevřenosti klientům.
Soutěž Egovernment The Best – 
KPMG je společnou snahou magazínu 
Egovernment a poradenské společnos-
ti KPMG propagovat zajímavé projekty 
elektronizace, které mohou být inspira-
cí pro ostatní. Magazín Egovernment 
už dvanáct let sleduje a  popularizuje 
téma elektronizace ve  veřejné správě. 
V tiskové podobě nebo nabídkou kon-
ferencí a seminářů se snaží vysvětlovat 
aktuální témata v této oblasti.
Jednotlivé projekty, které jsou zařa-
zeny do  různých kategorií, posuzují 
odborníci spolupracující s tímto ma-
gazínem. „Kategorie jsou určeny tak, 
aby spolu byly porovnávány projekty 
stejného rozsahu a  dopadu. Jedná se 
o  projekty centrální, projekty krajů, 
projekty měst a městských částí a pro-
jekty obcí. Letos jsme vyhlásili výsledky 
pouze ve třech kategoriích, protože se 
nepřihlásila žádná obec,“ sdělil Mi-
chal Jirkovský, šéfredaktor magazínu 
Egovernment. 
Nejdůležitějším kritériem hodnoce-
ní je celkový způsob, jakým projekt 
naplňuje podstatu elektronizace. 
Projekt by měl být snadno šiřitelný, 
přenositelný, vícekanálový, inovativ-
ní, efektivní, vizuálně působivý a do-
ložitelný svým dopadem na uživatele. 
V neposlední řadě se posuzuje celko-
vý dojem a jeho určitá výjimečnost. 

Automatizace 15 klíčových 
procesů na MěÚ Říčany
Město se do  soutěže přihlásilo s  pro-
jektem, jehož cílem bylo automatizovat 
vybraných 15 klíčových procesů napříč 
odbory úřadu, jejich logické vzájemné 
propojení a pomocí vybraných elektro-
nických formulářů umožnit občanům 
elektronické podání a sledování postu-
pu jeho vyřizování na úřadu.  

„Automatizované procesní řízení 
je cesta k  vyšší efektivitě práce úřa-
du, ke  zvýšení obslužného komfortu 
a  transparentnosti veřejné správy bez 
vynaložení ohromných finančních ná-
kladů na administraci,“ říká Vladimír 
Polánský, radní se zaměřením na fun-
gování úřadu /Klidné město/.
Část procesů zlepšuje fungování činnosti 
uvnitř úřadu (např. schvalování smluv, 
vnitřních předpisů, obecně závazných 
vyhlášek) a druhá skupina procesů zkva-
litňuje služby pro občany města a  jeho 
správního obvodu (např. grantové řízení, 
vyřizování stížností nebo podání žádos-
tí). Automatizace procesů probíhá po-
mocí SW team assistant. 
„Systém zajišťuje evidenci a  předává-
ní úkolů v  rámci jednotlivých procesů 
v  pevně nastaveném pořadí správným 
osobám (workflow). Umožňuje průběž-
né sledování postupu řešení úkolů včet-
ně dodržování lhůt a  jejich stavu. Dále 
systém využívá digitalizaci dokumentů 
– oběh dokumentů v elektronické podobě 
– a  elektronickou archivaci dokumentů 
i  postupů zpracování jednotlivých úko-
lů,“ vysvětluje manažerka projektu 
Věra Likešová s  tím, že vedení radni-
ce má tak „bleskový přehled“ o  stavu 
zpracování všech aktuálních úkolů. 
Během ročního fungování se zpraco-
valo celkem 3  806 úkolů ve  všech 15 
automatizovaných procesech.

Systém je vytvořený na  míru, otevře-
ný, a komunikuje s dalšími SW úřadu 
v Říčanech – se spisovou službou Eli-
sa, se SW Rady města a s MS Outlook 
zaměstnanců. Realizace projektu tr-
vala šest měsíců a prováděla ji společ-
nost Neit Consulting, s.r.o. Na podobě 
systému se aktivně podíleli zaměst-
nanci, vedení města i politici a jeho os-
trý provoz byl zahájen v červnu 2012.

Letos největší konkurence 
v kategorii měst
Kromě druhých Říčan obsadil v sou-
těži první místo projekt magistrátu 
Jihlava „Připomínkování územních 
plánů – PUPÍK“ a  na  třetím skončil 
projekt „Umíme lépe hospodařit“ 
města Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav. „V  kategorii měst a  měst-
ských částí byla letos největší kon-
kurence, když v  ní bylo porovnáváno 
deset projektů. U všech vítězných pro-
jektů včetně projektu Říčan jsme pozi-
tivně hodnotili, že se nejedná jen o ze-
fektivnění práce úředníků, ale zároveň 
se zvyšuje transparentnost fungování 
úřadu,“ potvrdil Michal Jirkovský.
Příští rok se mohou Říčany s novým 
projektem soutěže opět zúčastnit. 
Přihlašování do  ročníku 2014 bude 
otevřeno v dubnu.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

Říčany získaly ocenění za projekt 
elektronizace ve veřejné správě
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 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 30. 11. 2013 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

Informace z radnice

PŘÍJMY

daňové příjmy (daň z příjmů fyzických 
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)

185Ê643Ê100 182Ê762Ê914 173Ê371Ê846 94,86

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

53Ê078Ê095 58Ê553Ê100 52Ê160Ê949 89,08

kapitálové příjmy (příjmy z prodeje 
majetku)

3Ê600Ê000 34Ê596Ê894 29Ê710Ê449 85,88

Přijaté dotace 90Ê497Ê990 98Ê476Ê165 80Ê626Ê279 81,87

Přijaté splátky půjček 253Ê200 279Ê200 269Ê114 96,39

Příjmy celkem 333Ê072Ê385 374Ê668Ê274 336Ê138Ê637 89,72

Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, 
fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

38Ê307Ê850 76Ê810Ê942 56Ê571Ê644 73,65

rozpočtové příjmy celkem 371Ê380Ê235 451Ê479Ê216 392Ê710Ê281 86,98

Přebytek hospodaření za minulý rok 30Ê900Ê000 68Ê949Ê171 68Ê949Ê193 100,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 402Ê280Ê235 520Ê428Ê387 461Ê659Ê474 88,71

 

výdAJe 

Běžné (provozní) výdaje 211Ê284Ê286 236Ê117Ê953 200Ê240Ê484 84,81

Rozpisové rezervy 9Ê877Ê255 3Ê177Ê130 0 0,00

Běžné výdaje celkem 221Ê161Ê541 239Ê295Ê083 200Ê240Ê484 83,68

Kapitálové (investiční) výdaje 99Ê123Ê884 157Ê130Ê692 85Ê464Ê651 54,39

Rezervy na investice 4Ê377Ê010 7Ê881Ê719 0 0,00

Investiční výdaje celkem 103Ê500Ê894 165Ê012Ê411 85Ê464Ê651 51,79

výdaje celkem 324Ê662Ê435 404Ê307Ê494 285Ê705Ê135 70,67

Převody z rozpočtu města do fondů 
(grantový, fond rozvoje bydlení, 
humanitární, sociální)

38Ê307Ê850 76Ê810Ê942 56Ê571Ê644 73,65

rozpočtové výdaje celkem 362Ê970Ê285 481Ê118Ê437 342Ê276Ê779 71,14

Splátky úvěru 39Ê309Ê950 39Ê309Ê950 38Ê262Ê615 97,34

výdaje vč. splátky půjčky 402Ê280Ê235 520Ê428Ê387 380Ê539Ê394 73,12

rozdíl příjmy – výdaje 0 0 81Ê120Ê080

Soutěž Středočeského kraje „my třídíme nejlépe“
Sešel se rok s rokem a Středočeský kraj opět vyhlásil výsled-
ky soutěže „My třídíme nejlépe“ v třídění využitelných složek 
komunálního odpadu. Soutěž je součástí projektu „Podpora 
dosažení specifických cílů Plánu odpadového hospodář-
ství Středočeského kraje“, který díky aktivnímu přístupu 
obyvatel dostává reálný smysl a zhodnocení, neboť výrazně 
přispívá ke zlepšení životního prostředí. Naše město se opě-
tovně, jak se již pomalu stává tradicí, umístilo v  kategorii 
nad 10.000 obyvatel na předním místě. Letos jsme skončili 

o jednu příčku lépe než v loňském roce, obsadili jsme dru-
hé místo. Máme dobře nastavený systém tříděného odpadu, 
po městě máme umístěno na 70 stanovišť. Stále je co zlep-
šovat a první místo je vždy lepší než druhé, ale to nezáleží 
na úřadu, ale na nás, na občanech, jak budeme odpad tří-
dit. Slavnostní vyhlášení proběhlo 17. 12. 2013 v krásných 
sklepních prostorách kláštera sv. Jakuba v  Praze, kde byly 
psány i dějiny našeho národa v době Jana Lucemburského.

Karla Egidová, místostarostka
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Z důvodu vyčerpané kapacity kmenových tříd ve třech 
říčanských ZŠ se město rozhodlo přijmout ve školním 
roce 2014/2015 do  prvních tříd pouze děti s  trvalým 
pobytem v  Říčanech. V  červnu vypovězenou dohodu 
s 19 obcemi ze spádové oblasti tak nebude město ob-
novovat. V samotných Říčanech se předpokládá příští 
rok další nárůst prvňáčků, pro které město musí najít 
alternativní učební prostory.
Do  letošního roku platila mezi městem a  obcemi Babice, 
Březí, Čestlice, Doubek, Dobřejovice, Herink, Křenice, 
Kunice, Louňovice, Modletice, Nupaky, Popovičky, Slušti-
ce, Světice, Svojetice, Štíhlice, Tehovec, Tehov a  Vyžlovka 
dohoda o vytvoření společného školského obvodu. V červnu 
ji však bylo město nuceno vypovědět, protože se dlouhodobě 
potýká s obrovským převisem dětí nastupujících do prvních 
tříd a nemá tak dostatečné množství kmenových tříd. 
Navíc podle statistik jde o  největší nárůst dětí právě 
z těchto okolních obcí. Jediným důvodem, kdy smí město 
nepřijmout děti do prvního ročníku, je právě důvod nedo-
statečné kapacity. Přestože maximální naplněnost dle zá-
kona je 30 dětí ve třídě, velikost některých tříd, především 
ve starých školách, je menší a pojme méně dětí.

největší nárůst představují děti z okolních obcí
V Říčanech nastoupí podle odhadů příští rok do škol cel-
kem cca 1858 žáků. Pro srovnání letos je to 1759, v roce 
2007 to bylo 1206 (nyní 76 tříd, tehdy 55). Počet dětí 
s bydlištěm v Říčanech stoupl při porovnání s rokem 2006 
„pouze“ o  69, kdežto u  mimoříčanských o  enormních 
452. A  jen prvňáčků, kteří jsou z  Říčan, bude příští rok 
o cca 63 dětí víc než v letošním roce. 
Nedostatek míst ve  školách je především fenoménem 
okolí Prahy, kam se v  minulých letech stěhovalo a  stále 
migruje mnoho rodin s  malými dětmi. A  navíc dorostly 
do školního věku děti z období tzv. babyboomu. 

Všechny školy jsou na hranici svých možností a nepojmou 
takové množství dětí ani po maximálním navýšení. 1. ZŠ 
na Masarykově náměstí má maximální kapacitu 570 žáků 
ve 25 třídách, do ZŠ Bezručova se vejde až 750 žáků ve 32 
třídách a před třemi lety postavená ZŠ u Říčanského lesa 
je koncipovaná nejvíce pro 810 dětí ve 27 třídách. Už nyní 
se většina odborných tříd proměnila v klasické školní tří-
dy. Stejně tak fungují i družiny, které již nemají své vlastní 
prostory a využívají třídy po vyučovací době. 

v Říčanech vzniknou tři nové kmenové třídy
Vize do příštích pěti let není příliš pozitivní. Podle statis-
tických údajů bude počet dětí v Říčanech i okolních ob-
cích stále stoupat. Již tento rok vznikly čtyři nové třídy. 
Tuto komplikovanou situaci tak musí město každý rok ře-
šit a do září 2014 vytvořit tři nové kmenové třídy. Náklady 
dosáhnou minimálně 1 milionu korun.
V plánu je rekonstrukce původního bytu školníka v bu-

Říčanské základní školy mohou v září 
přijmout pouze děti z Říčan

zS u Říčanského lesa 1. zŠ Říčany

zŠ Bezručova
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Adéla Michalová 

 

Jak pokračuje rekonstrukce mateřské školy 
U Slunečních hodin?

Pavilony a a B získaly nový barevný kabát díky nové venkovní fasádě včetně 
zateplení, zateplení střechy nebo novým oknům. Během zimních měsíců 
pokračuje také oprava spojená s nástavbou pavilonu c, díky které školka 
získá dvě nové třídy celkem pro 49 dětí.

„Stavba probíhá dle časového harmonogramu. A budou-li klimatické podmín-
ky příznivé, dokončení nástavby by se mohlo stihnout do začátku března,“ 
dodává alice Štěpánková, vedoucí oddělení investic.

zápis do mateřské školy proběhne až po úspěšné kolaudaci a po zápisu 
do školského rejstříku na MŠMT Čr. „V lednu nebo únoru zveřejníme 
pravděpodobný termín zápisu. Vše záleží na tom, jak bude stavba postupovat 
a jaké budou klimatické podmínky. Zatím se vše vyvíjí velmi dobře,“ říká 
místostarostka hana Špačková /Klidné město/.

dově bývalého soudu na  Masarykově náměstí, druhá 
třída by měla vzniknout z poslední samostatné družiny 
v I. ZŠ a třetí z odborné učebny v ZŠ u lesa. „Museli jsme 
přistoupit k těmto řešením, přestože se komfort v jednotli-
vých školách výrazně snižuje,“ říká místostarostka města 
Hana Špačková. 

Už žádné další dluhy, situaci vyřeší pouze dotace
Kritickou situaci navíc razantně ztěžuje dluh, který Ří-
čany splácí za nově otevřenou školu v roce 2010. Splátky 
činí každý rok několik desítek milionů korun a  celkově 
zbývá splatit ještě více jak 150 milionů korun. V roce 2003 
například město investovalo do  jednoho žáka cca 7 tisíc 
korun, zatímco v  roce 2009, v  době výstavby školy, cca 
147 tisíc korun. Další půjčka a investice do jiné školy jsou 
podle radnice v současnosti nepřípustné. 
Říčany proto musely přistoupit k  tomuto nepopulární-
mu kroku, aby alespoň stabilizovaly situaci s říčanskými 

školáky. Nebudou tak obnovovat dohodu s obcemi. „Naše 
město nemá vliv na  schvalovací procesy územních plánů 
jednotlivých obcí, které se nekontrolovatelně rozrůstají 
a  přitom svým občanům nenabízí odpovídající infrastruk-
turu,“ upřesňuje místostarostka. 
„Obce by měly být tlačeny k rozhodnutí, zda si školství ne-
budou řešit sami. Územní rozvoj obcí je obrovský, nelze po-
řád spoléhat na Říčany, které by vlastně byly postaveny před 
povinnost postavit novou školu pro cizí děti,“ stojí ve vyjád-
ření Finančního výboru města. 
Na jaře si radnice nechá zpracovat model finanční a eko-
nomické časové řady na základě ekonomické demografie 
a každý rok vytvoří plány na budování dalších kmenových 
tříd. Naději přináší i zapojení města do ITI projektů, kde 
probíhá spolupráce Středočeského kraje a Prahy. „Nebrá-
níme se jiným variantám, jak tuto složitou situaci řešit. Ale 
nikoli za prostředky města,“ uzavírá Hana Špačková.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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mikulášská nadílka
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
zorganizoval začátkem prosince mi-
kulášskou nadílku a  naděloval dárky, 
radost a  úsměvy dětem ze sociálně 
znevýhodněných rodin, dětem se 
zdravotním postižením, ale i  dětem 
z ústavních zařízení. Pro děti ze sociál-
ně znevýhodněných rodin pracovnice 
OSVZ za  podpory místostarostek K. 
Egidové a H. Špačkové připravily dne 

3. 12. 2013 mikulášskou besídku v KC 
Labuť, kde pro děti a jejich doprovod 
bylo nachystané pohoštění, zábava 
plná her, soutěží i  tance a  závěrem 
Mikuláš všem rozdal dárky s překva-
pením. Bylo to příjemně strávené od-
poledne ve společnosti milých andílků 
a rozdováděných čertíků. 
Mikulášskou nadílku pro tak široký 
okruh dětí se nám podařilo zorgani-
zovat především díky finanční pod-
poře místostarostky K. Egidové, ale 

i  sponzorským darům od  společnos-
ti F.F.T., s.r.o., Pekařství Frydrych, 
MUDr.  Hrabové., J. Bartoňkovi, ro-
diny Rinkes, kterým tímto děkujeme. 
Jejich pomoci i  podpory si velmi vá-
žíme a přejeme jim, ale i všem čtená-
řům, pevné zdraví a hodně pracovních 
i osobních úspěchů po celý rok 2014.

Blanka Spolková 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví MěÚ Říčany

Je tu opět zima a  s  ní i  zhoršené 
podmínky pro chůzi na  chodnících 
a  místních komunikacích v  důsled-
ku sněhu a náledí. V této souvislosti 
chce město upozornit své občany, 
že není odpovědné za  jakýkoliv 
úraz, který se stane na  chodníku či 
komunikaci ve vlastnictví města.
Problematiku odpovědnosti za škodu 
vzniklou uživatelům pozemních ko-
munikací upravuje zákon č. 13/1997 
Sb., o  pozemních komunikacích. 
Od novely z roku 2009 je stanoveno, 
že za  škodu vzniklou uživatelům ko-
munikací odpovídá vlastník komu-
nikace, tj. ve  většině případů obec. 
Odpovědnost obce však není neome-
zená. V § 27 odst. 1 zákona o pozem-
ních komunikacích je uvedeno, že 
uživatelé komunikace nebo chodníku 
nemají nárok na náhradu škody, která 
jim vznikla ze stavebního stavu nebo 
dopravně-technického stavu těchto 
komunikací, což jsou např. opotře-
bení povrchu, výtluky, které nelze od-
stranit běžnou údržbou apod. V § 27 
odst. 3 je dále stanoveno, že vlastník 
komunikace či chodníku neodpovídá 
za škody, jejichž příčinou byla závada 
ve schůdnosti chodníku či komunika-
ce, pokud prokáže, že nebylo v mezích 
jeho možností tuto závadu odstranit, 
zmírnit ji či na  ni upozornit. Závada 
ve schůdnosti je pak definována jako 
taková změna ve  schůdnosti, kterou 

nemůže chodec předvídat při pohybu 
přizpůsobenému stavebnímu stavu 
a  dopravně-technickému stavu, po-
větrnostním situacím a jejich důsled-
kům. Ze shora řečeného vyplývá, že 
chodec je povinen přizpůsobit svou 
chůzi stavu komunikace a momentál-
nímu stavu počasí, tj. např. napada-
nému sněhu či ledu. Obec odpovídá 
jen za škody vzniklé v důsledku zá-
vady ve schůdnosti dotčené komuni-
kace, přičemž se za závadu ve schůd-
nosti nepovažuje každé zhoršení její 
schůdnosti, ale jen takové zhoršení, 
které nemůže chodec předvídat při 
pohybu přizpůsobenému povětrnost-
ní situaci a jejím důsledkům.
Takto judikuje i  Nejvyšší soud ČR, 
který ve  svém nedávném rozhodnu-
tí uvedl, že je-li zhoršení schůdnosti 
komunikace s  přihlédnutím ke  všem 
okolnostem úrazu předvídatelné (tím 
spíš, je-li přímo viditelné), nebo byl-li 
chodec na  zhoršení schůdnosti pře-
dem upozorněn, nelze takové zhoršení 
schůdnosti chodníku označit za  záva-
du v jeho schůdnosti a nelze tak s ním 
spojovat objektivní odpovědnost vlast-
níka chodníku za vzniklý úraz.
Město Říčany vydalo nařízení č. 
2/2011 o údržbě místních komunika-
cí (dostupné na webových stránkách 
města), kde se každý může seznámit 
s tím, jak město zajišťuje zimní i letní 
údržbu místních komunikací, tj. kte-

ré komunikace se udržují přednostně 
a které až následně. Přílohou naříze-
ní je plán zimní i letní údržby.
Město Říčany je samozřejmě po-
jištěno pro případy shora uvedené 
odpovědnosti za  škodu způsobenou 
úrazy na místních komunikacích. Po-
jišťovna, se kterou má město uzavře-
nou smlouvu, posuzuje každý případ 
individuálně. V  poslední době pojiš-
ťovna nepřiznala náhradu za některé 
úrazy, protože dospěla k  názoru, že 
nebyly naplněny podmínky objek-
tivní odpovědnosti města za úraz, tj. 
že si poškození způsobili úraz svou 
vinou. Poškozeným pak nezbývá, než 
se se svým nárokem na  škodu obrá-
tit na  soud. Důkazní břemeno leží 
na  poškozeném, tj. poškozený má 
povinnost vznik škody prokázat a do-
ložit např. mapkou či fotografií se 
zakresleným místem úrazu, popisem 
příčiny úrazu, lékařskou zprávou, 
svědeckými výpověďmi apod.
Město chce tedy závěrem varovat 
především starší spoluobčany, aby 
v zimních měsících přizpůsobili svou 
chůzi zhoršeným povětrnostním 
podmínkám, aby tak předešli nepří-
jemnému úrazu a následně i dohado-
vání s pojišťovnou, případně soudní-
mu řízení.

Eliška Špoková
vedoucí odboru právního  

MěÚ v Říčanech

Žádosti o grant na akce podávejte do konce ledna 2014. Více informací (vč. informace, zda byl vyhlášen i grant 
na investice – rada města Říčany zasedala až po uzávěrce příspěvků do Kurýru) a formuláře pro žádosti najdete 
na webových stránkách města www.ricany.cz.

Odpovědnost obce za úrazy na chodníku

Granty 2014 – druhé kolo vyhlášeno
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Říčany slaví ohromný úspěch! V  příštím roce můžou 
postavit úplně novou Mateřskou školu Zahrádka 
v Labské ulici až pro 112 dětí. Městu se totiž podařilo 
obdržet dotaci ve výši necelých 20 milionů korun z Re-
gionálního operačního programu Střední Čechy, která 
pokryje většinu celkových nákladů.
„Je to splněné přání pro celé naše město. Náš projekt byl do-
poručen k financování a jsme mezi vybranými. Mám ohrom-
nou radost, protože situace s  veřejnými školkami je právě 
v  Říčanech velmi kritická, stovky dětí spolu s  rodiči čekají 
ve frontách,“ říká starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ 
a dodává: „Neuvěřitelný výkon týmu na radnici se vyplatil, 
projekt a žádost byly připraveny během pouhých tří měsíců. 
Chtěl bych poděkovat panu hejtmanu Řihákovi, který nás 
při své povodňové návštěvě Říčan pobídl, ať zabojujeme.“ 
V  srpnu zastupitelé schválili investiční záměr na  zcela 
novou mateřskou školu v  lokalitě Labská. Poté město 
v  rekordním čase připravilo projektovou dokumentaci, 
získalo stavební povolení a  do  konce září stihlo zažádat 
o finanční podporu v rámci ROP Střední Čechy.  
Na konci roku přišla pozitivní zpráva – rozhodnutí o po-
skytnuté dotaci téměř 20 milionů korun na tuto stavební 
akci. Mateřská škola vznikne blízko křižovatky ulic Lab-
ská – Otavská, kde město vlastní pozemek o  velikosti 
necelých 5000 metrů územním plánem určený pro ob-
čanskou vybavenost. Výstavba by mohla odstartovat již 
na jaře letošního roku s předpokladem dokončení na pod-
zim roku 2014. V lednu roku 2015 by tak do školky mohly 
děti nastoupit. 
Plánovaná kapacita zařízení bude 4 třídy pro 28 dětí, 
celkem zajistí předškolní docházku až 112 dětem. In-

vestice do kompletní novostavby mateřské školy v Říča-
nech výrazně pomůže s problémem nedostatku kapacity 
městských školek. Spolu s rozšířením prostor MŠ U Slu-
nečních hodin pro dalších 49 dětí tak město získá pro 
předškolní děti celkem 161 míst. 
„Jsem rád, že se nám v rámci Středočeského kraje podaři-
lo najít shodu na podporu výstavby školek a že naše město 
ve  výzvě uspělo!“ říká krajský zastupitel a  místopředseda 
výboru regionálního rozvoje ROP SČ Miloslav Šmolík /
ODS/ a pokračuje: „Investice do nové školky je pro Říčany 
potřebná nejen proto, že kapacity jsou dlouhodobě nedosta-
tečné a v dohledné době se situace příliš nezlepší, ale město 
tím našim občanům také usnadní návrat do  zaměstnání. 
Výhodou je, že provozní náklady u  nové budovy budou ne-
pochybně nižší než u starší, i když nutno podotknout, že to 
bude pro městský rozpočet znamenat navýšení celkových 
nákladů.
„Věřím, že se podaří rychle vysoutěžit kvalitního dodavatele 
za rozumnou cenu tak, aby bylo možné zvládnout výstavbu 
školky v příštím roce,“ připomíná radní Říčan.

Celková investice včetně vybavení se odhaduje na  třicet 
milionů korun, výslednou cenu ale sníží soutěž mezi sta-
vebními firmami, která proběhne v  nejbližších týdnech. 
„Získané finance jsou senzační začátek, ale nyní musíme 
připravit celý provoz, vytvořit úplně novou příspěvkovou or-
ganizaci, zapsat školku do rejstříku škol a školských zaříze-
ní nebo najmout učitele,“ říká místostarostka města Hana 
Špačková /Klidné město/. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Ježíšek přinesl do Říčan novou školku. město 
získalo dvacetimilionovou dotaci na její výstavbu

Zde vyroste nová mateřská škola Zahrádka v Říčanech.
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Městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje:
NOVÁ KAMERA
Strážníkům Městské policie Říčany přibyla nová kamera 
v  místě kruhového objezdu před obchodním CENTREM 
LIHOVAR. Již v minulosti jsem uváděl, že každá kamera je 
prodlouženým okem strážníka do míst, kde zrovna nemůže 
být. V současné době tak bude 25 kamerových bodů. Nová 
kamera opět více usnadní práci strážníků a  pomůže v  pre-
venci bezpečnosti veřejného pořádku a kriminality. Kamery 
také šetří náklady na další strážníky, které bychom mohli po-
třebovat na místech, kam dnes dohlédneme kamerou. Nyní 
na taková místa, kam dohlédne oko operátora, můžeme účel-
ně posílat hlídku ve dne i v noci. Jen pro informaci – v roce 
2013 strážníci poskytli Policii ČR 92 kamerových záznamů, 
které pomáhají při odhalování trestné činnosti. Nejde jen 
o  tyto záznamy pro policii, díky kamerám strážníci nespo-
četněkrát zasahovali v místech protiprávního jednání. Nová 
kamera bude monitorovat parkoviště před obchodním Cen-
trem Lihovar, před prodejnou Penny Market a provozovnou 
BENO Říčany až po benzinovou čerpací stanici Shell, včetně 
monitorování přilehlých ulic a dalších míst, kam až kamera 
dohlédne. Kamera bude působit preventivně, bude pomáhat 
při odhalování protiprávního jednání, včetně možnosti čer-
pání informací o dopravní situaci v místě frekventované ul. 
Říčanská. K realizaci kamerového bodu bych rád dále uvedl, 
že pořízení a vlastní realizace není zrovna levnou záležitostí, 
pokud tady chceme mít kvalitní kamerový systém. Ze začát-
ku byl jen požadavek na další kameru, která by nám výrazně 
pomohla v  naší práci. Bohužel nebylo dostatek finančních 
prostředků, a tak jsme oslovili nejbližší subjekty, kterým rov-
něž zřízení kamerového dohledu pomůže ve prospěch jejich 
zákazníků – občanů, kteří navštěvují uvedenou lokalitu, ale 
i dalším, kteří se pohybují v těchto místech. Pro nás to zna-
menalo další prodloužené oko strážníka v  místě, kde jsme 
v poslední době mj. zaznamenali nárůst protiprávní činnosti. 
Tímto bychom tedy rádi poděkovali třem subjektům, které se 
v zájmu posílení bezpečnosti a prevence kriminality podílely 
na zajištění kamery. Město Říčany se rovněž podílelo na jejím 
zřízení, ale bez pomoci uvedených by nám to trvalo déle.  
Poděkování patří firmám: Penny market, s.r.o., Titan 
Real Invest, a.s., (Centrum Lihovar) a  BENO Říčany, 
s.r.o. (servis a prodej aut).

Závěrem uvádím, že to není poprvé, kdy se i někdo další po-
dílí na bezpečnosti ve městě. Tímto způsobem se zde poda-
řilo zrealizovat tři kamerové body, za což znovu děkujeme.

Václav Řezáč, vedoucí Městské policie Říčany

Z knihy událostí
30. listopadu, 03.48
Při běžné kontrolní a  hlídkové činnosti si autohlídka 
městské policie všímá řidiče vozidla Volkswagen, kte-
rý jede ulicí Černokostelecká ve  směru na  Prahu. Řidič 
přejíždí podélnou čáru souvislou. Strážníci tak nabýva-
jí dojmu, že vozidlo řídí pod vlivem alkoholu, nebo jiné 
návykové látky. Řidiči je dán pokyn k  zastavení vozidla. 
Ten zprvu na  výzvy nereaguje a  pokračuje dále v  jízdě. 
Řidič po nějaké době usoudil, že bude lepší hlídce stráž-
níků zastavit. Již při prvotním kontaktu je zřejmý důvod 
nestandardní jízdy, jelikož při komunikaci řidič špatně 
artikuluje a z  jeho dechu je cítit alkohol. Toto prokazuje 
i následně provedená orientační dechová zkouška na pří-
tomnost alkoholu s výsledkem 2,60 promile. Řidič vozidla 
je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu, proto jej 
strážníci omezují na osobní svobodě a celou událost ozna-
mují a následně na místě předávají k dořešení Policii ČR.

3. prosince, 16.05
Městskou polici kontaktuje muž, který strážníkům sdělu-
je obavu o život a zdraví svého souseda, kterého již několik 
dní neviděl vycházet z bytu. Po příjezdu k místu události 
se strážníci setkávají s oznamovatelem. Ten ke svým oba-
vám dodává, že soused byl hospitalizován v nemocničním 
zařízení a propuštěn do domácího ošetřování. Strážníci se 
muže pokouší zvoněním na domovní zvonek u vstupních 
dveří bytu kontaktovat. Toto se daří jen částečně. Muž při 
pokusu otevřít strážníkům vstupní dveře do  bytu upadá 
na zem. Dveře se nakonec podaří otevřít a hlídka zjišťuje, 
že muž je nahý, značně zmatený, celý se třese a v bytě je 
zcela sám. Strážníci na  místo přivolávají zdravotnickou 
záchrannou službu. Po příjezdu záchranářů je rozhodnu-
to o převozu muže do zdravotnického zařízení.

Čtenářům v novém roce přejeme vše nejlepší!
Jindřich Joch

zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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V  pátek 15. listopadu se naše pří-
pravka, děti 3–6 let, vydala na  vý-
let vlakem. Vyrazila do  pražských 
Strašnic na  exkurzi hasičské stani-
ce č. 5 HZS hlavního města Prahy. 
Více než hodinu se nám věnovali 
ochotní hasiči, dětem ukázali vše, 
co mají v  garáži, a  vytrvale odpo-
vídali na  všetečné zvídavé dotazy 
malých návštěvníků. V  sobotu 23. 
listopadu se v  prostorách školní jí-
delny v  Sokolské ulici uskutečnila 
naše výroční valná hromada. Na  ní 
jsme široce zhodnotili uplynulý rok 
a  nastínili plány na  rok příští. Kro-
mě hojné účasti našich členů jsme 
zde přivítali i naše vzácné hosty, a to 
zástupce okolních sborů dobrovol-
ných hasičů, Okresního sdružení 
hasičů Praha-východ, Hasičského 
záchranného sboru Středočeského 
kraje a zástupce města Říčany. Sou-
částí výroční valné hromady bylo 
i předání ocenění mnohým členům. 
Za všechny zmíníme ocenění nejvyš-
ší, Řád svatého Floriána, který obdr-
žel náš dlouholetý člen pan Vratislav 

Feldera. V prosinci jsme byli k vidě-
ní na Masarykově náměstí, kde jsme 
tradičně zajišťovali každou neděli 
asistence při Adventních pozastave-
ních. Ve čtvrtek 5. prosince jsme se 
navíc účastnili i  Čertovského reje, 
rovněž na Masarykově náměstí. 
Naše jednotka zasahovala v  uply-
nulém období třikrát. V neděli 24. 
listopadu, krátce po  půlnoci, po-
máhala u  dopravní nehody osob-
ního vozidla v  ulici 17. listopadu. 
V  pondělí 25. listopadu byla krát-
ce před půlnocí vyslána k  požáru 
porostu do  Strašína. Ve  čtvrtek 5. 
prosince byla v  nočních hodinách 

povolána k  likvidaci následku or-
kánu Xaver, který naše město na-
štěstí nezasáhl v  plné síle. V  ulici 
Tyrše a  Fügnera odstraňovala, 
na  žádost Městské policie Říčany, 
padlý strom z vozovky.
Závěrem si všechny dovolíme srdečně 
pozvat na  náš tradiční hasičský bál, 
který se bude konat první únorovou 
sobotu od  20.00 v  Kulturním centru 
Labuť. K  tanci a  poslechu bude hrát 
oblíbená hudební skupina VAT. 
S  přáním mnoha úspěchů a  všeho 
dobrého v roce 2014,

Filip Šilar
jednatel SDH Říčany 

Sbor dobrovolných hasičů Říčany 
vás tímto srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ BÁL,
který se koná

v sobotu 1. února 2014 od 20.00 
v sále KC Labuť.

K tanci a poslechu hraje skupina VAT 
Vstupné 180 Kč. Bohaté občerstvení 

zajištěno.

Předprodej v papírnictví vedle KC Labuť. 
Prodej: Po-Pá: 9.00-16.00, So 9.00-11.00

Co nového 
u hasičů
www.sdhricany.wz.cz
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73

Kalina svraskalá 
Viburnum 
rhytidophyllum

Zajímavý zástupce vždy zelených 
keřů dostal své jméno podle velkých 
kožovitých listů, které mají na svrch-
ní straně nápadný reliéf.
V celém světě, kromě Austrálie, napo-
čítáme kolem 250 druhů kalin. Kalina 
svraskalá, někdy uváděná jako kalina 
vrásčitolistá, pochází z  lesů střední 
a západní Číny. Do Evropy se dostává 
v roce 1900 a již roku 1910 je pěstová-
na u nás, poprvé v Průhonicích.
Řídce větvený keř, vzácně strom, 
dorůstá 3 až 4 metrů výšky. Mladé 
větve jsou světle hnědé a  chlupaté. 
Starší kryje tmavě hnědá, téměř 
hladká borka. Podlouhle eliptické 
listy s  hladkou čepelí dorůstají až 
20 cm délky. Svrchu jsou tmavozele-
né a lesklé, naopak na spodní straně 
světle šedivé, výrazně plstnaté s ná-
padnou žilnatinou.
Již na  podzim vyrůstají světle hně-
dá poupata, která na  keři přezimují. 
Během května a června vykvétají vel-
ká, krémově bílá květenství, složená 
z množství drobných kvítků.
Plody, jednosemenné peckovice, 
během zrání nejprve zčervenají (viz 
obrázek), poté zčernají. Zralé jsou 
v  říjnu. Nepříjemně páchnoucí duž-
nina ukrývá hladké zploštělé semeno.

Kalina svraskalá je hojně pěsto-
vaná parková dřevina, oblíbená 
i v říčanských zahradách. Díky lis-

tům je působivá v  každém ročním 
období.
Křížením s  kalinou užitečnou (Vi-
burnum utile) vznikl v Čechách  roku 
1955 kultivar – 
kalina pražská. Vzhledově podobná 
kalina má užší listy a  také se často 
vysazuje.
Chlupy ze spodní strany listů a z mla-
dých větví mohou při práci s  keřem 
ulpět na těle. Na citlivé kůži pak způ-
sobují svědění.

Jakub Halaš

FO
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Český rybářský svaz místní organizace Říčany oznamuje svým  
členům termíny prodeje povolenek k rybolovu pro rok 2014
TeRmíNy PRODeJe POVOLeNeK: Sobota 4. a 25. ledna | Sobota 22. února | Sobota 8. a 29. března

Povolenky se budou prodávat v klubovně mO v Říčanech u koupaliště marvánek vždy od 8 do 12 hodin. 

Pohodové údolí
Letošní podzim probíhal ve  znamení výsadby dle pro-
jektové dokumentace. Obdrželi jsme dotaci ze  Státního 
zemědělského intervenčního fondu na  vysázení celé-
ho Pohodového údolí. Velký dík patří MASce, díky jejíž 
pomoci jsme tuto dotaci obdrželi. Umožnila první větší 
krok ke konečné podobě naší vize o této části údolí okolo 
Říčanského potoka. Vybraná firma zrealizovala výsadby 
a na konečné úpravě se podíleli dobrovolníci a  jejich ro-
dinní příslušníci z našeho klubu SK Slunéčko. V sobotu 
16. listopadu se nás sešlo asi okolo 30 lidí a společně jsme 
dokončili úpravu v  okolí vysázených stromů a  keřů (viz 
fota). Na  závěr se opekly buřty a  nejen díky příznivému 
počasí se celá sobotní akce povedla. Teď čekáme na schvá-
lení nového územního plánu, abychom na dalších úpra-
vách, jež vyžadují stavební povolení, mohli začít pracovat. 
Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem aktivním i neak-
tivním příznivcům našeho klubu, tedy členům, hráčkám, 
trenérům a rodičům za celoroční pomoc a popřát jim dob-
rý a úspěšný rok 2014.

Jana Machová
SK Slunéčko

Náš soused je netopýr
Pondělí 13. ledna od 17.30 hodin v Muzeu Říčany
Přednáška s  promítáním a  ukázkou živých netopýrů pro 
dospělé i děti. Povíme si o zajímavostech ze života netopýrů 
a jejich významu v přírodě. Zastavíme se nad vztahem člo-
věka a netopýrů, příčinami ohrožení a možnostmi ochrany 
netopýrů, zejména při stavebních úpravách budov a řešení 
konfliktních situací. Součástí přednášky je ukázka ocho-
čených, trvale handicapovaných netopýrů, které si účast-
níci mohou prohlédnout zblízka nebo i pohladit.

Přednášku realizuje Česká společnost pro ochranu netopýrů. 
Pořádá Ekocentrum Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany.

Vstupné 50 Kč, děti 25 Kč
Autor: Česká společnost pro ochranu netopýrů
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Co je to chemický peeling?
Jedná se o neinva-
zivní omlazovací 
metodu, jejímž 
hlavním cílem je 
ovlivnit a  vylepšit 

stav pokožky a právě zimní měsíce jsou nejvhodnější dobou 
pro toto ošetření. Používá se pro léčbu akné a pigmentací. 
Zjemnění vrásek stahuje rozšířené póry, zpomaluje proces 
stárnutí. Nejčastěji se chemický peeling používá na oblast 
pokožky obličeje a dekoltu, ale také na hřbetu rukou a zad.
Chemický peeling je zcela neinvazivní a  vhodný pro 
všechny, kdo očekávají rychlé zlepšení vzhledu pleti. Oka-
mžitým výsledkem je pokožka viditelně hladší, vyhlazená, 
vypnutá, hydratovaná a  barevný tón pleti je sjednocený. 
Metoda spočívá v  aplikaci ovocných kyselin různé kon-

centrace na pokožku. Působením těchto kyselin se odlou-
čí povrchové vrstvy kůže.  Po několika minutách je látka 
neutralizována a  odstraněna. Následuje proces hojení, 
kdy se odloučené buňky nahrazují novými. Určitě je nutné 
po takovém zákroku používat regenerační krémy vysoké 
kvality. U sebe v salonu doporučuji pro další domácí péči 
přípravky Gernetic, a  to krém Synchro. Krém obsahu-
je aktivní výtažky, které hrají značnou úlohu při obnově 
fyziologické rovnováhy kůže a  zlepšení stavu pokožky. 
Podporuje granulaci a epitelizaci tkáně. Epitelizace zna-
mená pokrytí novou tkání. Na epitelizaci mají kladný vliv 
výtažky z  rostlin, jako jsou chlorofyl, vitamín A, heřmá-
nek a složka rybího tuku. Všechny tyto složky najdete v re-
generačních produktech Gernetic.

Jarmila Kovačová
Kosmetička, Studio Harmonie Říčany

Informace pro rodiče o dobrovolném 
očkování proti TbC
Podle nové metodiky MZ ČR k preventivnímu očkování proti TBC 
je možné očkovat děti na přání rodičů s tím, že rodiče toto dobro-
volné očkování uhradí. Odstraňují se tím určité pochybnosti, kte-

ré vznikaly kolem této možnosti. BCG vakcínu na našem kalmeti-
začním pracovišti máme, dodává ji firma Avenier ve specifickém 
léčebném programu. Podrobné informace o problematice tuber-
kulózy a její prevence je možné najít na stránkách www.SSPf.cz
Tel. kontakt se nemění – 323 601 003 nebo 607 945 627 

prim. MUDr. Nykodýmová Pavla

Kdo by nechtěl mít čistou a zářivou pleť?
Nastává právě ten správný čas pro projasnění a zlepšení vaší pleti chemickým peelingem.
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Na úvod bychom vám 
rádi popřáli všechno 
nejlepší v novém roce, 
hodně zdraví a osobní 
pohody. I  v  letošním 

roce se budeme scházet na pravidelných 
akcích, které pro vás připravujeme již 
osmým rokem a velice nás těší váš velký 
zájem. Budeme se proto snažit nabíd-
nout pestrý program. Již nyní je plán akcí 
zveřejněn na našich webových stránkách 
www.seniorcentrumricany.cz nebo je 
v  tištěné podobě k  dispozici v  kanceláři 

společnosti (od 6. 1. přijímáme přihlášky 
na všechny plánované akce). 
V  závěru loňského roku jsme se se-
šli na  tradičním adventním setkání 
s  hudbou v  sále KC Labuť, kde nám 
skvěle hrála hudební skupina Šarm 
z  Prahy. Navštívili jsme i  zahranič-
ní adventní Amberg, kde jsme měli 
možnost, kromě historických pamá-
tek a vánočních trhů, navštívit i úžas-
né termální lázně. 

Irena Moudrá
předsedkyně správní rady 

Program
Aktivity Klubu Senior zabezpečuje Seniorcentrum Říčany 
od  června 2011 a  jsou určeny všem seniorům a  zdravotně 
postiženým občanům (není nezbytná registrace za  člena 
Klubu). Stačí se jen přihlásit na konkrétní akci nebo se do-
stavit dle aktuálního programu. Seniorcentrum Říčany je 
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v  DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18.00–20.00 hodin.
Setkání seniorů v Domově Pod Kavčí Skálou 
Pěvecký kroužek – každou první a  třetí středu v  měsí-
ci od 15.00 hodin v  jídelně DPS Senior, tentokrát se ale 
sejdeme až 8. 1. a 22. 1.! 
Povídání o historii – každou druhou středu od 16.00 ho-
din ve společenské místnosti DPS Senior. 

Akce:
n 6. ledna, pondělí – Novoroční setkání s hudbou

Místo: KC Labuť. Začátek: 14.00 h. K poslechu i tanci 
nám bude hrát Magda s Honzou. 

 Překvapení pod plachetkou – tombola. Vstup zdarma.
n 13. ledna, pondělí – Zamyšlení nad Biblí

Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 
16.00 h. Vstup zdarma. Na setkání se těší
Hana Zavadilová.

n 15. ledna, středa  
 – Povídání o historii – Paměti kata Mydláře

Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 
16.00 h. Vstup zdarma. Na setkání se těší Jiřina Kutlá-
ková.

n 16. ledna, čtvrtek – Novoroční Kavárnička
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 14.30 h. Slav-
nostní setkání na Kavárničce zahájíme prezentací spo-

lečnosti PELLO, s.r.o. – elektrovozíky – včetně osobní 
ukázky s  možností projetí. Poté budeme pokračovat 
ve  svátečním programu doplněném o  živou hudbu. 
Vstup zdarma.

n 21. ledna, úterý  
 – Hudební hodinka – Perly paní operetky

Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 
16.00 h. Vstup zdarma. Na  setkání se těší Hana Za-
vadilová.

Připravované akce:
n 14. února, pátek – Lásky a vrásky českých králů

Místo: Praha. Začátek: 16.00 h (čas odjezdu z Říčan 
vlakem bude upřesněn). Tato komentovaná vycházka 
(cca 3 hodiny) je určena nejen pro zamilované, ale pro 
kohokoli, kdo chce poznat ta nejromantičtější místa 
Prahy a  zajímají ho drby a  peprné historky ze života 
českých králů a  královen. Můžete se těšit na  roman-
tické zamilované příběhy, vyprávění o tragických i ne-
šťastných láskách i o tom, jaký vliv měly na panovníky 
nejkrásnější kurtizány a  milenky a  kteří králové byli 
nejnáruživější. Příspěvek účastníků: 80 Kč (zahrnuje 
průvodce, doprovodné materiály, nezahrnuje cestov-
né). Přihlášení a úhrada u I. Moudré do 20. 1. 

n 27. února, čtvrtek – Prohlídka zámku Mníšek pod Brdy
Místo: Mníšek pod Brdy. Jednodenní autobusový 
zájezd. Prohlídka státního zámku v  podhůří Brd, při 
dobrém počasí také návštěva barokního areálu Skal-
ka. Příspěvek účastníků: 200 Kč (zahrnuje dopravu, 
vstupné, pojištění). Odjezdová místa: aut. zastávka 
K žel. stanici 9.15 h, Rychta 9.20 h, Sukova ul. 9.25 
h, Masarykovo nám. 9.30 h. Přihlášení a úhrada u  I. 
Moudré do 15. 2. 

Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,  
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní 
místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 16. ledna 2014 od 10.30 do 12.00 h.
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Pro seniory

Z Kavčí Skály 
Milí čtenáři Kurý-
ru – zdravíme vás 
vespolek z  Kavčí 
Skály a  přejeme 
hned v úvodu hod-
ně zdraví a  hez-

kých  chvil – ať je rok 2014 pro každé-
ho z vás rokem šťastným. 
Minulý rok byl u nás bohatý na udá-
losti a  děkujeme všem, kteří nám 
pomáhali akce realizovat a  prožívat. 
Nemohu nevzpomenout na zajímavě 
připravenou výstavu v  Muzeu Říča-
ny na  téma 1. republiky (včetně vý-
kladu), tradiční koncerty ZUŠ u nás 
(slaví 60 let založení – gratulujeme). 
Na  podzim jsme zavítali do  nově ote-
vřeného Technického muzea v  Praze 
s našimi obyvateli na vozících a podíva-
ná to tedy byla. Stále spolupracujeme 
s MŠ Čtyřlístek a malí pomocníci nás 
vždy potěší. Nově jsme zahájili společ-
né práce se ZŠ u Říčanského lesa ve vý-

tvarné oblasti. Vystavujeme na  Kraj-
ském úřadě v  Praze a  výrobky jsou 
žádané, což naše seniory velmi těší. 
Děti z  1. ZŠ Masarykovo náměstí 
nám zpestřují mikulášské období, 
také díky. S  babickým gymnáziem 
Open Gate jsme v  kontaktu také 
a promítají nám i s komentářem foto-
grafie z dalekých zemí. Také pěvecký 
sbor z říčanského gymnázia pravidel-
ně u nás zaznívá a stále se zlepšuje. 
Po  celý školní rok k  nám docházejí 
na praxi studenti OU Kunice a našim 
obyvatelům velmi usnadňují život 
v Domově. Pravidelně nám chvíle zpří-
jemňují duchovní z Říčanské farnosti. 
Také se o  nás zajímal ČESKÝ ROZ-
HLAS REGION a  z  natáčení vznikl 
pořad o životě u nás. Organizovali jsme 
i Sportovní den a můžeme se pochlubit 
získáním Ceny kvality (2. místo). DS 
Pod Kavčí Skálou vstoupil do spoluprá-
ce s projektem Senzační senioři (Nada-
ce Charty 77 a Konto Bariéry) a stal se 
jejich KLUBEM. Prezentujeme aktivní 

život našich seniorů a  seznamujeme 
se s dalšími lidmi. V novém roce chys-
táme mnohá překvapení… Byli jsme 
např. pozváni na vyhlášení soutěže SE-
NIOR 2013 do kostela sv. Anny (Praž-
ská Křižovatka) a zažili neobyčejný kul-
turní zážitek z  vystoupení D. Peckové  
(+ Symfonický orchestr s L. Peškem). 

Sešlosti na Kavčí Skále
Ke  konci roku 2013 zanikl v  původ-
ní formě KLUB SENIOR a  od  8. 1. 
2014 od 14 hod se budete neformál-
ně scházet v Sešlosti na Kavčí Skále. 
Vedení se ujme zase paní Šerá, za-
zpíváte si, dozvíte se novinky z okolí 
i  od  nás. Jste kdokoliv vítán mezi 
námi 2x měsíčně (středy) a setkávání 
budou trvat do 30. 4., kdy zase mnozí 
odjíždějí na  chaty, chalupy nebo se 
věnují svým zahrádkám. O  dalším 
budete vždy včas informováni a těší-
me se i na různé podněty z vašich řad. 

Eva Kubínová
aktivizační pracovnice

Toulky se seniory (i neseniory) vás zvou na tyto akce:

Je za  námi čas adventní i  vánoční, 
který jsme v tomto roce prožili oprav-
du intenzivně.
Začali jsme prohlídkou muzea KÁVY 
v Praze, následovala procházka za BET-
LÉMY a vánočním stromkem na Staro-
městské náměstí. Soboty jsme strávili 
s PORTAPRAGOU, kde jsme první so-
botu navštívili Bavorský PASOV. Druhá 
sobota nás zavedla do skanzenu Zubrni-
ce, Úštěku a Ploskovic.
Byl to opravdu nádherný výlet z  ne-
falšovanými staročeskými zvyky. 
Dále jsme tento čas strávili návštěvou 
několika divadel a  poslední adventní 
neděli plavbou s pohoštěním na VLTA-
VĚ a s procházkou rozzářenou Prahou.
S  přáním všeho NEJ v  ROCE 2014 
vás zvu za novými poznatky a krása-
mi okolo nás!

n úterý 14. 1. 2014 MUZEUM 
MINERÁLŮ A METEORITŮ 

Právě zde uvidíte ty nejkrásnější 
a  nejzajímavější unikáty z  celého 
světa. Vzácné minerály, obří krystaly, 
kameny nádherných barev i tvarů. 
Vstupné: Senioři, ZTP: 80 Kč

Sraz – 8.50 hod. ŘÍČANY – vla-
ková pokladna
Sraz – 9.30 hod. PRAHA hl. n. – 
vchod z Vrchlického sadů 

Na měsíc únor připravuji:
n V  pátek 14. 2. 2014 komentova-

nou prohlídku TECHNICKÉHO 
MUZEA – Expozice „Technika 
v  domácnosti“ + Chemie kolem 
nás + návštěva expozice HUT-
NICTVÍ a  HORNICTVÍ (důl) – 
kdo má o tyto dvě expozice zájem, 
je nutno se přihlásit do 4. 2. 2014.

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ 
A NA VŠECHNY SE TĚŠÍ
Macháčková Věra, Říčany 
www.toulkyseseniory.cz
veramachackova@centrum.cz; 
mobil:775 301 206

Dávám na  vědomí všem, kteří mají 
zájem s  námi spolupracovat v  Do-
mově Pod Kavčí Skálou, že měníme 
název z  KLUBU na  neformál-
ní SEŠLOST DpKS a  již nejsme 
součástí seniorcentra Říčany.

První posezení se koná ve  středu 8. 1. 
a 29. 1. 2014 od 14 hod.
Mimo jiné se zde konají i jiné zajímavé 
akce, například přednáška IKEMu, 
tentokrát přednáška – CUKROVKA.
Informace vám rády zodpovědí: Eva 
Kubínová – 773 823 09 (aktivní pra-
covnice)

Věra Macháčková – 775 301 206
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Pro děti a rodiče

Jako by to bylo včera, kdy jsme v září zahájili provoz ma-
teřského centra v  nových prostorách keramické dílny. 
Mílovými kroky uběhly čtyři měsíce a už máme za sebou 
Mikuláše, Vánoce a Nový rok.
S dětmi jsme za uplynulé měsíce stihli spoustu krás-
ných věcí. S Mravenčí školičkou navštěvujeme pravi-
delně divadélka v MŠ Srdíčko a nedávno jsme vyrazili 
i  do  kina Na  Fialku na  vánoční představení. Zážitky 
z výletu byly nemalé. Také jsme si osvojili různé nové 
dovednosti, ať už při cvičení, tvoření či logopedii. 
Všechny děti skvěle zvládají dopolední odloučení 
od  maminek a  zapojují se do  společných aktivit. Ani 
ostatní kroužky nezůstávají pozadu, všude se pilně 
cvičí, tančí nebo vyrábí.
V adventním čase nás také navštívily děti z MŠ Srdíčko. 
V keramické dílně si mohly vyzkoušet tvoření z hlíny a od-
nést si domů malé vánoční překvapení pro maminky.
Bezesporu největší událostí adventu v  mateřském cent-
ru byla mikulášská besídka. Čerti byli skotačiví, Mikuláš 
rozvážný, anděl laskavý a všechny děti hodné a odvážné. 
Všichni jsme si to moc užili.
Děkuji všem za  podporu v  roce 2013, bez které by to 
mnohdy ani nešlo, a  těším se s  vámi na  rok 2014. Kdo 
u nás ještě nebyl, ať s návštěvou neváhá a přijde se podí-
vat, třeba do čtvrteční herny pro všechny.

Ivana Dudová
koordinátorka Mateřského centra Mraveniště

www.mraveniste.info

Čertovský rej na náměstí
Již tradičně se ve čtvrtek 5. 12. konal na Masarykově ná-
městí v Říčanech Čertů rej. Akce byla finančně podpořena 
z grantu města Říčany a realizaci zajistily MAS Říčansko 
a  Mraveniště. Čertovský rej byl také zasvěcovací akcí 
na  zbrusu novém pódiu, které město Říčany zakoupilo. 
Osvědčilo se skvěle a čert-moderátor nezapomněl pódium 
pro štěstí čertovsky „poplivat“.  
Pro děti byl připravený bohatý program, o který se postara-
lo sdružení FunActivity v podobě čerta a krásného anděla, 
kteří s dětmi tančili a zapojili i jejich rodiče. Na pódiu zazpí-
valy děti ze sboru Elišky Erlichové a povedlo se jim tak na-
vodit příjemnou předvánoční atmosféru. Kdo přišel ve čtvr-
tek na náměstí, určitě ocenil ohnivé vystoupení společnosti 
Fireshow.cz. Andělská porota vybrala dvacet nejhezčích 
masek čertů, Mikulášů a  andělů, kteří si odnesli dárkové 
balíčky od  našich sponzorů – SPAR, Centrum Lihovar 
a Bambule. Pro děti byl na zahřátí zajištěn teplý čaj a slad-
ké Olivovy lázeňské oplatky. Dospělí návštěvníci se zahřáli 
maskovou čertovicí a  ochutnali k  ní výborné klobásky ze 
Zámecké výrobny uzenin Zdeňka Nováka v Modleticích. 

A  nakonec přišel Mikuláš a  děti se přeci jen dočkaly. 
Trpělivý Mikuláš vyslechl básničky od dětí a na všech-
ny se dostala sladká odměna v  podobě čokoládového 
čerta. Skuteční čerti na  náměstí nezbedné děti trochu 
strašili, ale všechny slíbily, že budou hodné. Tak uvidí-
me příští rok. Už teď se na vás všechny těšíme, za rok 
na shledanou. 
Organizátoři touto cestou děkují všem příznivcům a dob-
rovolníkům, kteří s přípravou čertovského reje pomohli. 
Děkujeme občanskému sdružení Báječný svět, Láďovi 
Bajerovi za  trpělivého Mikuláše, Šárce Pánkové a  Katce 
Zikové za úspěšné strašení dětí v kostýmech čertů, Hance 
Bajerové a Anně Kodatové za úsměvy u občerstvení a pře-
devším městu Říčany za finanční příspěvek. 
O bezpečnost v průběhu celé čertovské akce se báječně 
starali místní „dobrovolní hasiči“ v čele se starostou Pe-
trem Hněvsou. Městská policie zase měla pod palcem 
nejen náměstí, ale i celé okolí. Dřevo do pekelných ohňů 
obstarala firma Arborn a  Zbyněk Havlíček. Hoši – dě-
kujeme. 

Pavlína Filková za MAS Říčansko  
a Hana Špačková za Mraveniště 
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Vlčácké Vánoce v Paloučku
Je sobota 14. 12. 2013, pošmourný den, ale u skautské 
klubovny to žije. Vlčata se chystají na  dlouhou pouť 
do  Mnichovic za  oslavou Vánoc. Po  cestě překonávají 
nejenom strach ze tmy, která přichází opravdu brzy (ba-
terky jsou naše spása), ale hlavně i bolavé nohy, protože 
9 km – to není jen tak. Cesta je dlouhá, ale pohádky za-
chraňují situaci, takže jdeme cestou necestou, bahnem 
nebahnem stále vpřed. Mezi Klokočnou a Mnichovicemi 
se setkáváme se skupinou dalších vlčat z Říčan a Stopa-
řů z  mnichovického Paloučku, kteří nám jdou naproti, 
a  je nás celkem třicet. Po  cestě kluci luští vánoční kvíz 
a získávají písmenka do šifry, která sdělí, kde je vánoč-
ní dárek. V  lese vybíráme vhodné místo a zdobíme zví-
řátkům vánoční stromeček chlebem a  jablíčky, aby se 
i ona měla dobře. Zpíváme koledy, prskáme prskavkami, 
zkrátka dokonalé Vánoce, jen ten sníh chybí. Do rodin-

ného centra Palouček docházíme kolem osmé, již za hlu-
boké tmy. Chystáme večeři a místo pro spaní, ale hlavně 
očekáváme Ježíška. Náhle zvoneček zacinká! Koledy, 
cukroví a dárečky jsou tady! Před spaním si ještě užije-
me trochu napětí při promítání filmu Cesta do pravěku, 
a pak už jen dobrou noc .
Ráno nás čeká budíček, snídaně a balení. Třicet párů bot, 
rukavic a  bahnem obalených oteplováků je těžké udat, 
nicméně stíháme vlak a v Říčanech se již setkáváme s nad-
šenými rodiči.

Na  závěr moc děkujeme rodinnému centru Palouček 
za možnost přespání v jejich krásných prostorách.

Markéta Hubínková, Tereza Selixová

Pro děti a rodiče

Den před Vánocemi, v  pondělí 23. prosince, jsme vylo-
sovali v Informačním centru několik šťastlivců, kteří pod 
svým stromečkem našli jeden dárek navíc. Do soutěže se 
přihlásilo několik desítek dětí ve věku od 3 do 13 let, které 
nakreslily obrázky nebo odpověděly na  soutěžní otázky. 

Celkem se všichni soutěžící podělili o dvacet cen – některé z nich nám poskyt-
nuli naši partneři: centrum Na Fialce, Aquapalace v Průhonicích, pizza Kryšpín 
a Elektrocentrum Kadlec. Vítězové, které všechny najdete na našich webových 
stránkách www.maks-ricany.cz, tak získali volné vstupenky do bazénu, poukáz-
ky na pizzu, pexeso a omalovánky, USB flash disk nebo vitaminy. Hlavní cenu, 
sedmipalcový TABLET Prestigio MultiPad, si potom pod vánoční stromeček 
odnesl Ondra Tichý z Říčan.
Všem výhercům blahopřejeme a vy, kteří jste nevyhráli, nebuďte smutní – v le-
tošním roce pro vás připravíme určitě zase novou soutěž.

Vaše informační centrum a společnost Mediální a komunikační servis Říčany

Vánoční dárek pro všechny děti z Říčan
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Pro děti a rodiče

Milé děti, vážení 
rodiče, Mike-
šáci! Dovolte 
mi, abych vám 

popřála krásný nadcházející rok a  poděkovala za  práci 
v roce předcházejícím. Myslím, že se nám v loňském roce 
podařilo společnými silami překonat mnoho nástrah 
a  jako každým rokem zakončit naše společné úsilí festi-
valem Adventní prozpěvování. V  tomto, již XI. ročníku, 
se na dobrovolném vstupném vybralo 3 406 Kč, které byly 
odeslány na konto celonárodní sbírky ,,Pomozte dětem!“
Děkuji všem, kteří přispěli.
Další poděkování patří mým kolegyním z  Vlastivědné 
společnosti Ladova kraje, bez jejichž pomoci by se kon-
cert nemohl uskutečnit – Věře Müllerové, Janě Pátkové, 
Šárce Skůpové, Luďce Šplíchalové a Renatě Voříkovské.

Další poděkování patří Honzíkovi Voříkovskému a  Ra-
dimovi Kadlčákovi za  pomoc při přípravě koncertu 
a za ozvučení.
Každým rokem také děkuji panu Davidu Frydrychovi 
za  koláčky pro naše hosty a  děti a  paní Věře Kubelkové 
za nejkrásnější vánočky na světě. 
Velké díky patří i vedení KC Labuť, paní Ludmile Řeháko-
vé za ochotu a pomoc! 
A  poslední poděkování patří městu Říčany za  finanční 
podporu celého projektu.
Vážení a  milí, moc si vaší podpory vážíme a  těšíme se 
na XII. Adventní prozpěvování 30. listopadu 2014! 
Pro připomenutí uveřejňuji několik fotografií Rudolfa 
Flachse.

Iveta Sinkulová
DFS Mikeš Říčany
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Česká beseda v podání Mládeže z Lensedel dFS Osminka

dFS Lučinka

bilance XI. Adventního prozpěvování
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Pro děti a rodiče

Rok plný zábavy a nových zážitků je 
za  námi a  před vykročením pravou 
nohou do  toho nového je třeba se 
ještě naposledy zastavit, ohlédnout 
se zpátky a vydechnout poslední „tři-
náctkový“ vzduch z plic. 
Loňský rok jsme začali aktivně –
abychom vysportovali hromady 
vánočního cukroví, vyrazili jsme 
do Josefova dolu na lyžařský víkend. 
Když jsme ze sebe shodili deka ka-
lorických zásob, ani potom jsme 
nezaháleli a  spolupodíleli jsme se 
na  Dni Země u  světické hájovny. 
Na  Marvánku jsme společně s  Vo-
dáckým klubem pořádali dětský 
den, na  němž se letos sešel rekord-
ní počet dětských účastníků – i díky 
skvělému počasí.
Pak přišlo na řadu to, na co se těšíme 
a  připravujeme celý rok. Po  roce pl-
ném shánění prasečích rypáčků, vy-
rábění stroje času a  sbírání příběhů 
Bobíka, Fifinky, Pindi a  Myšpulína 
jsme se konečně na začátku prázdnin 
na  čtrnáct dní sešli v  Lužických ho-
rách, abychom tam svedli s  pomocí 
Čtyřlístku boj o  minulost se zlodu-
chem Zádrhelem. Naštěstí se nám 

to nakonec (s  pomocí opravdových 
hasičů a státní policie!) povedlo.
A  tak jsme se mohli dál scházet 
i po táboře. Hned v září jsme uspořá-
dali na Marvánku velké utkání ve hře 
Gorka Morka, na němž se sešli téměř 
všichni říčanští táborníci. V  rámci 
prezentace neziskovek jsme se ukázali 
také na  náměstí. V  listopadu se naši 
vedoucí a  praktikanti jeli opět vzdě-
lávat na  takzvanou „cévévézetku“ – 
celostátní vzájemnou výměnu zkuše-
ností. Odtud si odvezli nejen kontakty 
na  podobně zapálené jiné táborníky, 
ale hlavně i  spoustu tipů a  nápadů 
na další ročníky tábora. Celý rok jsme 
pak s dětmi zakončili na povánočním 
setkání těsně před Silvestrem. 
Teď už zbývá zase jen to samé, co loni 

touhle dobou – zbavit se nabraných 
zimních zásob na  nějakém sportov-
ním víkendu, zpětně zrekapitulovat, 
co nového nám ten loňský skvělý rok 
přinesl, vydechnout a zhluboka začít 
dýchat ten čerstvý vzduch nového 
roku, který se před námi rozprostírá. 
Tentokrát můžeme opravdu jen dou-
fat, aby byl alespoň z půlky tak dobrý, 
jako ten minulý – i tak bude totiž po-
řád báječný. 
A tak i vám všem přejeme do roku 2014 
jen to nejlepší a hodně zábavy. Za sebe 
vám na to mohu doporučit náš osvěd-
čený recept – obklopte se nejlepšími 
lidmi a spoustou přátel. Ať už z Vesmí-
ru, nebo odkudkoliv jinde J

Za OS Vesmír
Anna Řeháková

Další Vesmírný rok je úspěšně za námi!

Vánoce jsou za  námi a  nám dělá ra-
dost, že kromě svých blízkých jste 
nezapomněli také na ty, kteří nemají 
osud tak jednoduchý, a  že jste i  bě-
hem adventu nosili tašky s plastový-
mi víčky, anebo jste volali a ptali se, 
kdy je budete moci přivézt. Domluvili 
jsme se s  rodiči malého Maximka, 
že novou várku víček by si vyzvedli 
na  konci ledna, kdy už bude všude 
méně shonu a více klidu. A tak prosí-
me všechny, kteří plastová víčka na-

střádali, ale dosud nás nekontakto-
vali, aby se ozvali na známou adresu 
texty.kuryr@ricany.cz, nebo zavolali 
na  naše telefony (všechny kontakty 
najdete na  webu www.maks-ricany.
cz). Menší množství víček můžete 
nosit přímo do Informačního centra, 
velké pytle by si potom rodiče Ma-
ximka vyzvedli přímo ve  vaší škole, 
kanceláři nebo skladu.
Všem sběratelům předem děkujeme 
a  věříme, že malý Maxim si bude 

moci díky dětem a  dospělým z  Ří-
čan dopřát zase o  něco víc radosti 
ve  svém nelehkém životním osudu. 
A  pokud chcete ve  sbírání dál po-
kračovat, třetí kolo sbírky proběhne 
v průběhu jara a bude ukončeno opět 
na začátku letních prázdnin.

Vaše redakce Kurýru

Víčka pro maximka
Celý podzim jste opět sbírali a průběžně i nosili další várku 
plastových víček pro malého maximka. Nyní nastal čas, 
abychom je zase předali jeho rodičům.
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ze života škol(ek)

Vážení rodiče,
přejeme vám vše nejlepší do nového 
roku. Držíme palce našim předško-
láčkům, aby se dostali do základních 
škol, které si vybrali. Předškolní pří-
prava tomu byla maximálně přizpů-
sobena. Rodiče zveme na  výstavu 
betlémů v  hradní zahradě, kde  vy-
stavujeme výrobky našich dětí z  ke-
ramiky.
Vážení zájemci o školku NEMO, při-
jměte pozvání podívat se do  všech 
tříd (Želvičky, Delfínci, česko-ang-
lická třída Frogs) a seznámit se s tím, 
jak pracujeme s dětmi. Naše soukro-
má školka je v rejstříku škol a vzdělá-
vací program byl akreditován MŠMT.
Dny: úterý 18. 2. 2014, středa  

19. 2., čtvrtek 20. 2. divadlo 
„O  Smolíčkovi“, které hrají děti 
a paní učitelky. Ve třídě Frogs probí-
há výuka v angličtině.
Časy: vždy od  9.30 hod. do  10.30 
hod. ukázky práce s dětmi, 10.30–

11.30 prohlídka školky s  ředitel-
kou, dotazy, přihlášky na  šk. rok 
2014–2015.

Na vaši návštěvu se těší  
paní učitelky z MŠ NEMO.

www.babyclubnemo.cz, tel: 606 541 712

Jako každý rok Kolovrátek úspěšně 
odstartoval svou zářijovou dráhu.
Děti krásně zvládly adaptační období 
po dobu září. Od října jsme se podíleli 
na výtvarné soutěži „ŽIVOT V LESE“, 
která se konala v DÚM v Úhříněvsi.
Ve  skupinové práci jsme získali  
1. místo.
V  listopadu jsme pracovali na  vý-
zdobě vánočního stromečku, kte-
rý byl umístěn v  OC Lihovar, kde 
proběhlo dne 6. prosince vyhlášení 
a  děti z  Kolovrátku opět získaly 1. 
místo. Dne 10. prosince nejstarší 
třída navštívila domov důchodců 
na  Komenského náměstí, kde po-

těšila babičky a  dědečky vánočním 
představením a nejedno oko zůsta-
lo suché.

S PŘÁNÍM KRÁSNÉHO A SPOKO-
JENÉHO ROKU 2014 – DĚTI Z KO-
LOVRÁTKU

Kolovrátek – děti opět nezklamaly
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Celý svět v Říčanském lese
V  naší lesní školce není tedy žádná nuda. Je už od  svojí 
podstaty takovým velkým akčním příběhem. Střídání 
ročních období sledujeme den za dnem při našich lesních 
expedicích a  je až neuvěřitelné, jaký rozmanitý terén při 
nich musíme překonávat. V Říčanském lese máme na do-
sah vlastně celou zeměkouli. Z hustého jehličnatého lesa 
se stává jihoamerická džungle, kam bez průvodců a ma-
čet není radno vyrážet, k srázům kolem takzvané „Dračí 
stezky“ je zase třeba vzít pořádné lano a karabiny. Jak ji-
nak byste mohli slanit pro opravdové dračí zuby, nebo se 
nechat posadit do improvizované lanovky a překonat tak 
s pomocí ostatních Pramínků hluboký kaňon?  
Potok se kroutí jako had listnatým údolím a když zaprší, je 
z něj divoká řeka plná peřejí, které je třeba zkrotit stavěním 
hrází. Máme tu tůně, kde se rodí žáby, několik rybníků a ko-
lem nich rozsáhlé stepi a rákosová pole. Hned za domkem 
zase nebezpečně vysoké trávy plné zvěře, po jejichž vyšla-

paných chodnících jdeme 
vždy pohromadě a  plaší-
me bubnováním divočá-
ky. Les kolem studánky 
a  blízkých pramenů se 
vždy promění na  pohád-
kovou krajinu skřítků 
a  vodních víl a  přes bo-
rovicový háj se zase do-
staneme až do  dalekého 
Japonska. Ano, v říčanské 
japonské zahradě jsme 
častými hosty.
A když napadne sníh a zamrznou vody, můžete s objevo-
váním začít nanovo, každý kout je rázem zase úplně nové 
místo. Tohle všechno jsme zažili teprve od září. Přestože 
jsme si v prosinci moc sněhu a mrazu neužili, dostalo se 
nám i tak rovnoměrně sluníčka i deště, a to už je spousta 
legrace. Čím rozdílnější počasí je, tím více krajin máme 
k dispozici. 
Tak nám držte palce, ať hodně prší, mrzne, fouká vítr ane-
bo padá sníh! My budeme připraveni na všechno.
Za třídu Pramínků

Radim Výchopeň
lektor

ze života škol(ek)
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Děkujeme za vaši podporu v uplynulém roce a přejeme, ať 
vás po celý rok 2014 provází láska, naděje a šťastné dětské 
úsměvy...

Jesličky a Mateřská škola Landie
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ÚSPĚCH ŽÁKŮ 1. ZŠ VE FLOORBALE
Na Mikuláše ve čtvrtek 5.12. proběhl v novém sportov-
ním centru Na Fialce fl oorbalový turnaj mezi žáky říčan-
ských škol, pořádaný FBC Říčany.

Naši starší žáci porazili v 1. kole Mnichovice, utkání 
skončilo 5:2. Ve druhém utkání jsme hráli proti  studen-
tům Masarykova klasického gymnázia s výsledkem 3:0. 
Třetí  kolo proti  studentům státního gymnázia bylo herně 
velmi vyrovnané a tomu odpovídal i výsledek 1:1. 
Poslední utkání s týmem ZŠ Bezručova skončilo za stavu 
2:1. Přestože jsme přišli o první příčku a na skóre jsme 
v kategorii starších žáků byli druzí, v součtu bodů s mladší 
kategorií jsme vyhráli celou soutěž a hlavní cenu pro školu - 
14 fl oorbalových holí v hodnotě 10 ti síc korun.

POSEZENÍ BÝVALÝCH PEDAGOGŮ A PRACOVNÍKŮ 1. ZŠ ŘÍČANY

S velkým ohlasem se setkalo neformální posezení bývalých pedagogů a pracovníků 1. ZŠ Říčany, které se usku-
tečnilo v hlavní budově školy na Masarykově náměstí  v pátek odpoledne 15. 11. Účast byla ohromující a podle 
komentářů přítomných byla většina z nich nápadem velmi potěšena, vždyť mnozí se potkali po mnoha letech 
a navázali dávno přerušené kontakty. Školu přišli navští vit staří pamětníci i mladší kolegové a všichni si měli až do 
večerních hodin mnoho co vyprávět. Nezbývá, než se těšit snad zase příští  rok na shledanou...

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V DOMĚ SENIORŮ
Ve čtvrtek 5.12.2013 navští vila Dům seniorů Na Kavčí skále početná delegace čertů, andělů 
a Mikuláše z naší (nebeské - pekelné)školy. Tak jako každoročně si děti  pro své starší spo-
luobčany připravily pásmo koled s kytarovým doprovodem. Obyvatelé Senioru je s námi 
zpívali s velkým pohnutí m a zanícením. Na rozdíl od minulých let naši letošní andělé navíc secvičili a předvedli 
taneční sestavu na známé vánoční melodie. Báječnou a sváteční atmosféru završilo rozdílení dárků od Mikuláše. 
Nezapomněli jsme ani na ty obyvatele Senioru, kteří jsou pro zdravotní potí že upoutáni na lůžko. Za nimi Mikuláš, 
anděl i čertí ci zaskočili přímo na pokoje. Odcházeli jsme domů s hřejivým pocitem toho, že jsme všem dědečkům 
a babičkám snad udělali radost.       

L. Prchalová (parlament I. ZŠ)
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A přece nezapomněli...
Jak rádi jsme se vrátili 15. listopadu do naší školy na ná-
městí v  Říčanech, abychom společně bývalí i  současní 
učitelé oslavili 105. výročí zahájení výuky. Díky panu ře-
diteli Bednářovi a jeho mladému sboru jsme prožili krás-

né odpoledne plné vzpomínek. My, starší, jsme ocenili 
nejen vlídné přijetí, ale překvapilo nás, s jakou péčí mladí 
kolegové toto setkání připravili. Vždyť jsme na něj tolik 
let čekali! Panu řediteli přejeme hodně úspěchů v  jeho 
nelehké práci a kolegyním a kolegům elán a vytrvalost.

Za všechny my, dříve narození, děkujeme!

Adventní čas
I  Advent si našel cestu do  Nerudovky. Poslední listopa-
dovou středu se o tom přesvědčili návštěvníci dne otevře-
ných dveří a prodejní vánoční výstavky. K vidění a náku-
pu byly různé drobné dárečky, adventní věnečky, svícny, 
perníčky, perníkové svícny a  mnoho dalších výrobků. 
K prohlídce zvali všichni přítomní žáci školy, kteří se stali 
i průvodci po škole. Bylo možné navštívit kmenové třídy, 
odborné pracovny, které byly většinou vybaveny na zákla-
dě projektů z ESF, zázemí školy, sborovny apod.

Nejen výstavkou žili naši žáci, hned další týden přišel se 
svou nadílkou i Mikuláš s čerty a andělem. Kdo měl čisté 
svědomí, nemusel se bát, kdo zlobil, měl malou dušičku. 
Do pekla si ovšem čerti nikoho neodnesli. Máme ve škole 
asi samé hodné děti. Za pomoc při organizaci mikulášské 
nadílky bychom tímto chtěli poděkovat zejména pracov-
nicím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Říčanech.
O tom, jak pracují naše děti, co umějí vytvořit z různých 
druhů materiálů, se můžete přesvědčit na Říčanském hra-
dě, kde je možnost si prohlédnout betlém, který připravili 
žáci přípravné třídy. Výsledky jejich práce a práce dětí ze 
školní družiny je možné vidět na  vánočním stromečku, 
který je u říčanského kostela.
Ke konci roku jsme si ještě užili vánoční třídní nadílky, ná-
vštěvy kulturních vánočních akcí a nakonec 24. prosince 
vánoční nadílku.

Dovolte nám, abychom popřáli všem čtenářům Říčanského 
kurýru, ale i všem ostatním, klid, pohodu a zdraví v roce 2014.
Za všechny pracovníky školy a žáky školy

J. Macháčková

ze života škol(ek)

Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy 
nerudova, Říčany, okres Praha-východ,

proběhne 6. 2. 2014 
v budově školy, od 12.00 do 15.30 hod. S sebou je 
nutné přinést: rodný list dítěte, doporučení ke vzdělá-
vání v daném typu školy ze školského poradenského 
pracoviště, občanský průkaz zákonného zástupce.
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Tygřík Keny v Sofii

Děti z Mateřské a Základní školy Sofie měly nevšední zá-
žitek. Díky spolupráci s paní Ivanou Málkovou a finanční 
podpoře maminky jedné školačky navštívil školu 6měsíč-
ní tygr Keny. Děti si ho mohly pohladit a zároveň se do-
zvěděly, co má rád a co jeho chov vyžaduje. Na návštěvu 
k nám ho doprovodilo i několik hadů a agama vousatá. 
Náš tým učitelů v prosinci rozšířil pan Jiří Polívka, který je 
profesionálním muzikantem, který se již 20 let věnuje vý-
uce hudby dětí i dospělých. Děti se pod jeho vedením učí 
správnému postoji, dýchání a zpívání, a při tom se ještě 
doprovodit na hudební nástroj.

Konec roku se pak nesl ve vánočním duchu. Těsně před 
začátkem adventu si děti společně s  rodiči vyrobily ad-
ventní věnce. Školáci v družině vyráběli svíčky, stromeč-
ky, pekli perníčky a  malovali mandaly, které pak sami 
s  radostí prodávali na  vánočním jarmarku. Z  výtěžku si 
pořídí vybavení družiny dle svého výběru. Celou školou 
každý den zněly koledy, vánoční písničky a  ve  vzduchu 
voněl pomeranč a skořice. 
Pokud byste i  vy s  vašimi dětmi chtěli být součástí naší 
rodinné atmosféry, srdečně vás zveme na zápisy do Zá-
kladní školy Sofie, které proběhnou 28. ledna a 6. února 
2014, více se dozvíte na www.zs-sofie.cz. 
V roce 2014 vám přejeme vše dobré.

Olga Matláková

Kdo by nechtěl hýbat světem, že? Ale najít zalíbení v kni-
hách je možná pro někoho nepochopitelné. Přesto se čte-
ní stává nedílnou součástí našeho každodenního života. 
Od roku 2011 se naše škola postupně zapojuje do různých 
projektů podporujících čtenářskou gramotnost, jako např. 
Celé Česko čte dětem, Čtení pomáhá a Rosteme s knihou. 
Následně jsme byli přizváni i do druhé fáze projektu Jak 
efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet 
čtenářství (zapojeno bylo 12 škol z  ČR). Cílem tohoto 
projektu bylo vytvoření kvalitních výukových materiálů 
pro učitele základních škol podporujících čtenářskou gra-
motnost. V rámci daného projektu proběhlo i vzdělávání 
pedagogů v oblasti realizace čtenářských dílen a podpory 
činnosti žákovského parlamentu. Každého čtvrt roku se 

žáci mají možnost scházet 
ve  čtenářském klubu, kde 
společně sdílejí své pocity 
a  myšlenky spojené s  čet-
bou knih. Do výuky začle-
ňujeme čtenářské dílny, 
besedy s  autory a  ilustrá-

tory dětských knih, snídaně s knihou či kavárny plné cita-
cí. Snažíme se podporovat naše mladé autory a doufáme, 
že v  tomto školním roce vytvoříme další sborník autor-
ských prací našich žáků. Každý rok nás podporuje i řada 
rodičů, kteří se ochotně zapojují do  čtenářských kruhů 
a  sdílejí s  dětmi své vlastní prožitky spojené se čtením. 
Doufejme, že nás i nadále bude bavit číst a snad i  třeba 
trochu zahýbeme světem.
Do  NOVÉHO roku vám přejeme nejen nacházení těch 
„pravých“ knižních pokladů, ale i zdraví, štěstí a pohodu.

ze života škol(ek)

ZŠ u Říčanského lesa – ČTeNáŘSKá GRAmOTNOST
…aneb bAVí NáS ČíST A K TOmU HýbAT SVĚTem
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ze života škol(ek)

Advent v bezručovce
Pedagogové a žáci z bezručovky vám přejí štědré Vánoce  
a šťastné vykročení do roku 2014.
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ze života škol(ek)

Uběhlo už několik měsíců 
od  prvního zasedání nově 
zvoleného Žákovského za-
stupitelstva. V  zasedací 
místnosti na radnici se sešla 
opět různorodá parta žáků 
a  studentů. Letošní novin-

kou jsou dvě posily ze soukromého gymnázia v  Říča-
nech, které loni v ŽZ zastoupení nemělo. Své zástupce, 
tak jako loni, poslaly všechny tři základní školy i Gym-
názium Říčany. 
Jmenovitě jsou to: Martin Šula, Kateřina Chmelová, Mi-
chaela Ministrová, Miriam Janáčková a Doris Schmied-
lová za  ZŠ u  Říčanského lesa; Petr Suda a  Daniel Od-
várko za MKG; Anežka Kabátová, Arian Majid a Lukáš 
Střeštík za  gymnázium; Linda Bačová, Josef Corn, 
Zuzana Macková, Jakub Selix, Jakub Sklenář a  Marek 
Vodička za ZŠ Bezručova; Paola Dvořáková, Samantha 
Pražská, Jakub Sikora, Ondřej Pazourek a Aneta Vašá-
ková za 1. ZŠ.
Na prvním zasedání nám starosta Vladimír Kořen předal 
jmenovací dekrety. Navzájem jsme se představili – pro 
některé to bylo úplně poprvé, ale vrátilo se i  pár zná-
mých tváří z minulého volebního období. Naším úkolem 
bylo, mimo jiné, sdělit ostatním své ambice v ŽZ, jestli 
míříme na  post místostarosty nebo dokonce starosty. 
Zatímco potenciálních místostarostů se přihlásila celá 
řada, o funkci starosty jsem se přihlásila pouze já. Můžu 
s velkým potěšením říct, že díky nemalé podpoře z  řad 
starých zastupitelů jsem byla zvolena přímo na  místě 
17/21 hlasů. 
Po nesmělém prvním zasedání nás čekal adaptační kurz, 
na němž jsme se seznámili, a za sebe můžu říct, že jsme 
vytvořili velmi příjemnou atmosféru. 
Máme za sebou už i první společnou akci. Bylo nám vel-
kou ctí se spolupodílet na  galavečeru na  podporu sta-
cionáře Olga, kde se díky štědrým darům vybralo přes 
100 000 Kč. 
Na  druhém zasedání jsme konečně obsadili zbývají-

cí vedoucí funkce ŽZ. Místostarosty se stali Petr Suda 
a  Zuzana Macková. Věřím, že společně ŽZ povedeme 
zodpovědně a dosáhneme alespoň srovnatelných výsled-
ků jako loni. 
A  co nás tedy čeká dál? Nejprve musíme vyhodnotit 
soutěže vyhlášené v  loňském roce. Jde o soutěže Roz-
kvetlé Říčany a Park snů, v rámci kterých jste nám po-
slali krásné fotografie květin a  návrhy volnočasového 
prostoru. 
Dále jsme přislíbili účast na  Ladovské koulovačce, Dnu 
země a dětském dnu. Máme v plánu rovněž zopakovat be-
nefiční koncert, prostřednictvím kterého budeme usilovat 
o navýšení našeho rozpočtu, jejž hodláme z velké části vě-
novat na realizaci volnočasového prostoru.
Volnočasový prostor byl totiž těžištěm zájmu loňského 
zastupitelstva a  bude i  toho letošního. Usilujeme o  jeho 
realizaci, protože v  našem krásném městě takové místo 
chybí – místo pro setkávání mladých lidí, kde by se dalo 
kvalitně a různorodě sportovat.
Kromě toho máme ale i  spoustu dalších nápadů, za  ŽZ 
můžu slíbit, že o nás často uslyšíte a pokusíme se atmo-
sféru města dělat lepší a lepší.

Anežka Kabátová
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Nové Žákovské zastupitelstvo
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Novoroční přání   
Všem přejeme, aby nám nový rok 
2014 přinesl mnoho zdraví i  štěstí 
a  radosti, abychom nacházeli nové 
přátele, ale neztráceli ty staré, aby 
nás nikdy neopouštěla naděje v lepší 
zítřky.
ředitelka školy a pedagogický sbor GŘ

Den otevřených 
dveří
Ve  středu dne 4. 12. 2013 se na  na-
šem gymnáziu uskutečnil „den ote-
vřených dveří“. Gymnázium bylo 
v tento den přístupné veřejnosti, a tak 
se mohli budoucí uchazeči o studium 
i  jejich rodiče seznámit se studijním 
programem i prostředím školy. Mno-
zí současní studenti ve spolupráci se 
svými vyučujícími připravili pro ten-
to den demonstrace pokusů, ukázky 
práce z  různých předmětů a  zájmo-
vých kroužků. Vedení školy poskyto-
valo každou celou hodinu informace 
v aule školy a odpovídalo i na případ-
né dotazy. 
Potěšil nás zájem o  studium na  naší 
škole.
Druhý termín „dne otevřených dve-
ří“ je 29. 1. 2013. Vás, kteří jste ne-
měli možnost nás navštívit v prvním 
termínu, srdečně zveme!

dř

Komenského náměstí

Úspěchy našich 
studentů
Velmi dobrých výsledků dosáhli 
naši žáci v  celostátním kole soutěže 
„O  klobouk kouzelníka Pokustóna“. 
Žákyně primy M. Kořenová a  K. 
Podlucká obsadily 9.–10.  místo, K. 
Dorňák ze sekundy 15. místo a terci-
án D. Tichý se umístil na 19. místě.
Tradicí se již stává výborné umístění 
studenta maturitního ročníku L. Pa-
velky, který v celostátní literární sou-
těži „Cena Waltera Sernera“ získal 3. 
místo.
Blahopřejeme!

dř

Síla lidskosti
Čtvrtek 21. listopadu 2013 nabídl větší 
části studentů gymnázia emocionální 
zážitek. Do  Říčan zavítal dramaturg 
Zdeněk Tulis s dokumentárním filmem 
slovenského režiséra Matěje Mináče 
Síla lidskosti, který vypráví doslova str-
hující příběh o záchraně 669 dětských 
životů sirem Nicholasem Wintonem. 
Tento britský gentleman vynaložil 
v období před vypuknutím 2. světové 
války veškeré úsilí, aby odeslal do bez-
pečí své rodné země co možná nejvíce 
nevinných dětí z tehdejšího Českoslo-
venska. Vypravil celkem 8 vlaků s té-
měř 700 dětmi, které naposledy objaty 

svými rodiči odjely vstříc náručím 
náhradních rodin v  naději na  přežití. 
Wintonův devátý transport, plánova-
ný na přelom srpna a září 1939, však 
z důvodu započetí války už neproběhl.
Snímek, oceněný mj. Mezinárodní 
akademií televize, umění a věd v New 
Yorku, vyvolal v  sále říčanského kul-
turního domu nezvyklou atmosféru, 
v několika případech dokonce dohnal 
až k slzám. Program pokračoval bese-
dou s panem Tulisem, který divákům 
ochotně zprostředkoval pocity ze se-
tkání s  dodnes žijícím N. Wintonem 
(104 let) i několika zachráněnými dět-
mi. (celé znění článku na webu školy)

 A. Sekeráková, 4. A
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Dovolujeme si vás oslovit u  příleži-
tosti oslav 60. výročí založení školy. 
20. března 2014 od  17.30 hod. 
se v  Kulturním centru U  Labutě 
v Říčanech uskuteční setkání býva-
lých absolventů a  pedagogů ZUŠ 
a  s  tím i  spojený koncert bývalých 
absolventů.
Prosíme absolventy, kteří jsou ak-
tivními muzikanty (profesionály či 
amatéry) a  chtěli by přispět svým 
vystoupením a  v  Labuti si zahrát, 
aby se nám ozvali do  konce ledna 
a pomohli tak sestavit program slav-
nostního a  především přátelského 
koncertu. Může to být i  vystoupení 
skupiny, komorního souboru, ka-

pely atd. Pro ty, kteří jsou stále ještě 
hudebně aktivní a netroufají si na só-
lový nebo komorní výkon, nabízíme 
možnost zavzpomínat na staré dob-
ré časy a zahrát si, mimo jiné, i Po-
chod Karla Pádivého č. 14. Dirigo-
vat nebude nikdo jiný než emeritní 
ředitel školy pan Bohumil Průcha.
Hráči na smyčcové i dechové nástroje 
si zahrají s Tanečním orchestrem. Při-
pravíme velmi jednoduchý part, který 
nevyžaduje žádnou domácí přípravu.
Hudební materiály budou ke stažení 
na www.zusricany.cz.
Dále prosíme i ty, co již své nástroje 
odložili, aby také přišli. Budou čest-
nými hosty tohoto vzpomínkového 
koncertu. Byli bychom rádi, pokud 
by se bývalí absolventi podepsali 
do  kroniky školy a  přinesli s  sebou 
třeba nějaké fotografie z dob minu-
lých. Fotografie si rádi oskenujeme 
a v pořádku vrátíme. Bohužel v kro-

nice školy máme jen velmi málo 
fotografické dokumentace, takže 
jakoukoli novou fotografii uvítáme 
s nadšením.
Z vlastní zkušenosti vím, že je v Říča-
nech mnoho rodin, ve kterých navště-
vuje hudební školu již třetí generace. 
Velmi rádi bychom do  kulturního 
centra přilákali celé generace a  vy-
tvořili fotodokumentaci, která bude 
sloužit pro informaci generacím bu-
doucím.
Jste-li hrající, či již nehrající absol-
venti, všichni jste srdečně zváni. 
Platí i  pro absolventy výtvarného 
a tanečního oboru. Po koncertě bude 
v  předsálí KC připraveno malé po-
hoštění, abychom si mohli všichni 
společně popovídat. Zapište si prosím  
20. březen do svých diářů a přijďte. 
Jste srdečně zváni!

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

Vážení absolventi ZUŠ Říčany (LŠU či Hudební školy)!
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Přední řada zleva: Lída Kvasničková, 
Milena Plochová (Urbanová), Jan 
Beneš, p.  uč. Ladislav Vítů, Miloš 
Vačkář, Marcela Kohoutková, Libuše 
Marešová – Heringová

Zadní řada zleva: Jiří Voříšek, Emil 
Skowronek, Vít Brich, Přemek Košer, 
Petr Marounek, Mirek Bošek, Václav 
Picek, neznámý?, Libor Svoboda
Poslední řada: Mirek Wohlgenuth, 
Milan Pračka

Pomozte nám identifikovat nezná-
mého hudebníka!

Dechový soubor – pravděpodobně rok 1962–1963

  2011 
Den otevřených dveří 

 

 

 

 
Zveme zájemce o studium a rodiče ve středu 29. ledna 2014 
na Den otevřených dveří, při kterém si budete moci prohlédnout naši školu 

době od 8:30 do 17:00 h době výuky navštívit zajímavé vyučovací hodiny. 
Připraveny budou informační materiály o čtyřletém a osmiletém studiu. 
Každou celou hodinu době od 9 h do 16 h poskytneme aule podrobné 

přijímacím řízení a zodpovíme Vaše dotazy.

Nabízíme:   Ve šk. roce 2013/14 otevřeme:  
 ní studium využitím multimediální 

techniky ICT ve všech učebnách; volitelné 
předměty ve vyšších ročnících
úspěšnost přijetí na vysoké školy (výroční 
zpráv na úřední desce 

 vzdělávací systém
kterém jsou umístěny pro žáky digitální 
učební materiály, které doplňují učebnice 
a jiné výukové materiály

 přednášky, exkurze, zájmové kroužky,
soutěže, sportovní kurzy ahraniční 
zájezdy, exkurze a výměnné pobyty

 spolupráci s fakultním gymnáziem 
Přírodovědecké fakulty 

 využití cloudových služeb Google Apps 
doméně gyri.cz (e žáků, sdílené 

pro žáky, kalendáře akcí);
 zajištění průkazů ISIC (nebo čipů) pro 

vstup do školy, placení ve školní jídelně 
školním

 jednu třídu čtyřletého oboru
žáky

určeno pro uchazeče z tříd; přijímací 
zkoušky nekonáme, přijímáme na 
základě průměru známek a umístění 

soutěžích a olympiádách (vyšších než 
ve školním kole)

 jednu třídu osmiletého oboru 
žáky;

určeno uchazečům z 5. tříd;
přijímáme na základě testů Scio
průměru známek a umístění v soutěžích 
a olympiádách (vyšších než ve školním 

Informace vám rádi sdělíme: 
 kontaktujte prosím zástupkyni 

nebo ředitelku školy
telefon: 323 603 096
http://www.gyri.cz
e-mail: zrs@gyri.cz, rs@gyri.cz

Název školy: Gymnázium, Říčany,  

Adresa: Komenského náměstí 1/1280, Říčany 251 00 

Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková Ph.D. 

Po  adventním 
koncertu v  ří-
čanském kos-
tele sv.  Petra 
a  Pavla, vánoč-
ních svátcích 
a Silvestru vstu-
pujeme plní sil 

a optimismu do nového roku 2014, kte-
rý zahájíme lyžařským zájezdem do Alp. 
Na  jaře se studenti vydají obdivovat 
Paříž a  Versailles a  před  začátkem léta 
navštíví Vídeň. Mezitím se v květnu za-
hřejeme u maturitních zkoušek. Na zá-
věr školního roku se vydáme do Anglie 
po stopách krále Artuše. Doufáme, že se 
nám vše vydaří. 
Připomínáme žákům 5. tříd ZŠ, že 
druhá část přípravných kurzů k přijí-
macím zkouškám na osmileté gymná-
zium začíná v pondělí 27. ledna 2014 
od 15.00 hod. v budově školy. Těšíme 
se opět na všechny zájemce o studium.
Vám všem, vážení čtenáři Kurýru, 
přejeme v  novém roce 2014 pevné 
zdraví a mnoho úspěchů.

Masarykovo klasické gymnázium 
v Říčanech

masarykovo 
klasické 
gymnázium 
v Říčanech
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Mezi námi

Advent v Říčanech. Jaké akce probíhaly v předvánočním čase?

První adventní neděli se konal tradiční koncert u Labutě. V rámci XI. adventního 
prozpěvování zatančily a zazpívaly děti ze souboru Mikeš ze zuŠ Říčany. 

a svatý Mikuláš zavítal také do kostela sv. Petra a Pavla v Říčanech. 

Večer proběhlo rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí. Slav-
nostního slova se ujal starosta Vladimír Kořen spolu s farářem a kaplanem 
z Římskokatolické farnosti v Říčanech. 

Ve čtvrtek 5. prosince se říčanské náměstí proměnilo v pekelnou říši. Již 
popáté se zde potkali různorodí čerti, ale i andělé a Mikuláš. 

děti si zde užily bohatý program včetně hodnocení čertovských masek, her 
a soutěží. V rámci doprovodného programu mohli diváci přihlížet i ojedinělé-
mu představení ohňové show.
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Adéla Michalová
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Více společných zážitků s partnerskými městy v roce 2014 
přeje tým Partnerství měst - Říčany 

PF 2014

V minulém Kurýru bylo u článku Bohoslužby v kostele sv. Petra a Pavla 
v Říčanech v době vánoční na str. 53 chybně uveřejněno logo, které se 
k příspěvku nijak nevztahuje a nepatří k němu. Stalo se tak nedopatřením 
z naší strany a redakce se tímto omlouvá.

Redakční rada

Svátek Tří králů je již několik let 
spojen s dobročinnou akcí Tříkrá-
lová sbírka, kterou pořádá v  celé 
České republice organizace Charita 
Česká republika na  podporu svých 
projektů pro sociálně potřebné lidi. 
Naše říčanská Charita se k akci při-
pojí již potřinácté a  v  období od  2. 

do 12. ledna 2014 můžete Tři krále – koledníky potkat. 
Budou mít zapečetěnou pokladničku s  razítkem Měst-
ského úřadu v  Říčanech, vedoucí skupinky bude star-
ší 18 let s  viditelně umístěnou průkazkou Charity se 
svým  číslem občanského průkazu (OP) a  samozřejmě 
OP. Přispěním do pokladničky podpoříte Azylový dům 
sv. Terezie v  Praze 8, Nemocnici v  Ugandě a  přispě-
jete na pomoc rodinám a zdravotně postiženým. Část 

peněz ze sbírky se vrátí do naší Farní charity na akce, 
které pořádáme.
Pokud budete chtít přispět do Tříkrálové sbírky, ale ko-
ledníky nepotkáte, ani nepřijdou k vám domů, můžete 
se zastavit na Městském úřadě v Říčanech. Zde bude 
kasička v recepci a v odd. ověřování podpisů a listin.
Závěrem chci poděkovat za pomoc a spolupráci v roce 
2013: všem spolupracovníkům a  dobrovolníkům 
a  také firmám a  školám, které nám vycházejí vstříc 
při přípravě našich akcí, zvláště fi. Ekoflór a Pekařství 
Frydrych, Mateřské škole Srdíčko, ZUŠ a MěÚ v Říča-
nech. A do nového roku 2014 přeji hodně zdraví, spo-
kojenosti a radosti, ať se všem daří a ať je tak jako vloni 
vaše srdce otevřené pro pomoc druhým. 

Marie Junková
Farní charita Říčany
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Když zaslechnu v  rozhlase píseň Řekni, kde ty kytky jsou, 
ve které zazní též otázky, kde ty dívky jsou, kde ti muži jsou, 
kde ti vojáci jsou…, napadá mě: Kde jsou ti lidé, které jsem 
během života poznal? Kde jsou ty ulice, domy, věci? Někdy 
se mi zdá, že už je všechno dávno pryč.
A tak vzpomínám na jedno ráno roku 1944, kdy jsem bě-
žel na  poštu se zásilkou pro tatínka do  koncentračního 
tábora (gestapo ho odvedlo na  podzim 1940). Koncent-
ráčníkům tehdy povolili jídlo, mohli jsme jednou za měsíc 
poslat potravinový balíček. Spěchal jsem, abych ještě stihl 
vlak o půl osmé a pak začátek vyučování. Nu a předběhl 
jsem pana Františka Churáčka. „Kam utíkáš, Dášo?“ 
Vypověděl jsem mu to a on povídá: „Tak pojď se mnou rov-
nou na nádraží, já ti ten balíček pošlu.“ Byl totiž výpravčím 
nákladového nádraží – dřevěného stavení blízko kolejí 
ve směru na Prahu. Odtud do naší truhlářské dílny posí-
lal nákladní listy a upomínky, abychom si převzali vagon 
dřeva, také jsme odtud posílali dráhou zásilky nábytku. 
Vlastně jsme byli s tímto železničářem i vzdálení příbuzní. 
Vypravil mi tehdy moji zásilku se slovy: „Buď ubezpečen, 
že ji tam zítra, nejpozději pozítří tatínek bude mít.“ Od té 
doby nám balíčky takto posílal. Došly na  místo určení 
spolehlivěji a za polovic peněz než klasickou poštou. Las-
kavý a usměvavý pan Churáček býval ruským legionářem. 
Jak jsem se s ním díky zásilkám pro otce setkával, dozví-
dal jsem se i zajímavé příhody z ruské fronty. Už jen málo-
kdo si pamatuje časy, kdy v našem městě tvořili legionáři 
část slavnostního průvodu k 28. říjnu.
Nádraží bývalo pro nás z  Říčan součástí každodenního 
života. Až na několik výjimek, jako byly větší řemeslnic-
ké dílny nebo lihovar, v  městečku nebyl žádný průmysl, 
fungovali zde jen drobní řemeslníci a  obchodníci. A  tak 
většina lidí jezdila za prací do Prahy. Na nádraží jsme se 
setkávali. Zvláště za  války bývaly čekárna a  nástupiště 
naším útočištěm, protože se nedalo spolehnout na jízdní 
řád. Se známými a kamarády jsme vytvářeli hloučky a ba-
vili jsme se o  nejnovějších válečných událostech. Někdo 
poslouchal Londýn, jiný Moskvu, další Ameriku… Řeč 
se vedla do té doby, než od Benešova přijela lokomotiva 

vpředu s velikým V. To bílé písmeno (Victoria) se v protek-
torátu začalo objevovat od léta 1941. Německá propagan-
da převzala původně spojeneckou akci (využití písmena 
V k posílení víry ve vítězství).
Nádraží bývalo v  době mého mládí upravené. Pořádek, 
který tam vládl, se moc nezměnil od  dob císaře pána. 
Množství zaměstnanců pracovalo jak uvnitř, tak venku, 
například vymetali výhybky a čistili lampy. Ty byly všude 
ještě petrolejové. Na vše dohlížel přednosta stanice, který 
na nádraží i bydlel. Na prvním hradle směrem od Prahy 
sloužíval můj kamarád Jůla Černý. Jeho tatínek byl sa-
dařem v  obecní zahradě v  místě dnešní ulice Na  Obci. 
Hrávali jsme si spolu mezi hromadami jablek a  hrušek, 
které pak jeho otec vozil na trhy do Prahy. Jůla mi vždycky 
zamával ze svého místa a přehazoval hlavní výhybky. Mu-
sel zatočit velikou klikou, zmáčknout klapky, které spadly 
dolů, a vlak mohl bezpečně vjet do nádraží.
Prostorná nádražní čekárna bývala ve válečných letech tak 
nabitá, že jste se tam od  dveří vůbec nevmáčkli. Na  vlak 
se někdy čekalo i  hodiny. Pokud nebylo denní světlo, če-

kali jsme ve tmě, protože se muselo dodržovat 
nařízené zatemnění. Ani ve  vlacích se často 
nesvítilo. Byly nevytopené, přeplněné, cestující 
se tísnili na  dřevěných lavicích, ale často také 
v uličkách. Někdy stáli i v mrazu na venkovních 
plošinách u vagonů, ba i na stupátkách. Dostat 
se dovnitř do  vagonu, kde bylo alespoň zadý-
cháno, byla určitá výhra. Ve  vlacích se smělo 
kouřit. Snad jen jeden nebo dva vagony byly 
nekuřácké, ale to se za války moc nedodržovalo.
O  říčanském nádraží a  jeho okolí bude řeč 
i příště.

zaznamenala 
Renata Skalošová
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Říčanské nádraží v květnu 1945

NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /14.
Vzpomínky Dalibora Hofty
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můj muž Josef Vykoukal (II.)
milada Vykoukalová vzpomíná na svého 
muže Josefa, účastníka nacistického 
odboje a odporu proti komunismu.
V  létě 2013 vydalo Ministerstvo obrany České republiky 
osvědčení podle § 6 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., že J. 
Vykoukal byl v době nesvobody účastníkem odboje a odpo-
ru proti komunismu. Jeho žena pokračuje ve vzpomínkách 
na otřesnou dobu.
Josef, společně s  otcem Františkem člen protikomunis-
tické odbojové skupiny „Věrni zůstaneme“, byl zatčen 
na konci března 1950. Připomeňme, že v říjnu se pak konal 
čtyřdenní monstrproces v Praze na Pankráci, otec a syn Vy-
koukalovi byli obžalováni z trestného činu velezrady.
Těžké okamžiky kolem zatčení se ještě zkomplikovaly. 
Milada si uvědomila, že Josef měl u sebe doklad o vysta-
vení brýlí pro příbuzného, desetiletého školáka Pepíka: 
„Vždyť já musím vyzvednout ty brejle, aby kluk viděl. Co 
budu dělat?“ Rozjela se tehdy do  Kateřinské ulice, sídla 
StB, a ptala se, jestli tam její muž je. „Byla jsem polomrtvá 
strachy, ale po dlouhém čekání jsem se dočkala. Přinesli mi 
klobouk – a v něm byl snubní prstýnek, lístky na maso, tehdy 
byl ještě lístkový systém, ten poukaz na brýle a ještě… zbroj-
ní pas. Měla jsem si vzít, co jsem potřebovala. Byla jsem 
hloupá, že jsem nesebrala snubní prstýnek, ten jsme pak 
zpátky nedostali… Vzala jsem potvrzení a jela jsem domů.“
O  několik dní později ji navštívil příslušník StB. Ptal se 
na manželovu činnost a ona ho odbyla: „Já říkám: nevím. 
A když to víte vy, tak mi to řekněte!“ „Šestkrát u mě byl,“ 
vzpomíná, „šestkrát jsem mu takto odpověděla.“ A dopoví: 
„Víte, jaká mě polévala hrůza?“ Trvalo to celý měsíc. V té 
době byl zavřený i  její otec František Vladyka, který se 
bez rozsudku jako živnostník ocitl na rok v táboře nuce-
ných prací.
Josef Vykoukal byl po vynesení rozsudku převezen do věz-
nice v Plzni. Ještě okolo roku 1953 jeho blízcí netušili, kde 

by ho měli hledat. Několik let se vůbec neviděli. Až od (ci-
vilního) kováře Františka Hrušky, který se objevil v Pyše-
lích na pouti, se Josefova matka dozvěděla, že je v Horním 
Slavkově v  západních Čechách a  pracuje na  dole Eliáš. 
„Až bude plnit normu na sto jedna procent, povolí mu ná-
vštěvu“ – vyřizoval Hruška. To se podařilo. Odtamtud 
a  později z  Jáchymova, kde Josef strávil nejdelší dobu, 
psal Miladě dopisy. Ale když se vrátil, nedovolil jí, aby je 
schovávala, musela je spálit. V roce 1960, po uplynutí 124 
měsíců od nastoupení trestu, ho propustili. Následovala 
amnestie. A nebyl by to on, aby si odpustil žertík. Zavolal 
své ženě do kanceláře: „Milado, přijeď na Hlavní nádraží, 
já jsem utek.“
Paní Milada mnohokrát během manželova věznění pro-
jevila statečnost. Ať už při návštěvách ve věznici, nebo při 
komunikaci se zástupci komunistické moci a také v situa-
cích, kdy si uhájila vlastní zaměstnání, protože doba byla 
zlá a mnozí kádrováci měli pocit, že jsou pány světa.
V roce 1990 byli František a Josef Vykoukalovi rehabilito-
váni. Když později konečně vyšel zákon o účastnících od-
boje a odporu proti komunismu, podala žádost o uznání 
třetího odboje. Osvědčení, kterého se pro svého muže do-
čkala, je výsledkem dlouhodobého úsilí. Bez pomoci Na-
děždy Kavalírové, předsedkyně Konfederace politických 
vězňů, příbuzného Arnošta Mouchy, historiků z  Ústavu 
pro studium totalitních režimů a  dalších dobrých duší 
např. mezi sousedy, kteří jí pomohli s „papírováním“, by 
patrně brzy ztratila síly. Osvědčení jí měl předat ministr 
obrany 11. července 2013, nedošlo však k tomu kvůli teh-
dejší vládní krizi a ocenění jí bylo zasláno poštou.
Milada Vykoukalová přiznává, že se nechtěla vdávat, 
připadlo jí to příliš brzy. Nikdy toho ale nelitovala. A jak 
dokládají fotografie z mládí i z pokročilého věku, vždycky 
jim to slušelo. Byl to krásný pár. Manžel by asi nesouhla-
sil, aby napnula tolik sil pro uznání, že se účastnil třetího 
odboje. Ale ona to pro něho měla a musela udělat – tak 
to alespoň dnes cítí. Radujme se spolu s ní, že hrdinství 
jejího muže (a také její) bylo uznáno.

Renata Skalošová s přispěním Jaroslavy Tůmové
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Podivná tělovýchovná jednota
Onehdy jsem našel doma kopie dvou dopisů, ve kterých jsem 
v devadesátých letech zapřísahal tehdejšího starostu Fran-
tiška Vrbu, aby jednal s  okresem, aby pozemky v  povodí 
Rokytky od  starého koupadla až k  tenisovým kurtům pat-
řily městu, protože jsem věděl, že Jarda Richter okolo toho 
takříkajíc šmejdí a tušil jsem v tom levárnu. 
No, František Vrba nejednal, a tak došlo k tomu, že Jarda Rich-
ter stvořil T.J. Radošovice, o které zejména v posledních letech 
můžeme směle říci, že byla více méně na papíře, nevyvíjela prak-
ticky žádnou činnost až na tenisový klub a FK, které si pod její 
hlavičkou ale žily svůj vlastní život. Když jsem se kdysi o tuto T.J. 
zajímal na svazu T.J., padlo tam slovo tunel. Mysleli si svoje.
V květnu 1997 T.J. Radošovice zastoupená předsedou Milo-
slavem Vaňkem a hospodářem Jaroslavem Richterem koupi-
la od OkÚ Praha-východ, zastoupeným přednostou Antoní-
nem Hůlkou, pozemky starého koupadla a  okolní pozemky 
o výměře 25993 m2 za 34.040 Kč, tedy 1m2 za 1,31 Kč. T.J. 
Radošovice byla zastoupena „předsedou Vaňkem a hospodá-
řem Richterem Říčany, Strašínská ul.“, ale do katastru byla 
vložena jako T.J. Radošovice se sídlem Akátová 107, tedy 
bydlištěm Jardy Richtera. V té smlouvě je také veliká nepřes-
nost, protože pozemek k.č. 426/2 má podle smlouvy 5.700 
m2, zatímco dle katastru má výměru 9.272 m2. 
T.J. Radošovice vlastní i  pozemek 425/1 o  výměře dalších 
2348 m2, (celkem tedy již 28.341 m2). Teď také vím, že ko-

ryto Rokytky od starého koupadla až za fotbalové hřiště k.č. 
673/14 o výměře 557 m2 v únoru roku 2013 zakoupili ve vší 
tichosti od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých manželé Miroslava a Jaroslav Richterovi bytem Aká-
tová 107, tedy na stejné adrese jako pozemky T.J. Co tím je 
sledováno, se časem dozvíme.
T.J. Radošovice se v  současné době likviduje. Na  valné 
hromadě se oddělil FK, tenisový klub a  likvidací majetku 
valná hromada pověřila Jaroslava Richtera. Takže vše 
probíhá podle scénáře, jak jsem kdysi předvídal. Uvidíme, 
jaký nástupnický subjekt po T.J. Radošovice se nám objeví 
na starém koupadle a s jakým sídlem. 
Město by možná mělo zajímat, že pan přednosta Hůlka 
v  roce 1997 prodal vlastně i  veřejnou cestu mezi starým 
koupadlem a tréninkovým hřištěm FK, která pak pokračuje 
dále přes mostek přes Rokytku. Takže dnes vede přes sou-
kromý pozemek, a to je T.J. Radošovice v  likvidaci. Nebylo 
by na místě, aby se ten pruh veřejné cesty geodeticky oddělil 
a přešel do majetku města?
Tyto pozemky prostě měl v devadesátých letech okres nabídnout 
městu, a teprve, když by je město nechtělo, pak někomu jinému. 
Tenisový klub a FK by dostaly do užívání, co by chtěly, neboť je-
jich činnost je chvályhodná a i staré koupadlo by jistě našlo vyu-
žití. Díky Františkovi Vrbovi nám tam ale dnes hospodaří Jarda 
Richter. No, byla to divoká doba a ti správní ji využili.
Ten František Vrba se nám opravdu „vyplatil“.

Václav Macinauer

Český kynologický svaz – místní organizace 
Říčany-Strašín – děkuje městu Říčany 
za poskytnutí grantu na rok 2013.

výbor ZKO

Vážení spoluobčané, rád bych touto cestou podě-
koval Městské policii Říčany za provedená opat-
ření proti krádežím na říčanských hřbitovech. 
Děkuji za všechny slušné obyvatele Říčan.

P. Lešetický

Vážená redakce Říčanského kurýru, chtěla bych 
poděkovat úřadu města Říčany za dobrou volbu nového 
správce místního hřbitova. Jelikož hřbitov navštěvujeme po-
měrně často, všimli jsme si velikého rozdílu v údržbě a úklidu 
tohoto pro mnohé důležitého místa. Musím konstatovat, že 
v současné době je hřbitov příkladně uklizený, udržovaný, ni-
kde se neválí loňské listí a spadané větve, jako za minulého 
správce, kdy jsme je místy odstraňovali z cesty a bohužel za 14 
dnů jsme je nalezli netknuté na témže místě, kam jsme je dali. 
Zkrátka teprve nyní je toto místo důstojné, tak, jak si to zaslu-
hují naši předci, které tam mnozí z nás máme. 
Jen doufám, že tohoto správce úřad také náležitě ocení, aby 
nás brzy neopustil a nadále krásně udržoval náš hřbitov. 
Moc prosím, abyste panu správci a jeho nadřízeným tlumo-
čili můj dík za dobře odvedenou práci. 

Děkuji, I. Fulínová, Říčany 

Vracím se k sobotě 21. září 2013, kdy u nás v Doubravici byla 
znovu posvěcena opravená kaplička. O prostranství okolo kap-
ličky  pečuje  soused  pan  Milan  Dvořáček.  Květinové  aranžmá 
na slavnost upravila Miluška Reichová. Všichni ze vsi se zapojili. 
Bylo napečeno spoustu dobrot na pohoštění pro naše hosty. Ten 
týden stále pršelo, a tak sousedé postavili stany, ale na slavnost 
začalo svítit slunce. Atmosféra byla velice milá, sousedská. 
Kdy asi bude znovu svěcení? Za 100 let? 
Ale jak se tak na tu kapličku dívám, bude to mnohem dříve. 

Jiřina Petržílková 

PODěKOVÁNí 
13. listopadu jsem ve svém obchodě zkolabovala 
a jen velká souhra náhod a neprodlené pomoci mi 
zachránila život. Slova díků nemohou vyjádřit ne-
nahraditelnou cenu, že žiju. 
S velkou pokorou děkuji svým kolegyním Petře 
a Ilonce z obchodu Levandulová, neznámé zdra-
votní sestřičce, která se jako zázrakem ocitla 
na místě a zahájila resuscitaci, a v neposlední 
řadě posádce záchranářů, kteří usilovně bojovali 
o můj život a přivezli mě do Vinohradské nemoc-
nice. Svůj boj jsem vyhrála jen díky vám všem. 
Současně děkuji své rodině, přátelům a známým 
za neskutečnou podporu. Přeji vám všem šťastný 
a úspěšný rok 2014. 

Dana Ratkiewiczová 
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Až dosud patřil říčanský BHC Ra-
došovice mezi oddíly regionálního 
významu. Na  konci listopadu se ale 
výrazně zapsal do  historie své disci-
plíny, billiard-hockeye šprtce. Za  fi-
nančního přispění města Říčany to-
tiž uspořádal mistrovství republiky, 
v pořadí již čtyřiatřicáté. Po více než 
roční přípravě přivítali pořadatelé 
účastníky MČR v  říčanském hotelu 
Pratol, kde hráči i  jejich doprovod 
nalezli kompletní zázemí. 
Nad šampionátem převzal zášti-
tu starosta města Vladimír Kořen, 
účastníkům soutěže známější spíše 
jako moderátor televizních Zázra-
ků přírody. Ten také společně s  ře-
ditelkou hotelu Pratol Michaelou 
Kozákovou mistrovské klání zahájil 
a  popřál všem soutěžícím hodně 
štěstí. Samotný turnaj, který pro-
bíhal odděleně v  kategoriích muži, 
ženy, junioři, starší žáci a  mladší 
žáci, pak samozřejmě vyšel někomu 
lépe a jinému hůře. I přes pestré za-
stoupení oddílů z různých koutů re-
publiky se nakonec o tituly podělily 
pouze dva kluby. 

V  kategoriích 
dospělých tri-
umfovali zástup-
ci ostravských 
Š p r t m e j k r ů , 
konkrétně Pavel 
Koloděj a  Vero-
nika Grabinská. 
V  mládežnických 
kategoriích pak 
dlouholetou práci 
zúročil v  trojná-
sobné prvenství 
Billiard-hockey club Most, díky ju-
niorovi Ondřeji Müllerovi, staršímu 
žákovi Tomáši Sýkorovi a  mladšímu 
žákovi Vojtěchu Jandečkovi. Sou-
boje všech kategorií byly ale velmi 
těsné a  rozhodovaly maličkosti. Ty 
tentokráte chyběly Petře Mátlové, 
jediné zástupkyni pořádajícího BHC 
Radošovice. Kromě hry měla i orga-
nizační povinnosti, což se podepsalo 
na  nižší koncentraci. Obsadila páté 
místo. Další členové říčanského od-
dílu bohužel neprošli sítem Českého 
poháru. O reparát se pokusí v právě 
začínající sezoně 2014. Hráči BHC 

Radošovice ve  svých řadách rádi 
uvítají nové členy všech věkových 
kategorií. Základní informace o  čin-
nosti najdou zájemci na webu oddílu 
http://bhc-radosovice.webnode.cz.
Chtěli bychom touto cestou ještě po-
děkovat všem dobrovolníkům, kteří 
se podíleli na organizaci mistrovství. 
Všichni hráči si mohli pochutnat 
na  šátečcích z  pekařství Frydrych 
a  vítězové jednotlivých kategorií se 
radovali z cen od říčanských firem – 
MIBA Sport, Studio Smart – obchů-
dek pro tvořivé ruce a E-DKP. 

Jakub Hasil

ze sportu

Fight club Říčany, o. s. 

V  sobotu 16. listopadu jsme zahájili 
naši závodní činnost účastí na MMA 
lize 2, kterou organizoval Český svaz 
MMA. Za  náš klub jsem na  prvních 
závodech startoval pouze já s  cílem 
nasbírat nějaké zkušenosti a  po-
kud možno i  nějaký zápas vyhrát. 
Na  turnaji se bojovalo vyřazovacím 
způsobem, takže pouze vítězové po-
stupovali do dalších bojů. Vyřazovací 
zápasy byly z časových důvodů ome-
zeny pouze na 1 kolo trvající 3 minu-
ty. Můj zápas se odehrával cca 1 mi-
nutu v postoji, kde jsem dokázal více 
a přesněji zasahovat, bohužel mě po-
tom soupeř hodil na zem a po zbytek 
zápasu jsem se sice poměrně úspěšně 

bránil jeho úderům a  útokům, ale 
na  výhru to bylo samozřejmě dost 
málo. Takže jsem zaslouženě prohrál 
na body.
V  neděli 1. prosince se účastnil 
František Vokál „domácky“ pojaté-
ho turnaje Bellos cup v  hybridních 
pravidlech kickboxu a  graplingu. 
Turnaj byl opět vyřazovací a bojova-
lo se na 2x3 minuty. Pro Františka to 
byla první plnokontaktní zkušenost 
a  vedl si v  postoji mnohem lépe než 
jeho soupeř. Párkrát ho sice soupeř 
hodil na  zem, ale tyto pozice doká-
zal František na zemi otočit a znovu 
se postavit. Podle mého názoru měl 
poměrně jasně vyhrát, ale rozhodčí 
to nakonec rozhodli pro soupeře. 
Vzhledem k  přátelskému pojetí tur-
naje jsme proti rozhodnutí nepodá-
vali námitku.
Takže první zkušenosti s MMA máme 
za sebou a ještě jich určitě potřebuje-
me pár nasbírat, ale už tyto dvoje zá-
vody ukázaly, že musíme zapracovat 
na  naší obraně proti takedownům 

a  zlepšit boj na  zemi. Videa zápasů 
i videa z  tréninků si můžete prohléd-
nout na našem facebookovém profilu.
21. prosince jsme se účastnili vánoč-
ního benefičního turnaje v grapplin-
gu v  Hradci Králové a  do  budoucna 
nás čeká Mistrovství ČR v  MMA, 
které se bude konat v Praze 9. února. 
Přijďte si s  námi zatrénovat i  vy – 
první tři tréninky jsou pro každého 
ZDARMA! 
Více info na www.expeto.cz/fightclub-
ricany/
Těšíme se na vás!

Jan PAVLAS
předseda sdružení a hlavní trenér

O republikové tituly ve šprtci se hrálo v Říčanech
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Fuego vás vítá 
v  novém roce 
a  přináší vám 
n e j n o v ě j š í 
zprávy. S  no-
vým rokem 
přichází i nové 

kurzy, těšit se můžete opět na Ladies 
latin vždy ve čtvrtek. Budou tři kurzy, 
jeden dopoledne v čase 10.30–12.00 
a  večer v  časech 18.30 až 19.30 
a 19.30 až 20.30. Ve čtvrtek večer se 
můžete těšit i na kurzy salsy od 20.30.
15. prosince proběhl nábor, přede-
vším tancechtivých po  tanečních 
kurzech pro mládež. Kdo jste měli 
zájem na  nábor přijít a  nestihli jste, 
nezoufejte. Přijďte kdykoliv v  pátek 
od 18.00 na zrcadlový sál v Sokolské 
ulici. Další možností je víkendové 
soustředění 4. a  5. ledna, semináře 
pro začínající páry i  jednotlivce jsou 
od  17.00 do  19.00 hodin. Uvítáme 
všechny se zájmem o tanec, bez ohle-
du na věk a zkušenosti.
Naše páry před Vánocemi trávily 
svůj čas na  soutěžích a  sbíraly krás-
ná umístění. Největší radost nám 

udělal pár Lukáš Brambora a Kamča 
Marková, kteří na  svých soutěžích 
téměř vždy dosáhli na  stupeň vítězů 
a rovnou na tu nejvyšší příčku. K po-
stupu do vyšší třídy jim při uzávěrce 
tohoto čísla chybí jediný bod, jejich 
bodové skóre je tedy 199 bodů a  6 
finálových umístění. Josef s  Evčou 
vyrazili na  své první soutěže v  ka-
tegorii B Lat a  k  postupu do  finále 
jim chybělo jen pár křížků. Ve  stan-
dardních tancích se jim dařilo lépe 
a k zisku vyšší třídy jim chybí pouze 
nasbírat zbylé body, finálová umís-
tění již mají všechny, neboť na všech 
pěti soutěžích se protančili na stupně 
vítězů. Ve  standardních tancích, ale 
třídy D, se několika soutěží zúčastnil 
i pár Petr Jeřábek a Jitka Macháčko-
vá. Na svém kontě mají dvě finálová 
umístění, k  zisku dalších jim chyběl 
vždy kousek a  o  jedno umístění jim 
to uniklo. Během vánočních svátků 
však naše páry nezahálely, ale pilně 
trénovaly na soutěže, které je v tomto 
roce čekají. Hlavní soutěží je pro ně 
16. února Říčanský pohár, kde bude 
několik párů bojovat o zisk vyšší tří-

dy, radost z  krásných umístění tedy 
bude vícenásobná. Přijďte je proto 
podpořit a užít si nezapomenutelnou 
taneční atmosféru, kdy fandí celý sál. 

Vaše Fuego

Fuego v novém roce (akademie, soutěže, soustředění)

Úspěšný závěr 
roku 2013

Jako každý 
rok dorazil 
do  tělocvičny 
I. ZŠ Mikuláš 
s  čertem, aby 
zhodnotili, jak 
se holkám celý 
rok dařilo, co 
nového se na-

učily, a  co je třeba zlepšit. Před mi-
kulášskou nadílkou se holky potěšily 
divadelní pohádkou O sněhulákovi.
7. 12. proběhly Mikulášské závody 
v Týnci nad Sázavou. V nejmladší ka-
tegorii 2007 (lavička, prostná, šplh) 
závodily Adélka Bernardová, Barča 
Jechová, Terka Šubrtová a  Majda 
Škardová. Nejlépe se dařilo Adélce, 
která si odvezla bronzovou medaili 
a na 4. místě skončila Terezka.
Ve  starší kategorii 2006 (kladina, 

prostná, šplh) 
závodily Agátka 
Vašutová a  Kač-
ka Urbanová. 
Lépe se dařilo 
Agátě, obsadila 
7. místo z 18 zá-
vodnic.
Na  vánoční zá-
vody – posled-
ní v  roce 2013 
– jsme 14. 12. 
vyrazily do praž-
ských Vršovic, 
kde všechny 
holky cvičily na  lavičce, prostných 
a přeskoku. Ve velké konkurenci jsme 
se neztratily a  přivezly pěkná umís-
tění. Mezi nejmladšími roč. 2008 
(celkem 22 závodnic) obsadila Linda 
Procházková 4. místo a  jen těsně jí 
uteklo umístění na  stupních vítězů. 
8. skončila Ellenka Pospíšilová.
V  kategorii 2007 (celkem 31 závod-
nic) získala 9. místo Majda Škardo-

vá, 10. Terezka Šubrtová, 13. Adélka 
Bernardová a 16. Barča Jechová.
V  kategorii 2006 (celkem 38 závod-
nic) obsadila 22. místo Kačenka Ur-
banová a  29. místo Viktorka Kotaš-
ková.
Všem gratulujeme a těšíme se na no-

vou sezonu.
JJ a BB

www.gymnastika-ricany.cz
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Od 17. do 23. listopadu se v Havlíčkově Brodě konalo po-
lofinále MČR juniorů (U18 a U20) v šachu a mistrovství 
republiky juniorek. Celkem 64 šachistů bojovalo o 6 po-
stupových míst na březnové MČR a 19 šachistek bojovalo 
o tituly mistryň republiky.
V polofinále juniorů měl Klub šachistů Říčany 1925 2 re-
prezentanty – Františka Hánla a  Tomáše Skalického. 
František Hánl se v kategorii do 18 let umístil na 20. místě 

(5/9) a Tomáš Skalický se v téže kategorii umístil na 15. 
místě (5/9). Na  devátém místě v  kategorii do  20 let se 
umístil ex-Říčaňák Stanislav Stárek. 
Na  MČR juniorek KŠ Říčany 1925 neměl reprezentantku. 
Titul mistryně republiky získala Jana Maříková, která hosto-
vala za Říčany v extralize žen na 2. šachovnici a na 11. místě 
ve stejné kategorii skončila Nicola Lužíková, která hostovala 
za Říčany v extralize dorostu. Tomáš Skalický

Mistrovství České republiky juniorek a polofinále juniorů

pohled do sálu

Přebor škol – až k vrcholu
Šachový přebor škol má v  ČR velkou tradici a  mistrovství 
České republiky se koná nepřetržitě více jak 40 let. Systém 
soutěže začíná již na školách, případně ve městech. Vzhle-
dem k  velké popularitě tohoto sportu mezi dětmi z  Říčan 
a okolí jsme se rozhodli uspořádat Přebor říčanských škol. 
Pochopení jsme našli v rámci grantového řízení, takže akce 
byla uspořádána za grantové pomoci města Říčany. Přiznám 
se, že jsme ale počítali, že najdeme větší podporu u ředitelů 
škol v rámci projektu Patriot. To se nestalo, takže jsme pře-
bor nakonec uspořádali až v listopadu a v mimoškolní dobu.
Hrálo se v pátek 15. 11. a účast byla nad očekávání. Celkem se 
zúčastnilo 46 dětí. A to některé děti v té době byly na M Čech. 
Turnaj se hrál jako soutěž jednotlivců a pak se vyhodnocovalo 
nejlepší školní čtyřčlenné družstvo. Nejlépe zorganizovanou 
výpravu měla 1. Základní škola. Zároveň disponovala i nej-
silnější sestavou, a tak vyhrála 1. i 2. stupeň. Za 1. stupeň vy-
bojovali prvenství: Vitvar, Nykodém, Kupka, Štochl.  Za 2. 
stupeň pak sestava: Otruba, Jiroušek, Gašparín, Hanuš.
4. 12. se konal v Brandýse n. L. Okresní přebor čtyřčlen-
ných družstev. Bojovalo se o 2 postupová místa do Kraj-
ského přeboru. 1. stupeň: druhé místo 1. ZŠ Říčany 
a postup. Krajské kolo se hrálo hned týden na to, 10. 12., 
v Neratovicích. Vítězná sestava z Říčan již na nejlepší ale 
nestačila a skončila na celkovém 9. místě v kraji. V kaž-
dém případě děkuji za pochopení vedení 1. ZŠ a za umož-
nění reprezentace města a školy. 
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Za zmínku stojí druhé místo ZŠ Stříbrné Skalice, která skon-
čila na druhém, postupovém místě na březnové Mistrovství 
ČR. Za družstvo hráli též kompletně členové našeho klubu.

Jaroslav Říha

2.   vítězné družstvo : zleva – Vitvar, Nykodém, Kupka, Štochl

V Nymburce se dne 16. 12. 
2013 konalo slavnostní vy-
hlášení soutěže Sportovec  

Středočeského kraje za  rok 
2013. Jedna z deseti vyhlášených 

kategorií se nazývala Nejlepší sportovní kolektiv žen. Druž-

stvo šachistek ve složení Hana Kubíková, Jana Maříková, Jar-
mila Voráčková a Kamila Říhová obsadilo třetí místo. Soutěž 
byla ukončena v roce 2008 a letos na žádost středočeského 
hejtmana Josefa Řiháka opět obnovena.  Díky ženám mělo 
město Říčany na tomto vyhodnocení své zastoupení.

Jarmila Voráčková

Ženy Klubu šachistů 1925 mezi nejlepšími 
sportovci Středočeského kraje
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Atletickou sezonu 2013 naší přípravky 
můžeme shrnout jako velmi úspěšnou. 
Konečně jsou vidět výsledky našeho 
snažení. Dá se říci, že v každém závo-
dě, kterého se naši mladí atleti zúčast-
nili (Slávie, Velká Kunratická, závody 

přípravek, Běžecké naděje atd.), získali medaili, nebo 
měli velmi slušné umístění. Atletika T.J. Sokol Říčany 
a Radošovice již není neznámý oddíl. Věříme, že se nám, 
letos poprvé, bude takto dařit i v mladším žactvu.
A  musíme se pochlubit pohárem za  první místo, který 
přípravka vybojovala s Velkými Popovicemi ve víceboji. 
Přestože 3 utkání proběhla ve velmi přátelském duchu, 
to poslední bylo dost napínavé a  každé družstvo dalo 
do  boje všechny síly. Nakonec Říčany vyhrály a  pohár 
zůstal doma.
Závěr sezony patřil úplně nejmenším běžcům (r. 2010–
07) v Běhu podzimním listím, který se uskutečnil 2. 11. 
2013. Listí bylo hodně, počasí krásné a výkony vynikající. 
Všem mladým atletům blahopřejeme k  jejich výkonům 

a přejeme jim dobrou formu, trpělivost v tréninku a zase 
hodně vynikajících výsledků. 

Za trenéry atletiky
Eržika Gärtnerová

Tělocvičná jednota  
SokoL Říčany a radošovice

CvIČenÍ rodIČŮ A dĚTÍ 
náBor dĚTÍ ve vĚkU 2–4 rokY

V oddíle cvičení rodičů a dětí v PáTek od 9h (věk 3–4 
roky) a od 10h (věk 2–3 roky) nabízíme volná místa 
novým zájemcům. Cvičení je vhodné pro děti od 2 let 
v doprovodu rodiče či prarodiče.
S sebou: oblečení a obuv do tělocvičny (pro rodiče 
i pro dítě), pití a svačinu (pro dítě)
Neváhejte a přijďte si cvičení vyzkoušet. Začínáme 
v pátek 10. ledna 2014.
Těšíme se na viděnou. www.sokolricany.cz

Atletická přípravka v roce 2013

Sokolové přejí sobě i vám...
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Říčany a  Radošovice 
hodnotil na  své letošní poslední schůzi činnost Soko-
la – odboru všestrannosti a  sportovních oddílů. Všichni 
víme, že se vždy vyskytne něco, co by se mohlo dělat lépe. 
Myslím ale, že v  podmínkách, v  jakých náš tisícičlenný 
spolek svou činnost provozuje, ho lze hodnotit více než 
kladně. Nakonec o oblibě čtyř oddílů cvičení rodičů s dět-
mi, pěti oddílů žen a dalších, svědčí neustálý zájem, který 
ani nemůžeme z kapacitních důvodů uspokojit. Výborně 
si vede oddíl atletiky mládeže a oddíl tenisu, dále oddíly 
závodního i  rekreačního volejbalu, florbalu, rekreačního 
basketbalu a tance.

Nebýt ale pracovitých a obětavých lidí – členů výboru jed-
noty, vedoucích oddílů, cvičitelek, trenérek a trenérů, stá-
le činných seniorů i spolupracujících rodičů dětí – nemohl 
bych náš spolek tak kladně hodnotit.
Proto mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem ří-
čanským sokolům, popřál hodně zdraví, elánu a  výdrže 
do sportování i práce v roce 2014.
Přeji také hodně zdraví a  sportovních úspěchů dalším 
sportovcům v  Říčanech. Poděkování a  přání všeho dob-
rého přejí sokolové městu Říčany a  samozřejmě i  všem 
spoluobčanům.

Robert Bělohlávek 
starosta 

Jubilantka
4. ledna oslaví devadesáté narozeniny Lud-
mila Nechvátalová, dcera Jana Hustáka. 
T.J. Sokol Říčany a Radošovice si dovoluje 
popřát své čestné člence hodně zdraví, ra-
dosti a svěžesti do dalších let.
Milá sestro Lído, dopřávej si potěšení 
z koncertů klasické hudby, kterou tolik mi-
luješ! Těš se z přátelství sester a bratří Věr-
né gardy!
Máme Tě všichni, kdo Tě známe – a je nás 
moc – opravdu rádi!

J.T., za T.J. Sokol Říčany a Radošovice
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Šachové turnaje U Figurky
Již podeváté se uskutečnil turnaj 
pro studenty Gymnázia a  Základ-
ní školy pro sluchově postižené 
v  Ječné ulici v  Praze, který pravi-
delně organizuje Figurka, o.p.s. 
Od začátku se turnaj nazývá Ječná 
cup a bojuje se o skutečný putovní 
pohár, na  který se zapisují jména 

vítězů školy. Zatím ho třikrát po sobě nikdo nevyhrál, ale 
v desátém ročníku bude mít hodně studentů našlápnuto.
Turnaj je příležitostí i pro členy oddílu zahrát si šachy pro 
radost, jedná se o turnaj, kde není poražených. Na fotce je ví-
tězka turnaje Karolína Kořenová, vítěz školy Milan Štemberk 
a velkým úspěchem je bronz pro říčanského Štěpána Šrůtu. 

13. prosince se U  FIGURKY konal vánoční turnaj pro 
všechny děti z oddílu. Vyhrál ho Ondřej Kupka před Jose-
fem Šuráněm a Jakubem Hejnou.
V  domě U  FIGURKY se ve  čtvrtek 16. ledna od  18 hodin 
uskuteční přednáška českého velmistra Martina Petra 
na téma zápasu o mistra světa mezi Viswanathanem Anan-
dem a  teprve třiadvacetiletým Norem Magnusem Carlse-
nem. Zvítězil neporazitelný Carlsen. Zveme všechny zájemce 
o šachovou hru, je možno se přihlásit na info@figurka.net. 

O  víkendu 10.–12. 
ledna přivítá jizerská 
magistrála v  Bedři-
chově již 47. ročník 
tradičního závodu 

Jizerská padesátka. Generálním part-
nerem je letos nově společnost ČEZ, 
jejíž zástupci spolu s  ostatními part-
nery představili na  začátku prosince 
letošní závod veřejnosti a  zástupcům 
tisku v  příjemném prostředí Fitness 
Aquapalace. Hlavní závod na  50 km 
byl vyprodaný již na začátku listopadu. 
Letošní ročník přivítá až tisíc nováč-
ků – znamená to tedy, že každý sedmý 
závodník pojede poprvé. Závodů se zú-
častní sportovci celkem 33 národností 
– nejvzdálenější dorazí z  Japonska. 
Nejstarší účastník je z ČR, je mu 84 let, 
„služebně“ nejstarší závodník Ladislav 
Míka je sice starý „pouze“ 72 let, ale 
dosud nevynechal ani jeden závod.

Tiskové konference se zúčastnil také 
závodník Martin Koukal, který by si 
jako cíl dal rád překonání výsledku 
svého i  výsledku svého otce z minu-
losti, nebo handicapovaný sporto-
vec Honza Tománek, jehož upouta-
la na  vozík v  15 letech autonehoda 
a  který pojede Jizerskou 50 na  mo-

noski. Oba sportovci se ve  Fitness 
v  Aquapalace utkali v  symbolickém 
závodu na  3 minuty na  unikátním 
běžeckém trenažéru. Pokud chcete 
atmosféru 47. ČEZ Jizerské 50 zažít 
na  vlastní oči, vydejte se do  Bedři-
chova fandit nejen těmto sportov-
cům, ale stovkám dalších. 

Vydejte se v lednu na 47. ČeZ Jizerskou 50!
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Poprvé v  his-
torii povede 
prezident ří-
čanského klu-
bu celé české 
ragby. Prezi-
dent Mountfiel-

du Říčany David Frydrych se stal též 
prezidentem České rugbyové unie. 
„Dosud byli říčanští zástupci jen v po-
zicích viceprezidentů. Proto si vážím 
toho, že jsem první, kdo na tak prestiž-
ní post v  celém českém ragby z  Říčan 
dosáhl,“ uvedl pro Říčanský kurýr 
David Frydrych, který do funkce na-
stupuje po  Brunovi Kudrnovi, když 
zvítězil v  mimořádných volbách při 
valné hromadě unie.
„Vím, že jsem byl pro české ragby lo-
gickou volbou, ale pořád je to jistým 
způsobem odměna, zvlášť, když šlo 
o  jednomyslné rozhodnutí. Vím však, 
že mě nyní čeká hodně práce,“ doplnil 
Frydrych a vysvětlil: „Musím do úno-
rové valné hromady unie sestavit vý-
konný výbor, což znamená domluvit se 
se čtyřmi lidmi.“
Proto hned po  začátku roku vyra-
zí Frydrych na  diplomatickou misi. 
„Nezbude mi nic jiného, než některé 
přemlouvat. Ale věřím, že to udělají 
ve prospěch českého ragby, stejně jako 
jsem to udělal já. Čím silnější výkonný 
výbor bude, tím více a rychleji můžeme 

posunout celé české ragby dopředu,“ 
poznamenal Frydrych.
Společně s  diplomatickým úsilím 
začne pracovat na  nové sportovní 
koncepci, kterou hodlá svěřit do  ru-
kou nedávného trenéra Mountfieldu 
Říčany Antonína Brabce, který se 
zdejším klubem získal v  letech 2011 
a 2012 mistrovský titul.
„Chceme se zaměřit na  mládež 
a na konci nové cesty by měly být olym-
pijské hry 2020 v Tokiu. Pokud chceme 
v evropském a světovém ragby opravdu 
něco znamenat, musíme začít praco-
vat s dětmi. Nyní s těmi jedenáctiletý-
mi či třináctiletými. Naučit je trénovat 

až pětkrát týdně, ne jako nyní dvakrát 
či třikrát. To nestačí. Je třeba si však 
uvědomit, že ten efekt nepřijde hned. 
Vidím to právě v horizontu pěti–sedmi 
let,“ naznačil Frydrych a  zcela jasně 
pojmenoval, co je největší bolestí 
českého ragby: „Nedostatek opravdu 
kvalitních a zkušených trenérů. Proto 
musíme výrazně zlepšit jejich vzdělá-
vání, které je klíčové i pro další rozvoj 
ragby u nás. Bude třeba vyrazit do svě-
ta, minimálně do Evropy, abychom se 
i v této oblasti výrazně posunuli,“ uza-
vřel nový prezident České rugbyové 
unie David Frydrych z Říčan.

(vích)

Prezident mountfieldu Říčany šéfuje celému českému ragby

rugby_ricany_pf2014_165x245.indd   1 12/19/2013   12:50:53 PM
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Fotbalová školička  
FK Říčany sbírá medaile
Hezkou tečku za rokem 2013 udělali ti nejmenší fotbalisté 
FK Říčany, když potřetí za sebou přivezli z halového tur-
naje v Běchovicích stříbrné medaile.
Oddíl školičky funguje v  FK Říčany teprve rok a  dnes ho 
navštěvuje 21 dětí. Cílem jeho otevření bylo podchytit děti 
ve věku 4–6 let, vštípit jim radost z pohybu, ze hry a postup-
ně získávat srdce malých špuntů pro fotbal. Děti se pod ve-
dením zkušeného trenéra Jaromíra Ferkla a vedoucí mužstva 
Jany Hronské učí pohybovým dovednostem, seznamují se se 
základními pravidly fotbalu, prací v týmu a jsou připravová-
ny pro další fotbalový růst v oddíle mladší přípravky.
Trénovat začaly děti na konci srpna na týdenním soustře-
dění ve Svojeticích, kde kromě toho, že zde zdokonalovaly 
své fotbalové dovednosti, zažily i mnoho legrace. Na sou-
středění pak plynule navázaly tréninky, které probíhaly 
3krát týdně. Aby hráči poznali atmosféru fotbalových zá-
pasů a  získávali své první herní zkušenosti, přihlásili se 
do soutěže MINIStar, která trvala celý podzim. A nevedli 
si vůbec špatně. Ve své skupině skončili na  třetím místě 
a pro jarní část této soutěže postoupili do skupiny B, kde 
změří síly se soupeři, jako jsou např. Neratovice, Dukla 
JM, Brandýs n. L., Vyžlovka, Počernice. 
Ani v zimním období naše nejmenší fotbalové naděje ne-

zahálí. Trénují pravidelně 2krát týdně v městské sportovní 
hale a za příznivého počasí i na umělé trávě. Program mají 
bohatý, čeká je série halových turnajů, které mají naplá-
novány do  poloviny března. A  pak zpátky ven na  trávu, 
kde se budou připravovat na jarní část soutěže MINIStar. 
Více informací na www.fkricanyskolicka.webnode.cz.
Fotbalová školka FK Říčany děkuje všem svým fanouškům, 
rodičům a sponzorům za přízeň, kterou našemu oddílu pro-
jevovali v roce 2013. Přejeme všem mnoho pohody a úspěchů 
v roce 2014 a těšíme se, že nám budete i nadále chodit fandit. 

Trenéři fotbalové školičky FK Říčany

Ve čtvrtek 5. prosince 2013 uspořádal říčanský florba-
lový klub FBC Říčany ve spolupráci
s volnočasovým centrem Na Fialce a za finanční podpory měs-
ta Říčany první ročník školního florbalového turnaje o Říčan-
ský pohár. Pozvání přijalo 9 florbalových týmů zastupujících 5 
škol. Kluci a holky, kteří se sešli v hale Na Fialce, byli rozděleni 
podle věku do dvou kategorií 6.–7. třída, prima a sekunda a 2. 
kategorie 8.–9. třída, tercie a kvarta. Takto spolu v kategoriích 
sehráli zápasy každý s každým, které určily vítěze jednotlivých 
kategorií. Výsledky se následně sečetly, a tak určily celkového 
vítěze turnaje. Žáci pro svoji školu vyhráli sadu značkových 
florbalek UNIHOC. Na závěr byly vyhodnoceny individuální 
výkony a všechny zúčastněné týmy obdržely diplomy, sladkosti, 

první tři týmy poháry a  vítězové navíc poukazy 
na  návštěvu bazénu Na  Fialce. Vyvrcholením 

bylo předání hlavní ceny paní místostarostkou Hanou Špač-
kovou, ředitelem centra Lukášem Basíkem a předsedou klubu 
FBC Říčany Jiřím Prosem.
A nyní k výsledkům. 

V kategorii mladších žáků bylo pořadí:
1. místo 1. ZŠ Říčany, Masarykovo nám. 71
2. místo ZŠ Říčany, Bezručova 94
3. místo Základní škola T. G. Masaryka, Mnichovice
4. místo Gymnázium Říčany, Komenského nám. 1280/1
Kategorie starší žáci:
1. místo Gymnázium Říčany, Komenského nám. 1280/1
2. místo 1. ZŠ Říčany, Masarykovo nám. 71
3. místo ZŠ Říčany, Bezručova 94
4. místo Masarykovo klasické gymnázium v Říčanech
5. místo Základní škola T. G. Masaryka, Mnichovice
Celkově:
1. místo 1. ZŠ Říčany, Masarykovo nám. 71
2. místo ZŠ Říčany, Bezručova 94
3. místo Gymnázium Říčany, Komenského nám. 1280/1
4. místo Základní škola T. G. Masaryka, Mnichovice
5. místo Masarykovo klasické gymnázium v Říčanech

Mikulášský turnaj v Běchovicích 1. 12. 2013 – 2. místo
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Florbalový Říčanský pohár 2013

Poháry pro vítěze a sada florbalových holí pro celkového vítěze turnaje

Utkání měla spád a náboj
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Jaké rybníky jsou zamrzlé a kde se nachází upravené 
stopy pro běžkování? Všechny tipy na  zimní aktivity 
a akce v regionu Ladova kraje, důležité informace o je-
jich aktuálním stavu k  provozování nebo prostor pro 
komentáře a rady od čtenářů poskytuje portál Ladov-
ská zima. Projekt, který financuje spolek obcí Ladův 
kraj, běží již třetím rokem. 
Projekt Ladovská zima seznamuje veřejnost s možnostmi 
sportovního vyžití v Ladově kraji. Jde především o nabíd-
ku tradičních i méně známých běžeckých tras pro klasické 
běžkování, sjezdovku na  Šibeničním vrchu v  Mnichovi-
cích pro sjezdové lyžování nebo přehled rybníků a zimní 
stadion ve Velkých Popovicích pro bruslení. K tomu si stá-
le větší popularitu získává backcountry běžkování. „Jde 
o toulky volnou krajinou – ideální způsob relaxace a pozná-
vání zapadlých koutů našeho regionu, kolem kterých nor-
málně jen projedeme autem,“ popisuje manažer Ladova 
kraje Roman Sauer. 
V rámci Ladovské zimy se v regionu koná i několik akcí; 
tradiční karneval na lyžích v Mnichovicích, druhý ročník 
velké sněhové bitvy v Říčanech nebo každoroční Ladov-
ské vepřové hody v  pivovaru Velké Popovice. Zde letos 
chystá Ladův kraj spolu s pořadateli a střední uměleckou 
školou atraktivní novinku – v centru obce se budou tvořit 
„ledové“ sochy vyrobené z  ledového obrusu vyváženého 
z hokejové plochy popovického zimního stadionu.
Prostřednictvím svých webových stránek www.ladovska-
zima.cz nabízí prostor pro sdílení informací – co, kdy, kde 
se v regionu v rámci zimních akcí koná a jaké jsou aktu-
ální podmínky. Navíc každý může na stránkách přispívat 
svými komentáři.
„Organizátoři a obce zde mohou informovat o svých spor-
tovních, kulturních a  společenských akcích. Každý z  nás 
pak třeba o tom, kde projel stopu, jaké jsou v daném místě 
sněhové podmínky nebo kde lze dobře a  bezpečně bruslit. 

Také uveřejňujeme místa, kde probíhá strojová údržba bě-
žeckých tras a  v  jakém jsou stavu,“ vyjmenovává Roman 
Sauer. „Na webu jsou ke stažení i mapy s označením občas 
upravovaných, ale i  ostatních doporučených tratí pro běž-
kaře,“ dodává předseda volnočasové komise města Říča-
ny David Michalička /Klidné město/.  

Hlavní je dostatek sněhu 
Provozování zimních aktivit je závislé hlavně na  pří-
znivém počasí. „Některé běžecké stopy se budeme snažit 
udržovat strojově. Spoléháme především na ochotu a spolu-
práci lidí ze Sokola Senohraby, kteří mají k dispozici sněžný 
skútr se stopovacím zařízením a bohaté zkušenosti s údrž-
bou stop na Vávrově palouku jižně od Senohrab,“ doplňuje 
manažer mikroregionu.
Strojově se budou při dostatečném sněhu určitě udržovat 
okruhy u Senohrab a Štiřína a snad také tzv. Malá Šuma-
va mezi Mnichovicemi, Struhařovem a  Klokočnou. Pro 
Říčaňáky je asi nejzajímavější okruh na tehovském poli, 
kde probíhá komunikace s uživatelem pozemků a dohoda 
podmínek využití skútru. Nově jsou pro tuto zimu hlav-
ní cesty v  terénu označeny směrovými šipkami pro lepší 
orientaci. Některá místa však zaručují i  v  případě nedo-
statku sněhu nebo vyšších teplot příležitost k  bruslení 
nebo sjezdování po celou zimu. Zimní stadion ve Velkých 
Popovicích funguje celoročně a sjezdovka v Mnichovicích 
je uměle zasněžována.
A  jaké aktivity Roman Sauer doporučuje rozhodně vy-
zkoušet? „V  loňském roce se mi líbila říčanská sněhová 
bitva, což je nápad, který je určitě přenosný i  do  dalších 
obcí. Já osobně se rád toulám po  regionu a  vím, že je zde 
řada nádherných zákoutí, která člověk objeví jen tehdy, jde-
-li pěšky. Proto je moje volba backcountry běžkování.“

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Ladovská zima je v plném proudu.  
Jaké zimní sporty a akce nabízí? 
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WIFI v knihovně
Kromě přístupu k internetu prostřednictvím stolních 
počítačů pro veřejnost je nyní v  knihovně možné se 
také připojit vlastním notebookem přes knihovní 
síť WIFI. Předpokládáme, že tato možnost může 
významně zefektivnit např. práci ve  studovně, kdy 
návštěvníci a čtenáři studují prameny z naší knihov-
ny a  zároveň bez odbíhání mohou využívat i  zdroje 
z veřejných sítí. 

Časopisy v knihovně
Knihovna se v  rozličných parametrech (návštěvnost, 
počet čtenářů, počet výpůjček apod.) kontinuálně roz-
víjí, grafy a ukazatele směřují vzhůru, plánovači z dří-
vějších dob by měli radost. Co mírně zůstává za oče-

káváním, je zájem o  časopisy. Možná, že návštěvníci 
ani nevědí, že kromě knih si mohou půjčit i další tis-
koviny. Knihovna se snaží nabízet zajímavé novinky, 
nyní jsme třeba objednali dvouměsíčník Youth time 
psaný v angličtině a v ruštině, jejíž význam v poslední 
době významně roste. Cílovou skupinou časopisu jsou 
studenti, zaměstnavatelé se zájmem o  perspektivní 
zaměstnance a vůbec aktivně žijící lidé. Jinak nabízí-
me pestrý výběr časopisů z nejrůznějších oborů – vědy 
přírodní i společenské, sport, hobby, kultura, součas-
nost. Oblíbeným a  žádaným časopisem je D – test, 
zaměřený na  rady spotřebitelům a  testy různých vý-
robků. Za očekáváním zůstal např. časopis Muzikus, 
určený, jak název napovídá, hudebníkům. Přestože je 
jich v Říčanech spousta, půjčuje se velmi málo…

Vladimír Levický

ODDĚLeNí PRO DOSPĚLÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny: 
pondělí – pátek 8.30 – 18.00, sobota 8.30 – 12.00

ODDĚLeNí PRO DĚTI 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
Email: dětské.odd@knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny: 
pondělí, úterý 12.00 – 17.00, středa 12.00 – 18.00 
čtvrtek 8.30 – 17.00, pátek 12.00 – 16.00http://knihovna.ricany.cz

Říčanští zpěváci sklidili 
úspěch na benefičním 
koncertě Radost dětem
Naši říčanští zpěváci Berenika Selixová a Eliška a Do-
minik Červení byli 7. 12. 2013 pozváni do Národního 
domu na  Vinohradech na  velkolepý benefiční koncert 
Radost dětem, kde sklidili značné ohlasy. V obsáhlém 
programu vystoupili společně s několika známými tvá-
řemi jako čestní hosté.
Projekt Radost dětem je určen především dětem z dět-
ských domovů a dětem s onkologickým onemocněním. 
Naši zpěváci tak povzbudili nejen děti, ale také je-
jich rodiče či opatrovatele, přičemž opět dokázali, že 
zpěv léčí duši a  i  v  obtížných chvílích dokáže vykouz-

lit radostný úsměv. Všem třem patří díky, že alespoň 
na chvíli byli na blízku těm, kteří potřebují pomoci.

Eliška Erlichová

Velký vánoční trh 
s kvalitním uměním
Přijměte naše pozvání na VeLKý 
VáNOČNí TRH S KVALITNím UmĚNím, 
který se koná již pošesté  
v galerii Kotelna. 

Prodejní výstava probíhá od  28. 11. 
2013  do 10. 1. 2014 .
l výběr toho nejlepšího od současných mladých 
výtvarníků – obrazy, plastiky, grafiky 
l možná konzultace s odborníkem 
l přehledná nabídka na ploše 400 m2 

www.galeriekotelna.cz 
Těšíme se na vaši návštěvu!

galerie Kotelna 
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Výstava „Říčany – výlet do první republiky“
16. října 2013 až 30. ledna 2014

Výstava představuje minulost města 
Říčany a jeho okolí z pohledu „prvo-
republikového výletníka“. 
Pro veřejnost i školy jsou připrave-

ny doprovodné aktivity – skládání 
mapy ČSR s přiřazením znaků jed-
notlivých zemí, rozpoznávání vý-
letních míst Říčan, pro menší děti 
pak zdobení „prvorepublikového“ 
dortu.

sobota 25. ledna od  10 hodin, sraz 
u infocentra

Jako rozloučení s výstavou „Říčany – 
výlet do první republiky“ si uděláme 
také menší výlet po  Říčanech a  Ra-
došovicích, při kterém „zkontroluje-
me“, co se za posledních více než 70 
let na místech spojených s oddychem 
a  rekreací změnilo. Zároveň tato 

vycházka bude vítanou příležitostí 
podiskutovat o  těchto místech a pří-
padně upřesnit či rozšířit některé 
informace. 
Započne na  náměstí u  infocentra 
v  10.00 hod. a  bude končit u  areálu 
Jurečku před obědem.
Vstupné 50 Kč
Účast na  vycházce prosíme potvr-
dit buď mailem (martin.hurka@

úterý 28. ledna od 18 hodin

Ostrov Srí Lanka má na svém území 
mnoho národních parků. Na vysoči-
ně v centru ostrova leží národní park 
Horton Plains, kde se náhorní plani-
na v nadmořské výšce kolem 2000 m 
každé odpoledne zalévá mlhou stou-
pající z  hlubokých údolí. Přírodní 
podmínky tak daly vzniknout jedi-
nečnému ekosystému horského mlž-

ného lesa. Oproti tomu národní park 
Yala ležící v jihovýchodní části ostro-
va překypuje hojností zvěře. Při toul-
kách srílanskou přírodou si uděláme 
výlet i do deštného pralesa Sinharaja 
a  do  světoznámé botanické zahrady 
Peradenyia nedaleko Kandy.

Promítat a  vyprávět bude Jindřich 
Částka.
Vstupné 50 Kč

Doprovodný program výstavy:
Vycházka po „prvorepublikových Říčanech“

muzeum.ricany.cz) nebo telefonicky 
na čísle 604 237 175.

Martin Hůrka

Cyklus PŘeDNáŠeK KOLem SVĚTA:
Srí Lanka II. – národní parky a přírodní zajímavosti FO
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Klub deskových her
Středa 22. ledna od 16 do 19 hodin 

Zveme vás na  setkání příznivců mo-
derních deskových her v  muzeu.  
Vybrat si můžete z nabídky ověřených 
her (Carcassonne, Jungle speed, Cita-
dela, San Juan, Duch, Bobří banda…), 

vysvětlíme vám pravidla a  můžete si 
zahrát. Vítáni jsou dospělí i děti škol-
ního věku, začátečníci i  experti. Děti 
od  6 do  10 let se mohou účastnit 
pouze v doprovodu rodičů. 
Přijít můžete kdykoliv mezi 16. až 19. 
hodinou. 
Vstupné 30 Kč
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V  tomto čísle chceme upozornit 
na  etnografickou část sbírky, 
která bývá v  regionálních mu-
zeích velmi ceněna, neb přináší 
autentickou představu o v místě 
používaných lidových výrobních 
postupech a  tradicích. Máselni-
ce, jak již název napovídá, slou-
žila ke  stloukání másla z  mléč-
ného tuku (smetany). Dnes již 
nelze předpokládat, že by mnoho 
lidí používání těchto domácích 
máselnic pamatovalo. Jedná se 
o  jednoduchý starší typ másel-
nice se středovou tyčí (tloukem). 
V 19. století se pak rozšířilo po-
užívání taktéž typu rotačního, 
kdy na  čepech zavěšený soudek 
byl pomocí kliky pomalu a  pra-
videlným pohybem otáčen, nebo 
takzvané kolíbky, která opravdu 
jako skutečná kolíbka vypadala 
a  fungovala. Domácí stloukání 
másla u nás vymizelo až po dru-
hé světové válce, kdy se plně pře-
šlo na jeho průmyslovou výrobu. 
Domácí výrobě másla nepomoh-
la řada opatření vydáva-
ných během druhé světové 
války i  v  poválečném ob-
dobí, která v  podstatě na-
řizovala odevzdávat mléko 
z  domácích hospodářství 
mlékárnám. A  menší zají-
mavost na  závěr. Severně 
od  Prahy se nalézá obec 
Máslovice, ve  které po  re-
voluci vzniklo malé 
muzeum másla, kte-
ré lze o  víkendech 
navštívit a  rozšířit si 
informace (s domácí 
výrobou másla jsou 
spojeny i často krás-
né ručně vyřezávané 
formy či speciální 
nádoby k uchovává-
ní mléka i smetany).

Martin Hůrka

Ze SbíReK 
mUZeA
máselnice

co se děje v kultuřeco se děje v kultuře

středa 15. ledna od 18.00 hod.

Další díly semináře budou probíhat 
v těchto termínech: 29. 1., 12. 2., 26. 2.
Máte zájem si sami vypátrat minulost 
svého rodu a  sestavit si rodinný ro-
dokmen? Chcete se dozvědět, jaké jsou 
zdroje informací pro genealogy a jak se 
s nimi pracuje? Právě pro vás jsou ur-
čeny semináře Tvorba rodokmenu.    
Cyklus zahrnuje čtyři lekce a  jeho 
součástí jsou i individuální konzulta-
ce nad konkrétními prameny účast-
níků (dle dohody s přednášejícím).
Vstupné: 100 Kč
Cena za celý kurs (4 semináře): 350 Kč. 
Doba trvání jednotlivých setkání: cca 
60 minut.
Lektoruje Martin Hůrka. 
Rezervace: martin.hurka@muzeum.
ricany.cz, tel.: 604 237 175 FO
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Cyklus TVORbA RODOKmeNU:
Poznej své předky aneb jak se tvoří rodokmen – 1. část

Cyklus ČTeNí STARýCH TeXTŮ:
Paleografická cvičení pro laické zájemce o dějiny svého 
rodu i studenty historických věd – 1. část
pondělí 20. ledna od 18.00 hod.
Další cvičení budou probíhat v těch-
to termínech: 3. 2., 17. 2., 3. 3.
Cvičení jsou vhodná jako doplněk 
k  cyklu TVORBA RODOKMENU. 
Jsou určena laickým zájemcům o histo-
rii, obecním kronikářům či studentům 
historických oborů, kteří se chtějí se-
známit s písmy 16.–19. století. Důraz 
bude kladen na novogotická písma.

Vstupné: 100 Kč
Cena za celý kurs (4 semináře): 350 Kč. 
Doba trvání jednotlivých setkání: cca 
60 minut.
Kurz bude otevřen, pokud se přihlásí 
alespoň 5 zájemců.

Lektoruje Martin Hůrka. 
Rezervace: martin.hurka@muzeum.
ricany.cz, tel.: 604 237 175
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LADŮV KRAJ A OKOLÍ...
KULTURNí A SPORTOVNí KALENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

do 6. 1. 
2014

Říčany 9.00–
17.00

Výstava betlémů – Všechny betlémy vyrobené v Říčanech (děti, rodiny, školní třídy, 
družiny, zájmová sdružení, místní výtvarníci a umělci) budou vystavené v nové 
Hradní zahradě.

do 10. 
1. 2014

Říčany Velký vánoční trh s uměním po šesté – Výběr toho nejlepšího od současných 
mladých výtvarníků. Galerie Kotelna.

do 30. 
1. 2014

Říčany Výstava Říčany – výlet do první republiky – Minulost města Říčany a jeho okolí 
z pohledu „provorepublikového výletníka“. Vstupné 30 Kč, děti 15 Kč. Muzeum.

11. 1. Říčany 20.00 Skautský ples – Městské kulturní středisko.
12. 1. Říčany 14.00 Dětský karneval – Městské kulturní středisko.
13. 1. Říčany 18.00 Vnitřní motivace k učení – Jak ji rozvíjet a podporovat – přednáška. Přednáší certifikovaná 

lektorka kurzu Respektovat a být respektován Hana Čechová, vstupné 50 Kč. Muzeum.
13. 1. Kolovraty 19.00 Jazzový večer se Steamboat Stompers – Koncert, vstupné 260 Kč,  

v ceně vstupného je večeře. Klub U Boudů.
15. 1. Štiřín 15.00–

18.00
Větvičkova poradna pro veřejnost – Možnost zakoupení knih, vstup zdarma.  
Dům ATIS.

15. 1. Říčany 18.00 Tvorba rodokmenu – Poznej své předky aneb jak se tvoří rodokmen,  
vstupné 100 Kč. Muzeum.

15. 1. Říčany 19.30 Czech Philharmonic Jazz Band – Kruh přátel hudby v Městském kulturním středisku.
16. 1. Říčany 9.00 Jak na paradontózu – Přednáška Jiřího Landy. Volnočasové centrum Na Fialce.
16. 1. Říčany 11.30 Česká divadelní avantgarda – Přednáška Jaromíra Kazdy.  

Volnočasové centrum Na Fialce.
16. 1. Říčany 14.00 Křesťanská antika v architektuře – Přednáška Karla Kubiceho.  

Volnočasové centrum Na Fialce.
16. 1. Uhříněves 19.30 Ivan Hlas Trio – Komorní koncert skladatele, textaře, zpěváka a kytaristy,  

vstupné 250 Kč. Divadlo Bolka Polívky U22.
18. 1. Štiřín 19.30 Zámecký ples – Tradiční ples na zámku Štiřín s bohatým doprovodným  

programem. K tanci hraje Orchsestr Josefa Hlavsy. Vstupné 600 Kč.
19. 1. Kolovraty 19.00 Mexický večer – tanec, promítání, ochutnávka, vstupné 120 Kč,  

v ceně vstupného ochutnávka. Klub U Boudů.
20. 1. Říčany 18.00 Cyklus čtení starých textů – Paleografická cvičení pro laické zájemce  

o dějiny svého rodu i studenty historických věd, vstupné 100 Kč. Muzeum.
22. 1. Říčany 20.00 Lenka Filipová – Concertino – Novoroční koncert, zazní úpravy lidových písní, 

šansonu, ukázky keltských skladeb  a známé hity. Městské kulturní středisko.
23. 1. Říčany 17.00 Pohybem to začíná – Přednáška Hany Čechové. Volnočasové centrum Na Fialce.
26. 1. Štiřín 17.00 Mladé talenty Josefu Sukovi – Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy. 

Chopin, Bach, Bedussy, Brahms. Vstupné 150 Kč. Zámek.
27. 1. Kolovraty 15.00 Koncert ZUŠ Bajkalská – Bližší informace ZUŠ Bajkalská, vstup zdarma. Klub U Boudů.
28. 1. Uhříněves 19.30 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – Jazzový a Swingový koncert,  

vstupné 400 Kč. Divadlo Bolka Polívky U22.
29. 1. Říčany 18.00 Tvorba rodokmenu – Poznej své předky aneb jak se tvoří rodokmen,  

vstupné 100 Kč. Muzeum.
29. 1. Říčany 20.00 Všechnopartička – Karel Šíp & Josef Náhlovský  

– Zábavná show v Městském kulturním středisku.
30. 1. Říčany 9.00 Pohybem proti „růstu do země“ – Přednáška Olgy Chválové.  

Volnočasové centrum Na Fialce.
30. 1. Říčany 11.30 Česká kinematografie v protektorátu Čechy a Morava  

– Přednáška Ivana Klimeše. Volnočasové centrum Na Fialce.
30. 1. Říčany 14.00 Architektura raného středověku – Přednáška Karla Kubiceho.  

Volnočasové centrum Na Fialce.
31. 1. Říčany 20.00 Shahab Touloue – Koncert – flamengo, perská tradiční hudba.  

Volnočasové centrum Na Fialce.
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01 LEDEN
PRogRam 2014

02 & 03
2014

 SPoLEČNoST & TaNEC 

SKAUTSKÝ PLES
So Pořádá skautský oddíl Říčany.

 DĚ TI 

DĚTSKÝ KARNEVAL
Po Ve spolupráci s Jazykovým studiem Sylvy maříkové. 
Účinkuje divadlo Kamarádi.

 VÁ ŽNÁ HUDBA 

CZECH PHILHARMONIC JAZZ BAND
St Koncert z cyklu Kruh přátel hudby. Devítičlenný ansámbl složený 
převážně z hráčů České filharmonie s repertoárem z oblasti jazzu.

 SPOLEČNOST & TANEC 

MySLIVECKÝ PLES 
So Tradiční ples v Říčanech 

 KONCERT y 

LENKA FILIPOVÁ - CONCERTINO
St Novoroční koncert. Zazní zde i úpravy lidových písní, šansonu,  
ukázky keltských skladeb z připravovaného nového alba, ale samozřejmě 
i největší známé hity umělkyně.

 SPOLEČNOST & TANEC 

PLES ROKU 
So Pořádá Elektrocentrum Kadlec.

 KONCERT y 

SENIOR DIxIELAND PRAHA                          
& PETR HASMAN  
Út Koncert dixielandové kapely z cyklu Jazzové večery v Říčanech. 

 DIVADLO 

VšECHNOPARTIČKA – KAREL šíP                 
A JOSEF NÁHLOVSKÝ
St Zábavná talk show.

 KONCERT y 

POLOTETNí KONCERT ZUš
Čt Koncert k 60. výročí ZUŠ Říčany.

20.00
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14.00

12

20.00
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20.00
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20.00
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20.00

28

20.00

29

17.30

30

CZECH PHILHARMONIC 
JAZZ BAND 
 St 15 / 1 / 2014 – 19.30
   KoNCERT Z CYKLU KRUH PŘÁTEL HUDBY.  

Tchaikovsky String       
Quartett
 St 12 / 2 / 2014 – 19.30
   KRUH PŘÁTEL HUDBY.  KoNCERT  
   VÝZNamNÉHo RUSKÉHo KVaRTETa.  

Všechnopartička 
 St 29 / 1 / 2014 – 20.00
   ZÁBaVNÁ TaLK SHoW oBLÍBENÝCH KomIKŮ.  

Michal Horáček – koncertní 
turné „Mezi námi“
 Út 18 / 2 / 2014 – 20.00

  aUToRSKÝ HUDEBNÍ RECITÁL VÝZNamNÉHo 
  ČESKÉHo TExTaŘE, žURNaLISTY a PRoDUCENTa.  
  DÁLE ÚČINKUJÍ LENKa NoVÁ, oNDŘEJ RUmL,  
  FRaNTIŠEK SEgRaDoa KVaRTET maTEJE BENKa. 

Lenka Filipová - Concertino 
 St 22 / 1 / 2014 – 20.00
  NoVoRoČNÍ KoNCERT. 

Pohřešovaná
 Čt 13 / 2 / 2014 – 19.30

  DIVaDELNÍ HRa - DS TYL. 
   aUToR: REZa DE WaT. 

Marsyas „40 let“
 St 26 / 3 / 2014 – 20.00
   KoNCERT LEgENDÁRNÍ KaPELY SE ZUZaNoU 
   mICHNoVoU a oSKaREm PETREm. 

Zdeněk Izer  – 
„Turné 4 můstků“ 
St 12 / 3 / 2014 – 20.00
 ZÁBaVNÝ PoŘaD, HoST: ŠÁRKa VaŇKoVÁ.  

PLESOVÁ SEZÓNA 2014

Hasičský ples – So 1/2 
Ples Města Říčany – So 8 / 2 
Ples ZŠ U Říčan. lesa – Pá 14 / 2
Ples Rugby – So 22/2
Ples Zdrav. a záchr. služ. – So 1/3 
Sokolské Šibřinky – So 8/3
Ples ZŠ Bezručova – Pá 14/3
Ples ODS – So 15/3
Country ples – Pá 28/3
Ples Jazykové školy 
Langfor – So 29/3

LEDNOVÝ KONCERT KPH V KC LABUť 
— Czech Philharmonic Jazz Band

 Cyklus Kruhu přátel hudby je všeobecně věnován hudbě označované jako 
vážná, ustálil se však zvyk jeden z pořadů tohoto cyklu věnovat přesahům do 
dalších žánrů. a právě takový „přesahový“ koncert, kdy hudebníci z našeho nejre-
nomovanějšího symfonického orchestru si „odskočí“ k jazzu, je prvním pořadem 
z tohoto cyklu v roce 2014. 
 
 Czech Philharmonic Jazz Band vznikl na půdě České filharmonie z podnětu 
několika hudebníků tohoto světově uznávaného symfonického orchestru. Důvo-
dem vzniku tohoto ansámblu byla touha vyjádřit se interpretačně jazzovou hud-
bou a zároveň se odreagovat od tzv. hudby vážné. Základní repertoár souboru 
tvoří melodicky bohatá témata z období zlaté éry jazzové hudby. Velkým vkladem 
tohoto uskupení je tónová kultura, precizní intonace či smysl pro dynamiku. Vedle 
členů České filharmonie zde stabilně hrají i hudebníci z ryze jazzového světa, kteří 
dotváří portrét této jedinečné kapely.
 
 Členy souboru jsou:
Tomáš Kopáček – klarinet - umělecký vedoucí souboru (sólista České filharmonie)
Jaroslav Halíř – trubka (sólista České filharmonie)
Lukáš moťka – trombón (sólista České filharmonie)
Petr Ries – kontrabas (sólista České filharmonie)
michal Kostiuk – saxofon (hostující hráč České filharmonie, člen Hudby hradní 
stráže, působí také v různých předních jazzových ansámblech)
Jakub Dvořáček – klavír (skladatel, korepetitor Konzervatoře J. Ježka, hudebník 
s přesahem do různých žánrů)
Jan Prchal – bicí nástroje (vítěz mnoha soutěží ve svém oboru, spolupracuje s big 
bandy a s jazzovým triem Bitmap)    

 Říčanský koncert v KC Labuť se koná ve středu 15. ledna, začíná v 19.30.

LENKA FILIPOVÁ
— Concertino

 Lenka Filipová je na české a slovenské kulturní scéně značkou hudební kvali-
ty, úspěchu, ale i neobyčejné lidské skromnosti. Koncerty plné emocí, virtuozních 
muzikantských výkonů, komunikace s publikem, celá řada hitů  a nekonečná ener-
gie posouvá Lenku Filipovou stále výš mezi elitu českých a slovenských umělců. 
Právem patří mezi nejžádanější interprety současnosti!
 Concertino Tento hudební projekt navazuje na vydání klasického kytarové-
ho alba Concertino III. V komorním koncertu, který je věnovaný celé řadě úprav 
věhlasných skladeb pro klasickou kytaru, zazní i úpravy lidových písní, šansonu, 
ukázky keltských skladeb a největší hity umělkyně.

Lenka Filipová je jediným českým a slovenským interpretem, kte-
rý spojuje klasickou kytaru se zpěvem. Tyto nádherné koncerty 
doprovází Sean Barry na irskou harfu a Jindřich Koníř na sólo 
piano a klávesy v úpravě pro symfonický orchestr.

 Srdečně Vás všechny zveme do Kulturního centra Labuť 
22. ledna 2014 od 20 hod.

 Těšíme se na Vaši návštěvu!

NEBUď LABUť A  ZaJDI Na KULTURU!

www.kclabut.czŘíčany — 17. listopadu 214 +420 323 602 456

19.30

15

ZÁPISy DO TANEČNíCH KURZŮ V ROCE 2014
Základní kurzy tance a společenského chování budou zahájeny v sobotu 13. září 
2014 v 17.00 a ve 20.00 hodin v sále KC Labuť v Říčanech. Přihlásit se můžete 
v kanceláři KC nebo prostřednictvím webových stránek.

Taneční kurzy pro dospělé začínají v pátek 3. října 2014, budou se konat vždy jednou 
za 14 dní. Jsou rozděleny na začátečníky a mírné pokročilé od 19.00 a pokročilé od 
21.00.

Kurz povede taneční mistr Ing. Ivan Vít s manželkou. 
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02 & 03
2014

 SPoLEČNoST & TaNEC 

SKAUTSKÝ PLES
So Pořádá skautský oddíl Říčany.

 DĚ TI 

DĚTSKÝ KARNEVAL
Po Ve spolupráci s Jazykovým studiem Sylvy maříkové. 
Účinkuje divadlo Kamarádi.

 VÁ ŽNÁ HUDBA 

CZECH PHILHARMONIC JAZZ BAND
St Koncert z cyklu Kruh přátel hudby. Devítičlenný ansámbl složený 
převážně z hráčů České filharmonie s repertoárem z oblasti jazzu.

 SPOLEČNOST & TANEC 

MySLIVECKÝ PLES 
So Tradiční ples v Říčanech 

 KONCERT y 

LENKA FILIPOVÁ - CONCERTINO
St Novoroční koncert. Zazní zde i úpravy lidových písní, šansonu,  
ukázky keltských skladeb z připravovaného nového alba, ale samozřejmě 
i největší známé hity umělkyně.

 SPOLEČNOST & TANEC 

PLES ROKU 
So Pořádá Elektrocentrum Kadlec.

 KONCERT y 

SENIOR DIxIELAND PRAHA                          
& PETR HASMAN  
Út Koncert dixielandové kapely z cyklu Jazzové večery v Říčanech. 

 DIVADLO 

VšECHNOPARTIČKA – KAREL šíP                 
A JOSEF NÁHLOVSKÝ
St Zábavná talk show.

 KONCERT y 

POLOTETNí KONCERT ZUš
Čt Koncert k 60. výročí ZUŠ Říčany.
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CZECH PHILHARMONIC 
JAZZ BAND 
 St 15 / 1 / 2014 – 19.30
   KoNCERT Z CYKLU KRUH PŘÁTEL HUDBY.  

Tchaikovsky String       
Quartett
 St 12 / 2 / 2014 – 19.30
   KRUH PŘÁTEL HUDBY.  KoNCERT  
   VÝZNamNÉHo RUSKÉHo KVaRTETa.  

Všechnopartička 
 St 29 / 1 / 2014 – 20.00
   ZÁBaVNÁ TaLK SHoW oBLÍBENÝCH KomIKŮ.  

Michal Horáček – koncertní 
turné „Mezi námi“
 Út 18 / 2 / 2014 – 20.00

  aUToRSKÝ HUDEBNÍ RECITÁL VÝZNamNÉHo 
  ČESKÉHo TExTaŘE, žURNaLISTY a PRoDUCENTa.  
  DÁLE ÚČINKUJÍ LENKa NoVÁ, oNDŘEJ RUmL,  
  FRaNTIŠEK SEgRaDoa KVaRTET maTEJE BENKa. 

Lenka Filipová - Concertino 
 St 22 / 1 / 2014 – 20.00
  NoVoRoČNÍ KoNCERT. 

Pohřešovaná
 Čt 13 / 2 / 2014 – 19.30

  DIVaDELNÍ HRa - DS TYL. 
   aUToR: REZa DE WaT. 

Marsyas „40 let“
 St 26 / 3 / 2014 – 20.00
   KoNCERT LEgENDÁRNÍ KaPELY SE ZUZaNoU 
   mICHNoVoU a oSKaREm PETREm. 

Zdeněk Izer  – 
„Turné 4 můstků“ 
St 12 / 3 / 2014 – 20.00
 ZÁBaVNÝ PoŘaD, HoST: ŠÁRKa VaŇKoVÁ.  

PLESOVÁ SEZÓNA 2014

Hasičský ples – So 1/2 
Ples Města Říčany – So 8 / 2 
Ples ZŠ U Říčan. lesa – Pá 14 / 2
Ples Rugby – So 22/2
Ples Zdrav. a záchr. služ. – So 1/3 
Sokolské Šibřinky – So 8/3
Ples ZŠ Bezručova – Pá 14/3
Ples ODS – So 15/3
Country ples – Pá 28/3
Ples Jazykové školy 
Langfor – So 29/3

LEDNOVÝ KONCERT KPH V KC LABUť 
— Czech Philharmonic Jazz Band

 Cyklus Kruhu přátel hudby je všeobecně věnován hudbě označované jako 
vážná, ustálil se však zvyk jeden z pořadů tohoto cyklu věnovat přesahům do 
dalších žánrů. a právě takový „přesahový“ koncert, kdy hudebníci z našeho nejre-
nomovanějšího symfonického orchestru si „odskočí“ k jazzu, je prvním pořadem 
z tohoto cyklu v roce 2014. 
 
 Czech Philharmonic Jazz Band vznikl na půdě České filharmonie z podnětu 
několika hudebníků tohoto světově uznávaného symfonického orchestru. Důvo-
dem vzniku tohoto ansámblu byla touha vyjádřit se interpretačně jazzovou hud-
bou a zároveň se odreagovat od tzv. hudby vážné. Základní repertoár souboru 
tvoří melodicky bohatá témata z období zlaté éry jazzové hudby. Velkým vkladem 
tohoto uskupení je tónová kultura, precizní intonace či smysl pro dynamiku. Vedle 
členů České filharmonie zde stabilně hrají i hudebníci z ryze jazzového světa, kteří 
dotváří portrét této jedinečné kapely.
 
 Členy souboru jsou:
Tomáš Kopáček – klarinet - umělecký vedoucí souboru (sólista České filharmonie)
Jaroslav Halíř – trubka (sólista České filharmonie)
Lukáš moťka – trombón (sólista České filharmonie)
Petr Ries – kontrabas (sólista České filharmonie)
michal Kostiuk – saxofon (hostující hráč České filharmonie, člen Hudby hradní 
stráže, působí také v různých předních jazzových ansámblech)
Jakub Dvořáček – klavír (skladatel, korepetitor Konzervatoře J. Ježka, hudebník 
s přesahem do různých žánrů)
Jan Prchal – bicí nástroje (vítěz mnoha soutěží ve svém oboru, spolupracuje s big 
bandy a s jazzovým triem Bitmap)    

 Říčanský koncert v KC Labuť se koná ve středu 15. ledna, začíná v 19.30.

LENKA FILIPOVÁ
— Concertino

 Lenka Filipová je na české a slovenské kulturní scéně značkou hudební kvali-
ty, úspěchu, ale i neobyčejné lidské skromnosti. Koncerty plné emocí, virtuozních 
muzikantských výkonů, komunikace s publikem, celá řada hitů  a nekonečná ener-
gie posouvá Lenku Filipovou stále výš mezi elitu českých a slovenských umělců. 
Právem patří mezi nejžádanější interprety současnosti!
 Concertino Tento hudební projekt navazuje na vydání klasického kytarové-
ho alba Concertino III. V komorním koncertu, který je věnovaný celé řadě úprav 
věhlasných skladeb pro klasickou kytaru, zazní i úpravy lidových písní, šansonu, 
ukázky keltských skladeb a největší hity umělkyně.

Lenka Filipová je jediným českým a slovenským interpretem, kte-
rý spojuje klasickou kytaru se zpěvem. Tyto nádherné koncerty 
doprovází Sean Barry na irskou harfu a Jindřich Koníř na sólo 
piano a klávesy v úpravě pro symfonický orchestr.

 Srdečně Vás všechny zveme do Kulturního centra Labuť 
22. ledna 2014 od 20 hod.

 Těšíme se na Vaši návštěvu!

NEBUď LABUť A  ZaJDI Na KULTURU!

www.kclabut.czŘíčany — 17. listopadu 214 +420 323 602 456

19.30

15

ZÁPISy DO TANEČNíCH KURZŮ V ROCE 2014
Základní kurzy tance a společenského chování budou zahájeny v sobotu 13. září 
2014 v 17.00 a ve 20.00 hodin v sále KC Labuť v Říčanech. Přihlásit se můžete 
v kanceláři KC nebo prostřednictvím webových stránek.

Taneční kurzy pro dospělé začínají v pátek 3. října 2014, budou se konat vždy jednou 
za 14 dní. Jsou rozděleny na začátečníky a mírné pokročilé od 19.00 a pokročilé od 
21.00.

Kurz povede taneční mistr Ing. Ivan Vít s manželkou. 
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 Běžecké stopy   Bruslení na rybnících   
 Sáňkování   Karneval na lyžích a bruslích   

 Lyžování na Šibeničním vrchu 
 Velká sněhová bitva v Říčanech

 Na závěr Ladovské vepřové hody 
v pivovaru Velké Popovice

Termíny akcí, stav sněhu, ledu a běžeckých stop najdete na  
www.ladovskazima.cz

www.RICANY.CzKAMeNiCeŘíČANy SeNOhRABy

UžijTe Si PraVoU čeSKoU
ladovskou zimu



historie v obrázcích

I nadále bychom
 chtěli požádat případné vlastníky historických fotografií, které dokum

entují zašlé i relativně živé časy v Říčanech a okolních vsích (od konce 19. století do doby po listopadu 1989) o poskytnutí těchto fotografií m
uzeu k okopírování (veškeré fotografie budou 

po naskenování v pořádku m
ajiteli vráceny). Přispějete tím

 k obrazové dokum
entaci podoby m

ěsta a jeho okolí.

S přísunem fotografií do muzea se roztrhl pytel. Nově jsme obdrželi darem více než 150 kusů snímků postihujících činnost 
souboru lidových tanců při domu osvěty v Říčanech z přelomu 50. a 60. let 20. století. získané fotografie pocházejí 
z představení konaných na řadě míst republiky (od blízkých lokalit Velkých Popovic či Všestar až po velká města jako Brno, 
Slaný, Mělník, Bratislava). Soubor též vystupoval na známém folklorním festivalu ve Strážnici. K většině fotografií ovšem 
žádné údaje nemáme. Prosíme tudíž touto cestou o jakoukoli pomoc či postřeh spojený s činností souboru i s případnou 
identifikací jeho členů nebo jím navštívených míst.


