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Karla Egidová 
místostarostka

Jsou nápady, které vyžadují zákonné lhůty pro jejich realizaci, což znamená měsíce a měsíce, než se dá 
nápad realizovat. Existují ale i takové nápady, jejichž realizace záleží pouze na každém z nás. Určitě 
hodně z vás zažilo ten pocit, kdy jste vstoupili na přechodu do vozovky, dali všem na vědomí, že chcete 
přejít, ale přijíždějící auto klidně projelo jen pár centimetrů od vás.  Bohužel se to stává i na přechodech 
řízených světelným semaforem, kde auto projede klidně na červenou. Nejvíce jsou takto ohroženy děti 
a senioři. Každý den ráno stojí na nejvytíženějších přechodech strážníci městské policie, aby zajistili 
bezpečnější přechody pro děti, které jdou do  školy. Odbor správy majetku a  městská policie oživily 
nápad, jak tyto ranní hlídky posílit, ale hlavně rozšířit. Je mezi námi dost fyzicky zdatných prarodičů, 
kteří doprovázejí svá vnoučata do školy. Je i mnoho maminek na mateřské dovolené (i když nevím, proč 
dovolená), které do školy vodí svoje ratolesti. Proč nespojit tyto cesty do školy ještě s něčím? Třeba prá-
vě s pomocí na přechodech. Každý, kdo by měl zájem, může kontaktovat velitele MP p. Václava Řezáče. 
Celý projekt by se měl rozjet během jarních měsíců.  Samozřejmě to neplatí pouze pro seniory a ma-
minky na mateřské dovolené, pomoci se zvýšením bezpečnosti našich nejmenších může samozřejmě 
kdokoli, kdo by měl čas a chuť. My, všichni ostatní rodiče a prarodiče, jim budeme za takovou pomoc 
nesmírně vděčni. Pouze bych zdůraznila, že je v zájmu vlastní bezpečnosti nutné mít dobrý zdravotní 
stav – není to tedy vhodné pro osoby s onemocněním nebo omezením pohybového ústrojí.
K bezpečí na přechodech přispívají i opravy a rekonstrukce stávajících přechodů tak, aby vyhovovaly 
i seniorům, kteří používají pomůcky pro chůzi, pro vozíčkáře i pro maminky s kočárky. V roce 2012 
jsme s odborem sociální péče ve spolupráci se Základní školou Nerudova a dobrovolníky z řad občanů 
provedli průzkumné jízdy na nejdůležitější místa, kam je nutné se dostat. V  loňském roce jsme tyto 
opravy zahájili a i v letošním roce jsou na přechody vyčleněny peníze v rozpočtu města. Letos bychom 
rádi zopakovali stejnou akci z Radošovic do centra města, aby i občané z této lokality měli možnost 
bezpečně dojít do centra.
Ještě jednou bych se ale ráda vrátila k bezpečnosti nejen na přechodech, ale i na silnicích. Ne každý 
chodec je řidič, i když většina asi ano, ale určitě každý řidič je jednou za čas chodec. Prosím, vzpomeňte 
si, co vám osobně vždy vadí a co nemáte rádi a nedělejte to ani druhým, ať jste v roli řidiče, nebo chod-
ce. Vždyť třeba zaparkování auta těsně u přechodu, i když jen na malou chvilku, může mít nedozírné 
následky. Děti jsou malé, nejsou za špatně zaparkovaným autem vidět. A i když přechází na přechodu, 
může se stát díky takto zaparkovanému autu velké neštěstí.
Zamysleme se tedy všichni sami nad sebou a přispějme k většímu bezpečí v našem městě.

Slovo úvodem
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Uzávěrka pro příští, březnové číslo je 
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Příští vydání bude distribuováno  
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Na obálce: dětský karneval v MěKS Říčany 
zahájil sezónu plesů a maškarních bálů.

Foto: Rudolf Flachs

V Ě S T N Í K  M Ě S T A  A   M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  Ř Í Č A N Y

Z KURýRU VybíRáme...
Říčany mají nové webové stránky!
Město v lednu spustilo nový web, který je součástí  
nového vizuálního stylu Říčan Strana 6

Rozpočtová odpovědnost přináší více investic
Přečtěte si, jaká je finanční situace  
našeho města Strana 8

Sportovní hala v novém zázemí přivítala veřejnost
Halový turnaj v sálové kopané Rychta Cup 2014  
zahájil obnovený provoz ve sportovní hale Strana 12

V lednu se otevřel opravený ateliér ZUŠ Říčany
Nově otevřený ateliérový dům využije výtvarný,  
hudební a taneční obor ZUŠ Strana 14

Hudební třídy v bezručovce budou pokračovat!
Již pátým rokem pokračuje projekt rozšířené  
výuky hudební výchovy Strana 29

Říčanský pohár má již 37. ročník
Taneční klub Fuego pořádá v polovině února tradiční soutěž  
ve standardních a latinskoamerických tancích Strana 51

Přijďte si zatančit na ples města Říčany
Třetí reprezentační ples města navštíví také vítězové  
Star Dance Anna Polívková a Michal Kurtiš Strana 71

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

Příjmy z 
celostátních daní 

Vlastní příjmy 
města

Neinvestiční dotace Investiční dotace

2010

2011

2012

2013

2014

Ricany_Ples_inz_165x245.indd   1 17.01.14   11:04
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá



Krátce z rady 19. 12. 2013
u Rada schválila podání žádosti o  dotaci na  projekt 
„Nákup zásahové techniky – Smykový nakladač“ ze 
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů 
a  složek IZS pro rok 2014 a  zavazuje se spolufinanco-
vat uvedený projekt ve  výši minimálně 5 % z  celkových 
nákladů projektu.
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a  firmou AZ OPTIMAL 
s.r.o. jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je vypraco-
vání Projektové dokumentace pro provedení stavby a vý-
kazu výměr k „Rekonstrukce komunikace III/00312 Ulice 
Rooseveltova, úsek Kolovratská – Kuříčko v  Říčanech“ 
za cenu 320.000 bez DPH Kč.
u Rada doporučila ZmŘ schválit investiční záměr na akci 
„Pěší zóna Cesta Svobody“.
u Radní schválili smlouvy o  poskytnutí finančního 
daru vítězům ankety Sportovec roku 2013 s panem Vla-
dimírem Machotou a  družstvem Team GJ, na  jejichž 
základě jim budou vyplaceny finanční odměny ve výši 
5000 Kč každému. 

Krátce z rady 30. 12. 2013
u Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pro-
nájem pozemků v  areálu zimního stadionu s  vítězem 

Informace z radnice

u Zastupitelstvo schválilo v návaznosti na schválení po-
skytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu sou-
držnosti Střední Čechy uzavření smlouvy s  Regionální 
radou regionu soudržnosti Střední Čechy o  poskytnutí 
dotace ve  výši 19  164  437,85 Kč a  souhlasilo s  vyčleně-
ním peněžní částky ve výši 4 791 109,47 Kč, odpovídající 
spolufinancování projektu „Výstavba nové MŠ Zahrádka 
v Říčanech“.

u Zastupitelé souhlasili s uvolněním částky 4 791 109 Kč, 
tj. 20 % způsobilých výdajů projektu „Výstavba nové MŠ 
Zahrádka v Říčanech“ a částky 7 539 509 Kč, tj. nezpů-
sobilé výdaje daného projektu, z  rezervy fondu rozvoje 
města. Po vysoutěžení budou případné volné prostředky 
vráceny do rezervy (předpoklad úspory 25 %).
Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Adéla Michalová, kancelář starosty a tajemníka

Krátce z lednového jednání Zastupitelstva města Říčany

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 12. 2. od 18.00 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce  
a na www.ricany.cz.

   Vladimír Kořen 
starosta města

výběrového řízení p.  Martinem Altrichterem na  dobu 
určitou 30 let za  účelem výstavby stavebních objektů 
v souladu se schváleným územním plánem města Říča-
ny, který předpokládá využití těchto pozemků výhradně 
pro výstavbu zimního stadionu, který bude zkolaudován 
nejpozději do  30. 6. 2016, za  cenu nájmu 600.000 Kč/
rok. Po skončení doby nájmu budou všechny stavby po-
stavené na pozemcích města odstraněny, nedohodnou-li 
se strany jinak.

Krátce z rady 9. 1. 2014
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem SB STAVO 
s.r.o. Předmětem smlouvy je Oprava stropních vrstev 
v bytech v č.p. 1910/B, Komenského nám., Říčany, za cel-
kovou cenu 219.964,78 Kč včetně DPH. 

Krátce z rady 16. 1. 2014
u Rada vzala na  vědomí výsledky vyhodnocení přínosu 
posílení počtu dopravních přestupkářů a  souhlasila se 
zachováním stávajícího počtu zaměstnanců právního od-
boru, který se osvědčil, neboť za rok 2013 došlo ke snížení 
počtu prekludovaných případů i  k  podstatnému zvýšení 
výběru pokut za spáchané přestupky.
u Radní souhlasili se zahájením zadávacího řízení 
na  veřejnou zakázku č. 1/2014 „Revitalizace zahrady 
v přírodním stylu – MŠ U Slunečních hodin – Říčany“, 
a to formou zjednodušeného podlimitního řízení na do-
dávky. Zároveň jmenovala pro účely této veřejné zakázky 
hodnotící komisi.
u Rada schválila uzavření smlouvy o spolupráci při zajiš-

HLEDÁ NOVÉHO PRACOVNÍKA NA NÁSLEDUJÍCÍ POZICI: 

Dělník drobné údržby 
a úklidu města

Bližší informace a termín výběrového řízení budou vyvěšeny 
na vývěsce města, nebo je získáte na telefonu: 323 618 183 
– Dana Boxanová, vedoucí oddělení technické správy 
a 323 618 128 – Störzerová Zdeňka, personální.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY
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Ve středu 22. ledna dopoledne došlo k vy-
klizení a  evakuaci zaměstnanců dvou 

budov Městského úřadu na  Masarykově náměstí v  Ří-
čanech. Důvodem bylo anonymní oznámení městské 
policii, že se v budově radnice nachází výbušné zařízení. 
„Na dvě hodiny se zastavil život na radnici. Jsem však rád, 
že nedošlo k tomuto oznámení večer a nenarušilo se tak za-
sedání zastupitelstva. Tento den totiž v  mimořádném ter-
mínu právě probíhalo hlasování o výstavbě nové Mateřské 
školy Zahrádka v Říčanech. A museli jsme do konce týdne 
schválit dokumenty pro podpis smlouvy s ROP střední Če-
chy na evropské peníze,“ říká starosta města Vladimír Ko-
řen /Klidné město/ s tím, že zrušení zastupitelstva by celý 
proces přijetí dotace výrazně ohrozilo.
Hlídka Městské policie Říčany přijala v 8.08 na služební 
telefon oznámení ve  formě zprávy sms, že je v  budově 
MěÚ v Říčanech na Masarykově náměstí uložena taška 
s bombou. Městští strážníci pak spolu s Policií ČR kom-
pletně vyklidili budovu MěÚ a  staré radnice. Zároveň 
evakuovali děti z  1. ZŠ, jejíž některé třídy se nachází 
v objektu staré radnice. Školáci setrvali do odvolání akce 
v hlavní budově školy.

Místo události zkontrolovali dva speciálně vycvičení psi 
na hledání výbušnin. Žádnou bombu v budovách ani v je-
jich okolí naštěstí nenalezli a po dvou hodinách policisté 
prostory zpřístupnili. 
„Strážníci v součinnosti s policií zajišťovali příjezdové a pří-
stupové trasy, kde odkláněli dopravu a  chodce od  přístupu 
k náměstí z důvodu uzavření nejbližšího okolí místa události. 
Prostor byl vymezen páskou se zákazem vstupu. A  pomocí 
služebních vozidel hlídky na  místě upozorňovaly na  zákaz 
vstupu a  vjezdu z  důvodu mimořádné události – nahlášení 
bomby,“ sdělil vedoucí městské policie Václav Řezáč. 
Uzavřeny byly hlavní tahy městem a anonym tak zkompli-
koval dopravu stovkám řidičů.
„Celou událost si v  rámci dalšího vyšetřování převzala 
služba kriminální policie a vyšetřování ČR, pachateli hrozí 
odnětí svobody od 6 měsíců až na 3 roky,“ upřesňuje Petr 
Kůstka z Policie ČR a dodává: „Šance na dopadení pacha-
tele je v podobných případech poměrně vysoká.“

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice
tění požární ochrany zapůjčením požárního automobilu 
mezi městem Říčany a SDH Kuří.
u Radní souhlasili s  uvolněním částky 387.200 Kč ze 
své rezervy na  zpracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby vč. převodu těchto prostředků do FRM 
a  výběrem zhotovitele na  rekonstrukci komunikace Ro-
oseveltova. Zároveň uložili správci rozpočtu požadovat 
při úpravě rozpočtu v  zastupitelstvu vrácení této částky 
do rezervy rady.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz

Adéla Michalová
kancelář starosty a tajemníka

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 5. 2.

u  s místostarostkou Karlou Egidovou  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 19. 2.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 26. 2.

Hrozba bombového útoku ochromila centrum Říčan
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Informace z radnice

Vážení obyvatelé našeho měs-
ta, obyvatelé okolních obcí, 
sousedé, sponzoři.
Chtěl bych vám všem poděko-
vat za  sounáležitost se svým 
městem, kterou jste projevili 
tím, že jste dali dárek svému 
městu. Odměnou bude zařízení, 
které pomůže zlepšit a  usnad-
nit život našim nemocným se-
niorům a jejich rodinám. 

DĚKUJEME všem dárcům. Za poslední měsíc darovali pří-
spěvek ve prospěch stacionáře: ZOELLER Systems, Smej-
kal P., Lenard R., Macinauer V., zastupitelé KM, Selixová 
M., hotel Pavilon, Kazdová M., Habalovi, Čech V., Šůchovi, 
Stehlík M., bratři Vlčkovi, Alfa Classic, Korešovi L+j, Baroň 
P., Rugby club Říčany, Pavlíčková R.,Novák B., Nedopil A., 
kasička v OPEN PLACE, Fořtová E., Matoušková H., Kubie 
I., Hanko M., Strnadovi, Golden Prague Events, Zvoničková 
V., Štěpánkovi J+M, Schnablová K, Matysová M., Horáková 
T., Kohoutková P., Čiháková K., Stehlík J., Slámovi, Horák 
L., IPSOS Říha J., Šárová I., Šmíd J.,Adamus J., M+F Ševín-

stav účtu k 15. 1. 2014: 

3 603 324 Kč

ských, Gasterm servis Rohlíček V., PaP Production, benef. 
koncert, Porta, Kubátová J. 
Vážení dárci, sbírkový účet je stále otevřený a  darova-
né peníze budou použity kromě stavby stacionáře též 
na vnitřní vybavení.
Číslo sbírkového účtu: Česká spořitelna Říčany: 1249-
320  390  319/0800. Finanční dar dle zákona 586/1992 
Sb. lze odečíst od základu daně.

Michal Mrázek
radní pro zdrav. a soc. péči

stacionar@ricany.cz

Denní stacionář „Olga“ v Říčanech

Město v lednu spustilo své nové webové stránky, které jsou 
součástí kompletně nového vizuálního stylu Říčan. Inter-
netové stránky se pyšní moderním designem a nabízí uži-
vatelům především jednoduché a přehledné ovládání. 
„Na nových stránkách oceňuji především přehlednost, jed-
noduchost při vyhledávání informací, a věřím, že se budou 
líbit i uživatelům. Moc mě potěšilo, že první pozitivní ohlas 
přišel prakticky ihned po  jejich spuštění,“ říká starosta 
města Vladimír Kořen /Klidné město/. 
Grafická podoba webu doplňuje jednotný vizuální obraz měs-
ta, který kromě stránek zahrnuje nové logo, základní a doplň-
kové písmo a návrhy aplikace značky. Vše je zpracováno v ma-
nuálu, který obsahuje povolené varianty, barevné mutace, 
konstrukci loga, ochrannou zónu a nepovolené varianty.
Web prošel celkovou změnou grafiky, které nyní dominují 
na homepage čtyři základní menu v zelené barvě s názvy 
„Radnice“, „Život ve  městě“, „Turistika“ a  „Kontakty“ 
doplněné výraznými fotografiemi města v tzv. flashovém 
formátu. V horní části hlavní stránky se nachází logo měs-
ta a fulltextový vyhledávač. V dolní části je možné ihned 
klikat na kulturní, sportovní a jiné akce v nabídce kalen-
dáře akcí. Veškeré důležité rubriky, které městský web 
musí obsahovat, si ponechaly původní funkčnost a  jsou 
k nalezení v konkrétních podsekcích. 
„Naším cílem bylo připravit pro uživatele vstřícné prostředí, kde 
se při vyhledávání budou moci řídit více intuicí, než pracně pro-
cházet dosavadní přehršel rubrik. Jsem také ráda, že se na webu 

objevila rubrika ‚Život ve  městě‘, kde občané najdou prokliky 
na říčanské organizace a pořádané akce,“ podotýká Jitka Wo-
hlgemuthová, která se podílela na přípravě nového webu.
„Změna vizuálu webových stránek je zřejmá na první pohled, 
ale k  úpravám došlo i  obsahově. Při vytváření nového webu 
jsme se zaměřili na zjednodušení struktury a usnadnění hle-
dání informací. Aplikace umožnila také využití na mobilních 
zařízeních,“ doplňuje tajemník Tomáš Mařík.  
Na webu budou k dohledání jak úřední informace a další 
důležité dokumenty pro podnikatele i  fyzické osoby, tak 
aktuální zpravodajství jako tiskové zprávy, zprávy o městě 
a pozvánky, které uvítají i běžní návštěvníci.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Říčany mají nové 
webové stránky!
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Zápis dětí do mŠ U Slunečních hodin se 
uskuteční v polovině března

Stavební práce v  Mateřské škole U  Slunečních hodin 
se postupně blíží do  finále. Rekonstrukce exteriéru 
i  interiéru se dotkla všech tří budov, a  díky nástavbě 
pavilonu C získá školka 49 nových míst pro předškolní 
děti. Jestliže nenastanou nečekané události, kolauda-
ce proběhne na  konci února a  mimořádný zápis dětí 
do nových tříd 15. března.  
Rekonstrukce pavilonů A a B, která zahrnovala opravy vnitř-
ních prostor i realizaci venkovní fasády včetně zateplení, nové-
ho zateplení střech nebo výměny oken, je kompletně hotová. 
A ve svižném tempu pokračuje i stavební činnost v pavilonu C, 
kde došlo k nástavbě prostor pro 49 dalších dětí.
Jelikož chce město přivítat v nových třídách předškoláky 
co nejdříve, může proběhnout kolaudace budovy ještě 
před celkovým dokončením rekonstrukce již 28. února. 
Až po kolaudaci může ředitelka školy požádat o navýšení 
kapacity a zapsání do školského rejstříku. Stavební práce 
jsou téměř u konce s tím, že finální úpravy týkající se po-
krytí budovy ochrannou vrstvou omítky jsou totiž závislé 
na teplejším podnebí. Časový harmonogram počítá s úpl-
ným dokončením stavby v květnu letošního roku.  
Díky urychlení tohoto procesu budou děti moci přijít k zápi-
su už 15. března a nastoupit by mohly hned 1. dubna. „Pevně 
doufáme, že naše plány vyjdou a že nebude ohrožen termín ote-
vření dvou nových tříd a nástavba přivítá děti na začátku dub-
na,“ sděluje místostarostka Hana Špačková /Klidné město/. 

Mateřská škola musí ještě před příchodem dětí pořídit in-
ventář do nových tříd a školní jídelny. „Jedná se především 
o  kuchyňské vybavení, technologie nebo lůžkoviny. A  pak 
také hračky, didaktické pomůcky, výtvarný materiál, hu-
dební nástroje, audiovizuální techniku a třeba i dvě třídní 
knihy,“ vyjmenovává ředitelka MŠ Jarmila Šebková.  
„Kromě zápisu nás čeká také přijetí nových učitelek a za-
městnankyň do provozu. Navýšení kapacity se dotkne také 
školního vzdělávacího programu, který je třeba inovovat 
s  ohledem na  změnu materiálních podmínek vzdělávání,“ 
dodává Jarmila Šebková.
Na jaře pokračuje rekonstrukce školní zahrady
Na jaře se pak stavební činnost přesune na zahradu ma-
teřské školy. Čeká ji totiž zásadní a nevšední revitalizace. 
Rekonstrukce zahrady bude stát necelých 5,5 milionů Kč 
a z 90 % ji uhradí dotace z Operačního programu životní 
prostředí. 
Hřiště je vyprojektováno v  souladu s  přírodou tak, aby 
plně vyhovovalo zdravému vývoji a potřebám dětí a  spl-
ňovalo nároky na  bezpečnost. Cílem je využít prostor 
a  vytvořit takové venkovní prostředí, které umožní kva-
litní rozvoj dětí po  psychické, fyzické i  sociální stránce 
s využitím přírodních prvků a zařízení zprostředkujících 
přirozenou hru.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany 
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Vážení spoluobčané, dovoluji si vás 
oslovit a informovat o schváleném roz-
počtu města Říčany na rok 2014 a cel-
kové finanční situaci našeho města.

Zadluženost města výrazně 
klesá...

Vlastní ekonomická situace města nebyla dlouhodo-
bě jednoduchá. Historické snižování daňových příjmů 
v  kombinaci se zadlužením za  výstavbu nové školy vy-
žadovala rozpočtovou odpovědnost, která není na úrov-
ni státní správy a  samosprávy samozřejmostí. Zvolené 
vedení města bylo a  je pod tlakem ukázat lidem, jak 
zvelebují jejich město a  související služby. Proti tomu 
stojí nutnost být dobrým hospodářem a utratit pouze to, 
na co jako město máme.
Tento úkol se daří naplňovat. Město si nepůjčilo za  po-
slední tři roky ani korunu. Došlo a dochází ke snižování 
nákladů na  provoz úřadu a  k  efektivnějšímu využívání 
městských prostředků. Podrobné sledování a  řízení pří-
jmů a  výdajů vedlo v  posledních třech letech k  přebyt-
kovému hospodaření, což je ve  světle deficitního stavu 
státního i  většiny krajských rozpočtů výborný výsledek. 
Přebytky rozpočtu jsou směrovány zpět do  investic, 
na zlepšování infrastruktury města.
Finanční kondice města je velmi dobrá. Tuto skuteč-
nost ilustruje graf zadluženosti města.
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Graf ukazuje, jaká částka z výdajů na roční provoz města by musela být 
zaplacena, aby došlo k úplnému splacení všech úvěrů. zatímco v roce 2010 
to byl skoro jeden a půl násobek roční částky na provoz města, v letošním 
roce to bude sotva k jedné polovině ročních provozních výdajů. 

Riziko nesplacení úvěrů výrazně kleslo. Tato skutečnost 
byla oceněna Českou spořitelnou, která přehodnotila úvě-
rové riziko městských úvěrů a snížila výši úrokové sazby, 
což povede k nižším splátkám úroků. 
Příjmy města od státu výrazně nerostou, nové přerozdělení 
peněz od velkých měst směrem k menším není dostatečné...
Příjmy města jsou i  nadále ovlivňovány evropskou eko-
nomickou situací. To ve svém důsledku znamená, že da-
ňové příjmy státu rostou velmi pomalu a schválené nové 
rozpočtové určení daní menším městům výrazný efekt 
nepřineslo. Naopak stát požaduje po obcích s rozšířenou 
působností stále více služeb, na které nepřidává peníze.

Výše příjmů schválených městských 
rozpočtů v letech 2010 až 2014

Rozpočtové příjmy města v mKč 2010 2011 2012 2013 2014
Příjmy z celostátních daní 150 908 145 634 146 500 169 493 167 500
Vlastní příjmy města 84 592 70 298 69 203 73 081 90 897
Neinvestiční dotace 112 890 105 126 47 719 42 368 40 013
Investiční dotace 84 241 96 975 97 925 48 130 31 764
Příjmy celkem 432 631 418 033 361 347 333 072 330 174
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Klasifikace příjmů:
n Příjmy z  celostátního přerozdělení daní – alokace daní 
z příjmů a DPH ze státního rozpočtu převážně podle počtu 
obyvatel; daň z nemovitosti, jejíž výše je určována městem 
a její výběr plyne přímo do městského rozpočtu
n Vlastní příjmy města – místní a správní poplatky, nájem-
né z nemovitostí a příjmy z prodeje městského majetku
n Neinvestiční dotace a příspěvky – dotace na výkon státní 
správy, sociální dávky do r. 2011, dotace na volby – průběž-
né položky, stejná výše je v mandatorních výdajích 
n Investiční dotace – vázané prostředky na veřejně prospěš-
né stavby – většinou kryjí 60 až 85 % potřebných výdajů, 
zbytek je krytý z rozpočtu města

Příjmy města jsou z velké části závislé na daňových pří-
jmech státu a jejich rozdělení směrem k obcím. Rozpočet 
města předpokládá z důvodu opatrnosti podobný příjem 
ze státního rozpočtu jako v  roce 2013. Pokud by došlo 
k pozitivnímu vývoji domácí ekonomiky, pak by případné 
vyšší příjmy financovaly další opravy silnic a chodníků.
Vlastní příjmy města by měly zůstat na  podobné úrovni 
jako v minulých letech. Nárůst příjmů je způsoben hlavně 
veřejnou sbírkou na  stacionář a  vyšším plánovaným vý-
běrem příspěvků na infrastrukturu vyplývajících ze zásad 
při výstavbě na území města.
Výrazný propad v  neinvestičních dotacích a  příspěvcích 
od  roku 2012 je způsoben změnou ve  vyplácení sociál-
ních dávek, které jsou od 1. ledna 2012 v kompetenci úřa-
dů práce a  nejsou již položkou příjmů města. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o průběžnou a zúčtovatelnou položku, 
nemá tato změna žádný dopad na vlastní rozpočet města.
Investiční dotace na  rok 2014 představují z  převážné 
části již rozběhnuté nebo schválené projekty (a  také 

Rozpočtová odpovědnost přináší více investic

Martin Gebauer
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zahrnují převody z roku 2013). Celkové šance na získá-
vání dotačních příjmů rok od roku klesají. Vypisování 
nových dotačních programů na  léta 2014 až 2018 se 
soustřeďuje na konkurenceschopnost více než na infra-
strukturu. Orientace v dotačních titulech v počátečním 
období nových programů je složitá. Přesto si městský 
úřad vedl a vede při získávání dotací výborně. Dotace 
na novou Mateřskou školu Zahrádka, zateplení Mateř-
ské školy U  Slunečních hodin, rekonstrukce komuni-
kací Štefánikova, Rýdlova a  další menší projekty jsou 
toho důkazem.
Rozpracované dotační žádosti nejsou v příjmech rozpočtu 
z důvodu opatrnosti reflektovány a budou po případném 
schválení dodatečně do rozpočtu včleněny.

Výdaje pod kontrolou – méně peněz úřadu, 
více peněz k občanům...
Dlouhodobým cílem je snižovat výdaje ať již přejedná-
váním stávajících smluv nebo změnou jejich rozsahu 
a naopak posilovat výdaje s pozitivním vlivem na kvalitu 
služeb občanům. To znamená promyšleně šetřit na chodu 
městského úřadu a naopak zajistit dostatečné prostředky 
na služby a údržbu města. O tom, že jsme na dobré cestě, 
svědčí ocenění Říčan za projekt elektronizace ve veřejné 
správě vedoucí k větší efektivitě úřadu a jeho otevřenosti 
občanům. 

Výše výdajů schválených městských 
rozpočtů v letech 2010 až 2013
Rozpočtové výdaje města v mKč 2010 2011 2012 2013 2014
Provoz úřadu 95 953 97 230 89 327 89 828 90 655
Provoz města 73 932 73 786 64 202 71 009 76 337
Dluhová služba 38 864 51 690 50 689 49 082 44 474
Dotace, příspěvky 36 968 34 097 32 803 37 063 39 320
Mandatorní výdaje 70 931 69 162 7 220 7 417 12 485
Rezerva 12 358 5 087 12 955 12 854 19 517
Provozní výdaje 424 959 428 282 346 524 357 081 373 443
Investice 236 832 134 434 132 172 96 719 97 474
Výdaje celkem 661 791 562 716 478 695 453 800 470 917
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Klasifikace výdajů:
n Výdaje na  chod městského úřadu – obsahuje zejména 
mzdy a  příslušné sociální a  zdravotní pojištění všech za-
městnanců, provozní náklady kanceláří a dalších nákladů 
nezbytných k zajištění chodu úřadu.
n Výdaje na  provoz města – patří sem služby nezbytné 
k údržbě města, mezi jinými odpadové hospodářství, úklid 
a údržba komunikací, zeleně a veřejného prostoru, veřejné 

osvětlení, opravy silnic, chodníků a  městského majetku, 
městská policie apod.
n Dluhová služba – splátky úroků a jistiny úvěrů; největší 
část je za úvěr na novou školu.
n Neinvestiční dotace a  příspěvky – účelově vázané pro-
středky, které jsou vypláceny příspěvkovým a  dalším orga-
nizacím, jejichž je město zřizovatelem, jako školky, školy, 
knihovna, muzeum a další. Tyto prostředky převážně slouží 
k úhradě provozních výdajů a údržby, v některých případech 
i mzdových výdajů. 
n Mandatorní výdaje – povinné výdaje, které musí 
město hradit ze zákona, zdaleka největší položkou jsou 
sociální dávky různých typů, tento výdaj je plně hrazen 
státním rozpočtem a  z  pohledu města je to pouze prů-
běžná položka

Poměrně výrazné šetření výdajů na  chod městského 
úřadu se v minulých letech neobešlo bez snižování pra-
covních míst a zmrazení růstu mezd. Tento rok dochá-
zí k  posílení počtu systemizovaných pracovních míst 
o  dvě místa vzhledem k  náročnosti přípravy žádostí 
o  dotace a  vyššímu počtu investičních akcí plánova-
ných v roce 2014. 
Tato navýšení jsou kompenzována dalším snižováním 
nákladů na  provoz úřadu díky přejednávání stávajících 
smluv a  efektivnějšímu systému výběrových řízení vyu-
žívajících také elektronických aukcí. Proto bude celková 
výše výdajů srovnatelná s rokem 2013.
Rozpočtovým cílem v oblastech provozu a údržby města 
je najít optimální poměr ceny, kvality a  rozsahu služeb. 
Všechny významné služby, které je možné podle platnos-
ti smluv znovu přejednat, již prošly výběrovým řízením 
nebo jsou v přípravě na nové výběrové řízení. Ukončená 
výběrová řízení vykazují pozitivní výsledky týkající se fi-
nančních úspor, zlepšení kvality a rozsahu služeb a úrov-
ní smluvního zajištění. Celkově dochází k posílení výdajů 
na údržbu města, což by se mělo pozitivně odrazit hlavně 
na  opravách komunikací, které budou posíleny z  úspor 
za rok 2013.
Velkou zátěží městského rozpočtu jsou úvěry převážně 
spojené s financováním nové školy. Vysoké platby splá-
tek a úroků významně limitují možnosti města v oblas-
ti investic. Vzhledem k  již zmiňovaným vyjednáváním 
s bankou dosáhnou úspory na úrocích v následujících 
letech 5 milionů Kč, které budou investovány do oprav 
silnic a chodníků.
Výdaje na neinvestiční dotace a příspěvky příspěvkovým 
organizacím jsou v porovnání s minulými roky vyšší. Op-
tický nárůst těchto výdajů je především způsoben novým 
účtováním příjmů/výdajů z nájmu příspěvkových organi-
zací. Druhým důvodem je více peněz přidělených gran-
tovému fondu, který rozděluje příspěvky na  sportovní, 
kulturní a sociální projekty občanů Říčan. 
Snížení mandatorních výdajů je způsobeno změnou 
ve vyplácení sociálních dávek, které jsou od 1. ledna 2012 
v  kompetenci úřadů práce, jak bylo popsáno v  odstavci 
příjmů z neinvestičních dotací a příspěvků a nemá přímý 
vliv na hospodaření města.
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Během minulých týdnů si v Říčanech stěžovalo něko-
lik občanů na  prodejce energií ze společnosti Terra 
Group Investment, a.s., kteří se odkazovali na  spo-
lupráci s  městem a  jednali jménem starosty. Město 
takovou spolupráci popírá a  varuje občany před po-
dobnými prodejci. 
Společnost Terra Group Investment, a.s., se zabývá služ-
bami v oblasti energií včetně pořádání e-aukcí na dodáv-
ky levnějších energií. Její zástupci před časem navštívili 
několik občanů a zajímali se, čí služby na dodávky energií 
využívají a  v  jaké výši platí měsíční zálohy na  elektřinu 
a plyn. Navíc se odkazovali na spolupráci s městem a sta-
rostou Vladimírem Kořenem.
Vedení Říčan s tímto jednáním však zásadně nesouhlasí. 
„Město Říčany rozjelo projekt elektronických aukcí pro ve-
řejnost na dodávky energií s jinou společností eCENTRE,“ 
potvrzuje starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodá-
vá: „Hledali jsme možnost, jak elektronické aukce nabíd-
nout veřejnosti. Projekt se zdařil a vedl k rapidnímu poklesu 
cen. Zaujal také další firmy a  trh se v  tomto směru přiro-
zeně rozšířil. Bohužel se ale také objevily prodejní způsoby, 
které považuji za obtěžující a neetické.“  
Uvedená společnost potvrdila, že v  říjnu takové případy 
řešila, ale od té doby nikoli. V současné době přísně dohlí-
ží, aby k takovým situacím již nedocházelo. 
„Rozhodně netolerujeme případy takového jednání 
od  zástupců naší společnosti. S  pracovníky, kteří poru-
šili naši dohodu a jednali v říjnu s občany Říčan, jsme se 
nekompromisně rozloučili. Jestliže bychom zaznamenali 
opět podobné jednání našich zástupců, budeme ihned 
postupovat stejným způsobem,“ říká provozní ředitel 
společnosti Terra Group Investment, a.s., Jiří Hofírek 
a  dodává: „Naši zástupci musí dodržovat přísný etický 
kodex a klient musí být zcela přesně informován o našich 
službách a o tom, zda spolupráce probíhá ve spolupráci 

s obcí či samostatně. Omlouváme se tímto panu starosto-
vi města, že bylo jednáno jeho jménem a všem občanům, 
kteří byli uvedeni v omyl.“
„Pokud již někdo podepsal smlouvu a plnou moc se zástup-
cem určité společnosti a  rozmyslel se, je nutné vypovědět 
tuto novou smlouvu i plnou moc písemně. Zároveň je nutné 
u původního dodavatele energie vzít zpět svoji výpověď. Vět-
šina dodavatelů má vlastní formuláře, které na  vyžádání 
pošlou. Jako přílohu formuláře zpět vzetí výpovědi je 
potřeba doložit i  dopis vypovězení smlouvy a  plné moci 
novému dodavateli i s poštovním podacím lístkem,“ podo-
týká místostarostka Karla Egidová /ODS/.
Alice Mazurková ze společnosti eCENTRE k tomu říká: 
„V poslední době jsme se setkali s tím, že různí podomní 
prodejci zneužívají elektronických aukcí, a bohužel i naší 
dobré image, aby získali nové klienty. Samozřejmě s  tě-
mito praktikami nesouhlasíme a  jsme připraveni v  pří-
padě zjištění řešit poškozování našeho dobrého jména 
i právní cestou“. 
Jedinou cestou pro občany je podle ní informovanost 
a  upozorňování, aby nepředávali své podklady nikomu, 
s kým nemají sjednanou smlouvu a předem domluvenou 
schůzku. „Obchodní partneři naší společnosti komunikují 
s klienty především na kontaktních místech,“ dodává.  

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Pozor na nekalé praktiky 
prodejců energií!

Díky úsporám můžeme více investovat...

Investiční výdaje roku 2013 jsou srovnatelné s  rokem 
2012, ale výrazně nižší než v roce 2010, kdy se dostavo-
vala nová škola a byla financována z úvěru. V  investiční 
rezervě je ještě dalších 13 milionů Kč, které budou přidě-
leny na projekty v průběhu roku 2014.
Největšími investičními projekty tohoto roku budou 
již rozběhnuté projekty, na které byly získány dotace, 
jako dobudování kanalizace, zateplení MŠ U Sluneč-
ních hodin a  revitalizace její zahrady, úprava vodo-
jemu a  projektu zateplení MěKS. Novým investicím 
v  roce 2014 vévodí obnova infrastruktury: generální 
rekonstrukce ulic Rýdlova a  Štefánikova (město zís-
kalo dotaci), obnova vodohospodářského majetku 

včetně další části stoky A a menší opravy silnic a chod-
níků. Občanská vybavenost bude posílena mimo jiné 
o  novou školku Zahrádka, nutné rozšíření kapacity 
základních škol, nové hřiště Strašínská a úpravu ron-
delu u nádraží.
Vedení města trvale pracuje na získávání dotací z nejrůz-
nějších výzev a programů, aby se co nejvíce uplatnil mul-
tiplikační efekt vlastních prostředků města. Radnice se 
také snaží navázat spolupráci s podnikateli, soukromými 
firmami či sdruženími, které by městské projekty spolufi-
nancovaly, jako například iniciativa chodníky Černokos-
telecká, nebo spoluúčast města na zlepšování komunikací 
občanskou svépomocí. 

Martin Gebauer
zastupitel za Klidné město a předseda finančního výboru
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Schválení územního plánu Říčan se musí 
odložit kvůli rozhodnutí soudu

Schválení územního plánu města, který již spěl do své 
finální podoby, nečekaně zkomplikovalo soudní roz-
hodnutí týkající se zrušení části Zásad územního roz-
voje. V  současné době prochází návrh ÚP úpravami, 
jedná se s dotčenými orgány a v březnu se pravděpo-
dobně uskuteční opakované veřejné projednání. 
Předcházející veřejné projednání návrhu územního 
plánu proběhlo 5. prosince a  v  řádném termínu ob-
držel úřad celkem 43 podání námitek a  připomínek. 
A ještě před vánočními svátky došlo ke zpracování evi-
dence jednotlivých podání k  následnému vyhodnoce-
ní. Po  projednání vyhodnocení námitek a  připomínek 
s  dotčenými orgány měla proběhnout finální komple-
tace návrhu a následné předložení návrhu ÚP k vydání 
zastupitelstvem města.
Středočeský kraj však mezitím obdržel rozsudek Krajské-
ho soudu v Praze, který rozhodl o zrušení části koridoru 
veřejně prospěšné stavby s  označením D204 a  popisem 
„Koridor železniční tratě č. 220: úsek Praha – Bystřice 
u Benešova“ v úseku Praha – Strančice. O zúžení korido-
ru vysokorychlostní trati v  lokalitě Voděradská a dalších 
významných úpravách přitom město předtím dlouhodobě 
vyjednávalo s Ministerstvem dopravy.
„Z  tohoto rozsudku vyplývá pro probíhající projednávání 
návrhu nového ÚP zásadní dopad. Dokumentace, která je 
nyní ve fázi vypořádávání námitek a připomínek k druhému 

opakovanému veřejnému projednání, přestala být v souladu 
se zásadami územního rozvoje, zejména v odůvodnění návr-
hu a  odůvodnění vypořádání námitek a  připomínek,“ říká 
Čestmíra Šťastná, vedoucí odboru územního plánování 
a regionálního rozvoje města.
Řešením bude přesunutí koridoru z  návrhové plochy 
do  plochy rezervy. „V  takovém případě musíme upravit 
návrh, obstarat upravená stanoviska dotčených orgánů 
a uspořádat třetí opakované veřejné projednání,“ připomí-
ná Čestmíra Šťastná.
Koncem ledna město získá stanoviska dotčených or-
gánů k  vypořádání námitek a  připomínek k  minulému 
VP, do poloviny února dojde k úpravě návrhu a na konci 
března se pravděpodobně uskuteční opakované veřejné 
projednání s  tím, že do dalších sedmi dnů mohou obča-
né vyjádřit své připomínky a námitky. K jejich vypořádání 
se opět budou vyjadřovat dotčené orgány a krajský úřad. 
Letos v  květnu nebo červnu by pak mohl být kompletní 
návrh včetně odůvodnění předložen zastupitelům města. 
Platit by začal 15 dní po svém schválení a vydání. 
„Doufáme, že vše bude probíhat dle předpokládaného har-
monogramu, nelze však vyloučit možnost vstupu dalších 
nepředvídatelných faktorů do celého procesu,“ dodává Če-
stmíra Šťastná. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Halový turnaj v sálové kopané Rychta Cup 2014, který 
proběhl v polovině ledna, se stal zahajovací akcí v nově 
zrekonstruovaných prostorech zázemí sportovní haly. 
Sportovci tak poprvé využili nové šatny a sociální zá-
zemí. Pro návštěvníky je k  dispozici i  opravený bufet 
s  občerstvením. Nyní probíhá oprava prvního patra 
a  vnější části budovy. Město podalo žádost o  dotaci 
také na projekt zateplení hlavní části sportovní haly.
V prosinci loňského roku došlo k dokončení I. etapy re-
konstrukce sportovní haly, která zahrnovala kompletní 
opravu přízemí budovy zázemí včetně sociálního zařízení, 
čtyř šaten, občerstvení s recepcí a minisálu. 
Opravenou sportovní halu si jako první vyzkoušeli fotba-
listé v rámci tradičního turnaje Rychta Cup 2014, které-
ho se zúčastňují týmy sestavené z restauračních zařízení 
v  Říčanech a  okolí. 21. ročník letos přivítal deset týmů, 
z nichž šest bylo říčanských. Vítězem se letos stal tým hos-
pody U Jarmařů v Říčanech.
„Jsem rád, že právě tento tradiční turnaj týmů říčanských 
hospůdek byl jedním  z prvních, který nové zázemí otesto-
val,“ říká starosta Vladimír Kořen /Klidné město/, který 
turnaj Rychta cup každoročně finančně podporuje a spo-
lupodílí se i na vyhlašování výsledků.  
„Zázemí sportovní haly prošlo opravdu neskutečnou promě-
nou. Nové sprchové kouty a toalety splňují veškerý standard 
moderních sportovních zařízení a jako účastník turnaje jsem 
zatím nejvíce využil nové šatny, které vynikají dostatečným 
prostorem a  pohodlím. Za  velmi povedenou považuji také 
rekonstrukci bufetu,“ řekl jeden z hráčů sportovního klání. 

Rekonstrukce prvního patra, zateplení 
a oprava hlavní budovy 
Nyní probíhají v rámci II. a III. etapy úpravy prvního patra, 
zateplení, zastřešení a  nové fasády. Druhé podlaží, kde se 
nachází dvě šatny, minisál pro cvičení, zasedací místnost 
a sociální zázemí, bude hotové do konce března 2014. Ter-
mín kompletního dokončení projektanti předpokládají letos 
v červnu. Náklady na zbývající opravu zázemí, kterou prová-
dí společnost ATOS, spol. s r.o., dosahují 4 milionů korun. 
Přestavby exteriéru i interiéru se dočká i hlavní část sportov-
ní haly. Město v současné době finalizuje projektovou doku-
mentaci a zažádalo o dotaci z OPŽP, která by měla pokrýt cca 
60 % z uznatelných nákladů na vnější stavební práce.
„Obvodový plášť haly získá tepelnou izolaci, proběhne výměna 
výplně otvorů oken a dveří či zateplení podlahy. Také se upraví 
bezpečnostní řešení pro požární ochranu, které bude respek-
tovat současné požadavky pro shromažďovací prostor, a dále 
se bude řešit vzduchotechnika. Rovněž dojde k úpravám v in-
teriéru, například k výměně nášlapné vrstvy podlahové krytiny 
haly,“ popisuje Monika Burešová z oddělení investic města 
s tím, že částka na zateplení by mohla dosáhnout přes 9 mili-
onů bez DPH a náklady na interiér ještě nejsou známy. 
„Rádi bychom chtěli požádat všechny uživatele i návštěvní-
ky sportovní haly a zázemí o respektování provozního řádu 
a dalších pokynů správců objektu. Děkujeme,“ dodává Mo-
nika Burešová.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Opravené zázemí sportovní haly v Říčanech 
se otevřelo veřejnosti
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Fotoreportáž z otevření opraveného zázemí sportovní haly v Říčanech
Vnitřní prostory zázemí sportovní haly získaly nový kabát. V rámci I. etapy oprav v přízemí vznikly 
nové šatny, sprchové kouty, toalety, minisál a kompletní proměnou prošel i bufet s občerstvením. 
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Na konci ledna se uskutečnilo slav-
nostní otevření zrekonstruovaného 
Ateliérového domu pro výuku vý-
tvarného, hudebního a  tanečního 
oboru Základní umělecké školy 
Říčany. Celkové náklady na rekon-
strukci, které dosáhly částky téměř 
2,5 milionu korun, uhradilo město. 
Učit zde škola začne hned od 2. po-
loletí školního roku.
Ateliérový dům bude mít multifunkč-
ní využití. Prostory v  přízemí budou 
sloužit jako taneční studio pro taneč-
ní obor, koncertní sál pro hudební 
obor a  případně výuku v  literárně-
-dramatickém oboru. První patro na-
bídne zázemí pro výtvarný obor. 
Realizace adekvátního výukového 
místa byla pro školu dlouhodobým 
cílem a hlavní prioritou. Výtvarný a ta-
neční obor se výrazně rozrůstá a peda-
gogové tak budou nyní po letech pro-
vizorních míst učit ve svých vlastních 
učebnách a mít svůj prostor.
„Za  konečnou podobu budovy patří 
dík panu architektovi Janu Dvořáko-
vi, který původní projekt upravil tak, 
aby odpovídal současným požadav-
kům školy,“ uvádí ředitelka ZUŠ Ive-
ta Sinkulová. 
„Všechny vnitřní prostory ještě nejsou 
dokončené, ale učebny budou po vyba-
vení nábytkem a školními pomůckami 
již od února sloužit dětem,“ říká mís-
tostarostka Říčan Hana Špačková /
Klidné město/. 

Informace z radnice

V lednu se slavnostně otevřel opravený 
ateliér ZUŠ Říčany
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Výtvarný obor bude fungovat celý tý-
den, přízemí budou využívat tanečníci 
ve čtvrtek a pátek a hudebníci se zde 
budou učit v ostatní dny. „V dopoled-
ních hodinách zde budou probíhat 
přípravy na výuku, a předpokládám, že 
ještě nějaké drobné práce, které prostor 
dotvoří k naší dokonalosti,“ upřesňuje 
ředitelka školy s tím, že přesný rozvrh 
však ještě není definitivní. 
„Literárně-dramatický obor si přeje-
me vyučovat také už od září, ale závisí 
to na  navýšení kapacity školy. Pokud 
se kapacita nenavýší, nebudeme zatím 
mít možnost děti přijmout,“ podotýká 
s tím, že škola v současné době vyjá-
dřila nesouhlas se zamítavým stano-
viskem MŠMT k  navýšení kapacity 
a věc je zatím v jednání.  

Prostor na přípravu výstav, 
soutěží a přehlídek
Výtvarný obor bude ateliér využívat 
současně jako přípravu na  realizaci 
výstav. Ředitelka ZUŠ Říčany dodá-
vá: „V nejbližší době se jedná o výstavu 
v  Horních Počernicích, na  kterou bylo 
naše výtvarné oddělení přizváno. Již in-
tenzivně připravujeme také výtvarnou 
soutěž v programu Patriot organizova-
nou společně s městem Říčany a Huso-
vou knihovnou, která proběhne na pře-
lomu dubna a května. V květnu/červnu 
se podílíme na výstavě v Technologické 
galerii na Fakultě strojní ČVUT v Pra-
ze. A děti se navíc připravují na různé 
soutěže a  přehlídky, takže zde budou 
permanentně rozložené práce.“   
Přestavba budovy stála cca 
2 439 000 Kč. Vybavení si hradí škola 
ze svých prostředků. „Děkuji městu 
Říčany za  nádherný dárek k  našemu 
60. výročí založení ZUŠ. Vážím si 
toho, že si vedení města všímá naší 
práce a  že ji kladně hodnotí. Nebývá 
vždy zvykem, aby zřizovatel se zájmem 
sledoval dění na školách, které pod něj 
spadají,“ dodává Iveta Sinkulová. 
„Jsme si vědomi významu a  kvality 
naší ZUŠ. A jako vyjádření její podpo-
ry jsme při schvalování tohoto projek-
tu neváhali a rádi tak přispěli malým 
dárkem ke kulatému výročí,“ doplňuje 
radní Miloslav Šmolík /ODS/.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Naučná stezka o černé zvěři a bosonohá cesta. 
Jaké aktivity vzniknou v Říčanském lese?

V  Říčanském lese sice nyní panuje „zimní spánek“, 
zato město aktivně přemýšlí o  nových atrakcích v  lese 
pro děti i dospělé. Nejdříve úřad podal žádost o dotaci 
z Programu rozvoje venkova SZIF na opravu lesních ko-
munikací poškozených v důsledku povodní a v současné 
době existují plány na realizaci různých lesních aktivit. 
Červnové povodně způsobily na  lesních komunikacích 
v Říčanském lese škody a velká voda půdu v lese podmá-
čela a na některých místech podél toku Rokytky dokonce 
utrhla břeh koryta. 
„Musím velmi pochválit všechny pracovníky města, kte-
ří se starají o  Říčanský les. Les je po  loňských povodních 
ve velmi  dobrém stavu, pravidelně obnovovaný a uklizený. 
Perfektně evidované skládky dřeva vypovídají o  výbor-
ném hospodaření,“ říká starosta města Vladimír Kořen  
/Klidné město/.  
„Na hlavní odvozní cestě u Říčanské hájovny došlo k opravě 
propustku, který byl poničen červnovou povodní, což nám 
umožňuje provádět plánovanou těžbu,“ popisuje vedou-
cí odboru životního prostředí Radek Smetánka s tím, že 
všechny opravy by měla pokrýt dotace v  plné výši 1,67 
milionu korun.   
Právě podél cesty od  Olivovny směrem k  Tehovu, která 
plní hlavně rekreační funkci, má město v  úmyslu letos 
na  jaře či v  létě vytvořit několik nových lákadel jak pro 
turisty, tak pro rodiny s dětmi. 

Stezka o černé zvěři a bosonohá turistika
„Plánujeme v místě u rybníčku vytvořit naučnou stezku o čer-
né zvěři, protože se v  těchto místech divočáci zdržují. Děti 
i dospělí se prostřednictvím informačních tabulí s ilustrace-
mi dozví něco o jejich způsobu života, nemocech nebo jak se 
chovat při setkání s  kancem. Stezku doplní i  další zábavné 

prvky jako pozorovatelna, lávka nebo dřevěná socha divočá-
ka,“ popisuje Markéta Zelená ze správy městských lesů. 
Dalším záměrem je vznik tzv. bosonohé stezky. „Asi 
400 m dlouhou stezku budou tvořit přírodní materiály jako 
kámen nebo dřevo, kde si bosou nohou můžeme vyzkoušet 
různé povrchy, pocvičit rovnováhu a hlavně si užít legraci,“ 
dodává Markéta Zelená.    
Nejdříve je však nutné kompletně utužit a zpevnit celou 
tuto lesní komunikaci a provést její odvodnění. Řešením 
je vytvoření rybníčku v blízkosti dřevěného altánku. Ten 
by odváděl pomocí svodnice vodu z tehovských polí a za-
bránil tak v případě velké vody protečení na cestu.  

Jaké jsou v lese novinky?
Nově na cestě od hájenky k Olivovně vzniklo u vzrostlé-
ho dubu poutní místo, které tvoří dřevěná tabule s mod-
litbou. Lesníci také intenzivně pečují o  lesní porost; 
prosvětlením podporují přirozenou obnovu jedlí, které 
nedaleko hájenky hojně rostou. Navíc jsou od  loňského 
jara v Říčanském lese dvě bytelné zavětrované oplocenky 
se zalesněným bukem. Také zde došlo k vykácení porostu 
zasaženého kůrovcem a následně dojde k obnově porostu 
dle hospodářského plánu a klimatických podmínek. 
Dalších úprav se dočká také nové dětské hřiště blízko vo-
dojemu u  Olivovny. Drátěný plůtek kolem hřiště doplní 
letos na jaře atraktivnější živý plot tvořený břečťanem. 
„Samozřejmě budou také pokračovat úpravy hlavních les-
ních cest včetně jejich odvodnění tak, aby i  v  deštivějším 
období nebyly příliš podmáčené a  bahnité a  procházky či 
projížďky po  nich byly příjemnější,“ doplnil radní města 
Miloslav Šmolík /ODS/.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Informace z radnice

Agendu stížností, petic a ostatních podání podle orga-
nizačního řádu Městského úřadu v Říčanech zajišťuje 
útvar interního auditu v souladu s platnými právními 
a  vnitřními předpisy. Útvar vede centrální evidenci 
stížností, petic a ostatních podání, sleduje dodržování 
lhůt pro jejich vyřízení a předkládá Radě města Říčany 
zprávu za příslušný kalendářní rok. 

Souhrnný přehled stížností, petic 
a ostatních podání za rok 2013

Stížnosti Petice Ostatní podání
Přijato za rok 2013 
celkem 62 8 62

z toho: počet 
vyřízených v roce 
2013

54 8 57

z toho: důvodných 3
částečně 
důvodných 5

bezdůvodných 46

Ve srovnání s minulým rokem došlo opět k nárůstu počtu po-
daných stížností a ostatních podání. Největší počet stížností 
směřoval na práci odboru právního (agenda přestupků proti 
veřejnému pořádku dle zákona č. 200/1990 Sb.), dále na práci 
odboru stavební úřad a na odbor správních agend a dopravy 
(činnost registru vozidel). Z výše uvedeného přehledu je zřej-

mé, že většina podaných stížností byla po prověření shledána 
bezdůvodnými. U stížností důvodných či částečně důvodných 
byla přijata vedením MěÚ konkrétní opatření k nápravě. 
Vedení města věnovalo v průběhu roku 2013 značnou pozor-
nost situaci na registru vozidel, která je dlouhodobě nepřízni-
vá jak pro klienty z řad občanů regionu, tak i pro podnikatele. 
Přestože se jedná o přenesený výkon státní správy, byly městem 
uvolněny finanční prostředky na  zprovoznění dalšího praco-
viště registru vozidel v budově MěÚ na Komenského náměstí. 
Od ledna 2014 je tak na registru funkčních 5 přepážek. Před-
pokládá se, že realizací tohoto kroku dojde ke zvýšení denního 
počtu odbavených klientů a zkrácení čekací doby, nicméně plný 
servis bez čekání v době populistického omezování prostředků 
na výkon státní správy ze strany státu lze očekávat jen stěží.
Většina podaných petic obsahovala požadavky na zlepše-
ní stavu komunikací a  infrastruktury ve  městě. I  toto se 
vedení města snažilo dle finančních možností v průběhu 
roku 2013 postupně řešit.
Ostatní podání od obyvatel města Říčany nejčastěji směřovala 
rovněž ke zlepšení stavu komunikací a dále byla připomínko-
vána výstavba ve městě. Většina ostatních podání od obyvatel 
správního obvodu byla zaměřena na „sousedské soužití“. 
V  roce 2013 poprvé útvar interního auditu obdržel kro-
mě stížností i několik kladných písemných reakcí občanů 
města k promptnímu řešení aktuálních problémů.       
Všechny stížnosti, petice i ostatní podání doručené na út-
var interního auditu byly vyřízeny v zákonné lhůtě. 

Věra Likešová, vedoucí útvar interního auditu

Zpráva o stížnostech, peticích a ostatních podáních za rok 2013 

Říčanská infrastruktura, jak známo, vyžaduje značné 
investice. Abychom snížili skluz v nedostatečné kapa-
citě čistírny, kanalizace, vodovodu, ulic, parkovacích 
stání, ale i škol, školek a v neposlední řadě i sportovišť 
a jiných volnočasových projektů, je nutné stanovit pri-
ority a vycházet z komplexních dlouhodobých řešení.
Jakkoliv považuji dotace za  nesystémové, obcím a  měs-
tům, které se nedůsledností či vlastními chybami nebo jen 
shodou náhod dostaly do podobné pasti jako naše město, 
mohou pomoci k  rychlejšímu narovnání nebo alespoň 
zmírnění neutěšeného stavu.
Novou školku budeme mít především díky dotaci a nyní se 
v oblasti školství musíme soustředit na zkapacitnění škol. 
V praxi to znamená dílčí úpravy ve stávajících školách, ale 
do budoucna komplexní řešení  1. ZŠ Říčany. Letos si bu-
deme muset vystačit s vlastními prostředky.
ROP Střední Čechy vypsal výzvu na volnočasové aktivity, díky 
které bychom mohli zrealizovat výstavbu sportoviště v  ZŠ 
u lesa, která venkovní hřiště stále nemá. Pokud bychom ne-
uspěli, bude nutné vybudovat alespoň část sportoviště vlast-
ními prostředky tak, aby děti mohly sportovat v areálu školy. 
Ve výzvě má šanci uspět i volnočasový areál na Pacově, který 
by přinesl dlouhodobé a velmi důstojné řešení pro rozmanité 
sportovní aktivity, především místní sportovní veřejnosti.

Poté, co se zřejmě podařilo vyřešit situaci se zimním stadi-
onem, probíhá oprava zázemí sportovní haly a v dohledné 
době by mělo dojít i k rekonstrukci haly jako takové. V této 
souvislosti by bylo vhodné upravit i  tréninkové hřiště 
za  halou. Mělo by dojít i  ke  zlepšení počtu parkovacích 
ploch při posunu oplocení fotbalového hřiště a  odkrytí 
části toku Říčanky, jak nám doporučuje studie revitaliza-
ce tohoto toku – to ale přijde na pořadí až v dalších letech. 
Další pozitivní zprávou je připravovaná výzva na místní 
komunikace, opět od  ROP Střední Čechy. Třešničkou 
na  dortu by pak byla oprava Roosveltovy ul. Zde je in-
vestorem a  žadatelem Středočeský kraj, nicméně městu 
se zde již podařilo zajistit stavební povolení a  záleží jen 
na kraji, zda bude dostatečná vůle a prostředky tuto ko-
munikaci z peněz ROPu opravit. 
Koncem roku prošel projekt Rekonstrukce stoky 
A na SFŽP prvním stupněm schválení a je možné, že i zde 
s žádostí o dotaci uspějeme. Věřím, že se letos také podaří 
výrazně pokročit v přípravě rozšíření čistírny, která je již 
nyní na hranici své kapacity.
Výše uvedené jsou převážně plány, ale i tak nás již v letoš-
ním roce čeká čilý stavební ruch. Věřím, že jej společně ku 
prospěchu nás všech zvládneme!

Miloslav Šmolík, radní

Říčanské investice do infrastruktury

16 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Starosta města navštívil říčanskou nemocnici

Pacienti, kteří prodělali operační zákrok v rámci jednodenní chirurgické 
ambulance, se v nemocnici zdrží krátkou dobu. Nejde jen o obyvatele 
města, a nemocnice je tak vizitkou Říčan v celém regionu.

Ředitel Radek cabrnoch provedl zástupce města celou nemocnicí včetně 
radiodiagnostického, lůžkového, ambulantního oddělení i oddělení klinické 
biochemie a hematologie. 

zdravotní sestry se také pochlubily množstvím děkovných dopisů, které 
doposud obdržely od svých pacientů.  

Adéla Michalová

Na závěr prohlídky prošel Vladimír Kořen s asistentkou adélou Michalovou, 
ředitelem nemocnice Radkem cabrnochem a vrchní sestrou alenou 
Šaškovou i zrekonstruované rehabilitační lůžkové oddělení. zde proběhlo 
příjemné setkání s klienty nemocnice.

Starosta Říčan Vladimír Kořen v rámci prohlídky celé nemocnice navštívil i operační sál. zde přihlížel operaci přetrhaných vazů v koleni, kterou prováděl se 
svým týmem Mudr. tomáš Krůta. 
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Z knihy událostí
1. ledna, 00.45
Hlídková činnost strážníků se vyplatila. Výše zmíněného 
dne došlo k fyzickému napadení muže v ulici Černokos-
telecká. Celou událost však sledoval operátor městského 
kamerového systému a informace o vzniklé situaci ihned 
předával autohlídce strážníků. Pachatel z  místa před 
příjezdem strážníků utekl. Jelikož napadený muž byl 
zraněn, byla na místo přivolána zdravotnická záchranná 
služba a  následně i  Policie ČR, která ve  věci dále šetří. 
Strážníci se pokusili útočníka v nejbližším okolí nalézt. 
Toto se však nepodařilo. O tři dny později – díky důklad-
nému pořízení kamerového záznamu a  tedy zjištěného 
popisu osoby pachatele – si autohlídka strážníků v uli-
ci K  Podjezdu při své pravidelné kontrolní a  hlídkové 
činnosti ve  večerních hodinách všimla procházejícího 
muže, který odpovídal popisu osoby z  pořízeného zá-
znamu. Muž byl strážníky ztotožněn a celá věc opětovně 
předána Policii ČR.

1. ledna, 00.45
Strážníkům městské policie je oznámen obyvatelkou Ja-
žlovic podezřelý plastový sud v lokalitě hřbitova. Ze sudu 
dle sdělení oznamovatelky vytéká neznámá látka. Stráž-
níci vše prověřují a  na  místě zjišťují, že se jedná o  plas-
tový kontejner většího rozměru, ze kterého volně vytéká 
a prosakuje do země tmavá tekutina. Jelikož hrozilo bez-
prostřední ohrožení životního prostředí, byl o celé situa-
ci strážníky vyrozuměn Hasičský záchranný sbor a  dále 

Policie ČR. Hasiči prohlídkou plastové nádoby a vytéka-
jící látky zjistili, že se s největší pravděpodobností jedná 
o asfaltovou penetraci. Následně se postarali i o likvidaci 
plastového kontejneru a dekontaminaci zasažené zeminy 
jejím odstraněním. Celou věc si na místě převzala Policie 
ČR k dalšímu šetření. 

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Bezpečnost a infrastruktura

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

Krátce ze statistiky městské 
policie Říčany za rok 2013:
n Cca 2 253 zkontrolovaných osob,
n 2 750 přijatých oznámení, z toho 840 žádostí o součin-

nost od Policie ČR,
n 1 890 řešených přestupků, 44 oznámených přestupků 

příslušným orgánům,
n 858 rozdaných výzev na  vozidla pachatelů přestupků 

v dopravě,
n 45 odtažených vozidel,
n 748 350 Kč vybráno na pokutách,
n 296 přestupků řešeno domluvou (v  uvedeném nejsou 

zahrnuty ústní domluvy, jedná se pouze o písemné),

n 44 oznámení o trestném činu, z toho 27 zajištěných pa-
chatelů trestné činnosti a 2 hledané osoby,

n 96 poskytnutých kamerových záznamů pro Policii ČR – 
důkazní materiál pro odhalení pachatelů trestné činnosti,

n 9 případů použití donucovacích prostředků,
n 81 odchycených nebo jinak zajištěných zvířat,
n 175 výjezdů na poplachy při ohlášení napadení objektů 

městského úřadu a jeho zaměstnanců v rámci zajišťo-
vání pultu centralizované ochrany PCO,

n 49 akcí MP v rámci součinnosti při zajišťování kultur-
ních a sportovních událostí.

Jedná se jen o základní orientační výčet činností MP za rok 
2013, ne všechno zde bylo vyjmenováno, činností je vždy 
daleko více. Například zřízení nového kamerového bodu 
za  přispění místních podnikatelů a  posílení bezpečnosti 
ve veřejném pořádku, zejména v lokalitě ul. Černokostelec-
ká. Dále pak navázání součinnosti s celní službou ČR při 
vážení nákladních vozidel v rámci kontroly nákladní dopra-
vy v Říčanech. Na závěr bych uvedl významnou součinnost 
s  místními hasiči zejména při povodních, ale i  při jiných 
událostech, kdy se vzájemně setkáváme. V  novém roce 
2014 bychom rádi méně přestupků a více času na prevenci, 
která je mnohdy opomíjená.

Václav Řezáč
vedoucí Městské policie Říčany 
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Bezpečnost a infrastruktura

V předvečer Štědrého dne, v pondělí 23. prosince, zabezpe-
čovala jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) asis-
tenci na Masarykově náměstí při posledním předvánočním 
přátelském setkání obyvatel Říčan a  okolí. JSDH držela, 
tak jako každý rok, o  silvestrovské noci pohotovost, aby 
byla okamžitě připravena k výjezdu na pomoc obyvatelům 
našeho města a  okolí. Skutečnost, že jednotka nemusela 
být během této noci povolána k  žádnému požáru, v  sobě 
odráží odpovědný přístup občanů, kteří příchod nového 
roku přivítali odpalováním zábavné pyrotechniky. 
Konec roku a začátek roku nového je pro nás vždy ve zna-
mení bilancování, ale zároveň i plánování, co vše stihnout 
v roce nadcházejícím. Jen připomeneme, že za loňský rok 
má naše jednotka na  svém kontě 85 zásahů. Do  tohoto 
čísla nejsou započítány další akce, jako jsou asistence, po-
hotovosti na stanici, účast na akcích pro veřejnost, ukáz-
ky činnosti a podobně. JSDH letos nejvíce práce odvedla 
během červnových záplav, kdy byla v permanentním na-
sazení celý týden. Při likvidaci následků ničivé vody zasa-
hovala u více než čtyřiceti událostí.  
V  závěru roku došlo k  reorganizaci výjezdové techniky 
a s tím byla spojena potřeba provést na této technice někte-
ré technické úpravy. Toho se naši členové uchopili s vervou 
sobě vlastní a  během svého volného času tyto úpravy re-
alizovali. Členové jednotky se budou i v roce 2014 nadále 
zúčastňovat pravidelné odborné přípravy, na které si budou 
zvyšovat a upevňovat své znalosti a ve svém volném čase se 
dále věnovat údržbě svěřené techniky tak, aby byli kdykoliv 
schopni vyrazit na pomoc občanům Říčan a okolí. 

Jak jsme již zmiňovali v minulém vydání ŘK, naše výroční 
valná hromada se uskutečnila koncem listopadu. Na  ní 
jsme přijali pozvání k účasti na výročních valných hroma-
dách okolních sborů. Těch se velice rádi účastníme, dozví-
me se spoustu novinek, co se kde za uplynulý rok stalo, co 
se komu podařilo, jaké kdo slavil úspěchy, ale i to, co koho 
kde trápí a co se nedaří. 
V závěru roku jsme od Nadace ČEZ obdrželi grant ve výši 
18.320 Kč na  nákup nového materiálně-technického 
a  sportovního vybavení pro naši hasičskou mládež. Teší 
nás, že se tímto dostává podpory dobrovolným hasičům 
a zejména podpory pro práci s mládeží. Nadaci ČEZ tímto 
srdečně děkujeme! 

Již tradičně pořádáme náš hasičský bál. Ten se koná v so-
botu 1. února v sále KC Labuť. Věříme, že se i ten letošní 
vydaří. V této souvislosti je třeba upozornit všechny orga-
nizátory plesů na nutnost přítomnosti požárních hlídek, 
které jsou ze zákona při těchto akcích požadovány. 
S přáním pěkného prožití plesové sezony

Filip Šilar
jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz
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Životní prostředí a zdraví

74

Ochmet evropský
Loranthus europaeus
Nejsnáze poznáme ochmet v  zimě. 
Neboť, jak uvádí již Matthioli ve svém 
herbáři z  16. století, „jmelí na  žalu-
dovém stromě aneb dubu v zimě list 
svůj potracuje“.
Ochmetům vyhovuje teplé klima. 
V  tropech a  subtropech jich nalez-
neme na  500 druhů. V  Evropě roste 
jediný zástupce – ochmet evropský, 
přičemž Čechy jsou jeho severozá-
padní hranicí výskytu. Směrem na jih 
je rozšířen po  Itálii, na  východ pak 
po Balkánský poloostrov.
Ochmet je poloparazitický keř ku-
lovitého tvaru. Vidličnatě se větvící 
větve dosahují délky 80 cm. Na  roz-
díl od  jmelí jsou větve hnědé. Tuhé, 
podlouhlé listy s  hladkým okrajem 
na  zimu opadávají. Květy se tvoří 
v  květnu až červnu zvlášť na  sam-
čích a samičích rostlinách. Vyrůstají 
na koncích větévek.
Plodem jsou nepravé bobule, dozrá-
vají od září do října. Lepkavá dužni-
na ukrývá jedno semeno. V  zimních 
měsících zůstávají nápadně žluté 
plody na stromech, kde se stávají po-
travou drozdovitých ptáků. Dužnina 
zůstává lepkavá i po průchodu jejich 
zažívacím traktem, semeno ulpí 
na větvích a na jaře může vyklíčit.
Ochmet roste v  korunách listnatých 
stromů, u nás zejména dubů. Ve vel-
kém množství se vyskytuje například 
na jižní Moravě.
V Říčanech je ochmet vzácný. Všim-
nout si jej můžeme na dubech rostou-
cích podél potůčku za  železničním 
mostem, u křížení ulic Thomayerova, 
Pod Drahou a Potoční.
V čem tkví podstata poloparazitické-
ho způsobu života ochmetu? Do vo-
divých pletiv svého hostitele prorůstá 
speciálním kořenovým systémem 
(haustoriemi). Stromu odebírá roz-

tok vody a minerálních látek. Protože 
má vlastní zelené listy, cukry a  další 
organické látky si vyrábí sám. Stro-
mům škodí narušením vodního re-
žimu. Silně napadené duby mohou 
usychat.
Dříve se z  bobulí vařil lep na  ptáky, 
který používali čižbáři – lovci drob-
ného ptactva.

Jakub Halaš
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Okrašlovací spolek v Říčanech
Okrašlovací spolek v Říčanech i v letošním 
roce, ve  kterém oslaví 20 let obnovení své 
činnosti, bude pokračovat ve  svých aktivi-
tách na ochranu „květeny i zvířeny“ (jak to 
krásně nazval p.  Werich ve  známé pohád-

ce). Děkujeme za pohodovou spolupráci s městem Říčany 

i našimi podporovateli z řad občanů a podnikatelů. Budete-
-li mít chuť a náladu, přijďte mezi nás na přátelské posezení, 
které se uskuteční v pondělí 24. února 2014 od 18.00 hodin 
ve vinárně U Anežky. Na letošní jaro v rámci aktivit ke Dni 
Země plánujeme úpravu studánky a jejího okolí za Olivov-
nou. Bude nás těšit, když se na této akci s vámi sejdeme. 

Irena Moudrá
jednatelka

Životní prostředí a zdraví

Olivova dětská léčebna srdečně děkuje všem, kteří přijali 
pozvání  na  koncert ZAMÁVÁME VÁNOCŮM, který se 
konal 11. 1. 2014 v Kapli Olivovny, a  tím nás podpořili. 
Veliké díky a obdiv patří zejména sboru a orchestru, které 
vedl Josef Zicha z Fakulty strojní ČVUT v Praze. 

Během Vánoc předali potřebným nemalé finanční 
částky: Fakultní koncert v  Betlémské kapli 72.500 Kč 
– Nadace HAIMA pro dětskou hematologii v  Motole, 
Koncert v Ondřejově 4.500 Kč pro Dětský domov Stran-
čice, Koncert v Kostelci 4.600 Kč pro Charitu ve prospěch 
rodin v nouzi, Koncert v Olivovně 5.740 Kč ve prospěch 
Olivovy dětské léčebny, Koncert v  Říčanech 6.680 Kč 
na  opravu varhan. NEZIŠTNOU POMOC DRUHÝM 

NELZE ODMĚNIT JEN SLOVEM, ODMĚNOU JE 
ŠŤASTNÝ DĚTSKÝ ÚSMĚV. 

Za Olivovu dětskou léčebnu 
Ladislava Pešková
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Životní prostředí a zdraví

Stavění ptačích 
budek
čtvrtek 20. února 16–19 hodin  
v Muzeu Říčany
Tradiční akce pro děti i  dospělé. 
Přijďte si s  námi sestavit ptačí bud-
ku. Dozvíte se, jak se správně bud-
ka zavěšuje, kdy je vhodné ji čistit, 
které druhy ptáků ji mohou osídlit. 
Kromě samotné stavby budek z  při-
pravených dílů se můžete zapojit 
i do doprovodného programu s ptačí 
tematikou, který si pro vás připraví 
přírodovědný kroužek. Přijít můžete 
kdykoliv v průběhu akce. 
Cena materiálu na  jednu budku je 
170 Kč.
Vstupné na  doprovodný program 
zdarma. 
Pořádá Muzeum Říčany a  Ekocent-
rum Říčany.

Péče o Ořechovku
sobota 22. února od 9.30 hodin 
Připojte se k nám při péči o ořechový 
sad za Srnčím rybníkem. Od Říčan se 
na místo dostanete po zpevněné cestě 
od  Oázy Říčany nebo po  polní cestě 
lemované Alejí Říčaňáků (od  ulice 
Divišova). Čeká nás prořezávání ná-
letových stromů a keřů, oheň a opé-
kání. Připojte se k nám a vezměte děti 
s sebou. V tomto roce máme v plánu 
sad dočistit, zbavit plochu pařezů, 
aby bylo možné tu sekat. Ponecháme 
vybrané keře kvůli hnízdění a  po-
travní nabídce pro ptáky, budeme se 
snažit omezit růst kopřiv a začneme 
s doséváním místní luční směsi bylin.
Rezervace buřtů na eko.ricany@post.cz

Netopýři potřebují 
naši pomoc
V  pondělí 13. 1. jsme měli v  Muzeu 
Říčany možnost seznámit se s  živo-
tem netopýrů díky přednášce Dity 
Weinfurtové z  České společnosti 
pro ochranu netopýrů. Součástí 
přednášky bylo také krmení handi-
capovaných netopýrů. Děti nadšeně 
krmily a  hladily netopýřici rezavou 
a pestrou. Přednáška byla zaměřená 
nejen na  zajímavosti ze života neto-
pýrů, ale také zejména na  ochranu 
jejich kolonií.
Věděli jste například, že netopýr 
denně zkonzumuje množství potra-
vy odpovídající čtvrtině jeho tělesné 
hmotnosti? Za  rok to může být až 
2 kg hmyzu, u  netopýří kolonie čí-
tající stovky jedinců je to úctyhodné 
množství.
Netopýři jsou velmi dlouhověcí, do-
žívají se až 40 let. Opakovaně využí-
vají stejné úkryty jak pro letní kolonie 
(půdy domů, dutiny ve  stromech), 
tak pro přezimování (podzemní 
prostory se stálou teplotou, zejména 
jeskyně, ale i  sklepy nebo studny). 
Vzhledem k tomu, že samice rodí roč-
ně zpravidla pouze jedno mládě, je 
zásadní tyto úkryty chránit. 
Pokud tedy plánujete kácet vzrostlé 
stromy s dutinami, u nichž je možné, že 
hostí přezimující kolonii netopýrů, na-
plánujte dobu kácení na podzim do 30. 
listopadu, nebo na  jaro od  15. března 
(ale pozor na možné hnízdění ptáků). 

Netopýři velmi často využívají jako 
úkryty štěrbiny v  panelových do-
mech nebo půdy. Pokud zateplujete 
dům nebo přestavujete podkroví, je 
možné, že zničíte letní úkryty neto-
pýrů. Tipy, jak šetrně rekonstruovat 
budovy, naleznete na  webu http://
www.ceson.org a v publikaci Netopý-
ři v budovách: Rekonstrukce a řešení 
problémů, kterou si můžete zapůjčit 
v Muzeu Říčany. 

Výřátka a zvířátka 
na přírodovědném 
kroužku
Na  přírodovědném kroužku jsme 
si tentokrát hráli na  ornitology 
a  pokoušeli jsme se nalákat dravce 
na návnadu – vycpaného výra. Drav-
ci totiž považují sovy za  konkurenty 
o  potravu, a  pokud se s  nimi setka-
jí ve  dne, tak na  ně útočí. Náš výr 
na sebe nepřivolal hněv ani jednoho 
káněte či poštolky, zřejmě také proto, 
že se v  jeho blízkosti stále hemžily 
děti. Hráli jsme si na  louce na myši, 
krtky, káňata i  výřata. Výra jsme si 
důkladně prohlédli od uší až po spá-
ry a  pohladili si ho po  peří. Děkuje-
me za  zapůjčení Radku Lučanovi 
a těšíme se na blízká setkání s živými 
ptáky při jarních akcích s ornitology. 
Na  přírodovědných kroužcích je 
od  pololetí několik volných míst, 
vybrat si můžete z nabídky pro před-
školáky a  mladší i  starší školáky 
po  celý týden – v  Muzeu Říčany 
a na Říčanské hájovně.

Kateřina Čiháková
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Letos jsme se sešli na  tradičním Novo-
ročním setkání seniorů v sále Kulturního 
centra Labuť (setkání finančně podpoři-
lo město Říčany). Prožili jsme pohodové 
odpoledne plné hudby od Magdy a Hon-

zy. Také jsme měli možnost si vyzkoušet napětí, co jsme 
vyhráli v tombole. A protože hovoříme o akci jako o tra-
diční, můžeme s hrdostí napsat, že toto novoroční setká-
ní bylo již osmé v pořadí. Těšíme se na další, tentokrát to 
bude již v jarních měsících (pondělí 10. 3.).

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.
Pěvecký kroužek – každou první a  třetí středu v měsíci 
od 15.00 hodin v jídelně DPS Senior.
Povídání o historii – každou druhou středu od 16.00 ho-
din ve společenské místnosti DPS Senior. 

Akce:
n 10. února, pondělí – Zamyšlení nad Biblí – Místo: 

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

n 14. února, pátek – Lásky a  vrásky českých krá-
lů – Místo: Praha. Začátek: 16.00 h (odjezd vlakem 
v Říčanech v 14.29 h). Komentovaná vycházka (cca 3 
hodiny) je určena nejen pro zamilované, ale pro koho-
koli, kdo chce poznat ta nejromantičtější místa Prahy 
a zajímají ho drby a peprné historky ze života českých 
králů a královen. Můžete se těšit na romantické, zami-

lované příběhy, vyprávění o  tragických i  nešťastných 
láskách i o tom, jaký vliv měly na panovníky nejkrás-
nější kurtizány a milenky a kteří králové byli nejnáruži-
vější. Příspěvek účastníků: 80 Kč (zahrnuje průvodce, 
doprovodné materiály, nezahrnuje cestovné). 

n 18. února, úterý – Hudební hodinka – V rytmu ope-
ret – Místo: DPS Senior – společenská místnost. Za-
čátek: 16.00 h. Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana 
Zavadilová.

n 12. února, středa – Povídání o  historii – Napoleon 
Bonaparte – jeho soukromý život – Místo: DPS Se-
nior – společenská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup 
zdarma. Na setkání se těší Jiřina Kutláková.

n 20. února, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Seni-
or – jídelna. Začátek: 14.30 h. Povídání při kávě nebo 
čaji. Vstup zdarma.

n 27. února, čtvrtek – Prohlídka zámku Mníšek pod 
Brdy – Místo: Mníšek pod Brdy. Jednodenní autobusový 
zájezd. Prohlídka státního zámku v podhůří Brd, při dob-
rém počasí také návštěva barokního areálu Skalka. Pří-
spěvek 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 dny (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 20. února 2014, 10.30–12.30 h.
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Pro seniory

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

První měsíc roku 2014 jsme prožili bez větších událostí 
a výprav za poznáním.
Návštěvu muzea Mineralie jsme nemohli absolvovat, 
proto si tuto mimořádnou návštěvu zařadíme do měsíce 
března. 
Ale přeci některé z nás měly kulturní zážitek, a to v podo-
bě návštěvy Divadla Broadway – muzikálu Mata HARI.

Na měsíc ÚNOR jsou připraveny 
tyto zajímavosti, které vás jistě 
zaujmou a obohatí vaši mysl.

n Obecní dům: Secese / Vitální umění 1900
Exkluzivní výběr ze  sbírek Uměleckoprůmyslového mu-
zea v  Praze, Toulouse-Lautrec, Mucha, Klimt, Kotěra, 
Chéret, Tiffany, Lötz, Gallé, Hoffmann, Preissig, Bílek, 
Daum, Majorelle, Marold, Olbrich...
Cyklus komentovaných prohlídek s  kurátory: vždy 
v úterý od 17 hodin.
V těchto termínech: 11. 2. 2014 (Secesní šperk) Petra 
Matějovičová
22. 4. 2014 (Kovy v období secese) Michal Stříbrný
17. 6. 2014 (Secesní sklo) Jan Schöttner
Ukázány jsou mistrovské práce dekorativního umění 
ze  slavné Světové výstavy v  Paříži 1900, vlivy dobových 
ideových proudů (vitalismu, spiritismu a dalších), stylo-
vé a tvarové inovace sklářské tvorby, keramiky či nábytku 
i bohaté proměny celkového životního stylu, projevujícího 
se v tvorbě obytného interiéru, ve vizualitě reklamy nebo 
v secesní módě.
Vstupné do expozice: 
Plné: 150 Kč
Snížené: 80 Kč pro studenty od 15 do 26 let při samostatné 
prohlídce (po předložení průkazu) a pro seniory nad 65 let
Sraz: ŘÍČANY, 15.10 hod. / vlaková pokladna
 PRAHA, 16.40 hod. (před Obecním domem)
Nahlásit do 10. 2. 2014

n Pátek 14. 2. 2014 – komentovaná prohlídka TECHNIC-
KÉHO MUZEA – „TECHNIKA V DOMáCNOSTI“
Expozice Technika v domácnosti je první expozicí to-
hoto druhu v dějinách NTM a jednou z mála takto za-
měřených expozic ve střední Evropě.
Na  ploše 600 metrů čtverečních prezentuje vývoj „po-
mocníků v  domácnosti“: techniku usnadňující hygienu, 
úklid, praní a žehlení, šití a úpravu oděvů, přípravu pokr-
mů atd. na pozadí dějin českých zemí zhruba od poloviny 
19. století do současnosti. 
CHEMIE KOLEM NáS
Cílem expozice  Chemie kolem nás  je poukázat 
na  souvislosti, které si řada lidí vlastně vůbec neuvě-
domuje. Řada předmětů, které bereme denně i  ně-
kolikrát do  ruky, mnoho dějů, které považujeme 
za  běžné, pochází od  chemiků ve  výzkumných, vývo-

jových, technologických a  průmyslových laboratořích. 
V expozici jsou představeny i významné osobnosti toho-
to oboru. Práce významného českého chemika Jaroslava 
Heyrovského, který obdržel v  roce 1959 Nobelovu cenu 
za objev polarografu, nebo dílo Otto Wichterleho, jehož 
vynález měkkých kontaktních čoček byl světového vý-
znamu, a ve výstavě návštěvníky upoutá jeho kopie čoč-
kostroje ze stavebnice Merkur.
Prohlídky společně s  návštěvou expozice HUTNICTVÍ 
a HORNICTVÍ (důl). Kdo má o tyto dvě expozice zájem, 
je nutno se přihlásit do 10. 2. 2014.
Prohlídka rudného a uhelného dolu je možná pouze s prů-
vodcem po  zakoupení časové vstupenky (komentovaná 
prohlídka – snížené: 30 Kč ).
Vstupné:   
Plné: 190 Kč + Komentovaná prohlídka – plné: 50 Kč 
(240 Kč)
Snížené: 90 Kč + Komentovaná prohlídka – snížené: 
30 Kč (120 Kč)
Sraz: ŘÍČANY – 9.10 hod. /  vlaková pokladna
Sraz: PRAHA – 10.30 hod. / před vchodem do NTM   
Nahlásit do 10. 2. 2014  

n Neděle 2. 3. 2014 – Zámecký areál Ctěnice – pojďme 
s dětmi za POPELKOU a na MASOPUST
POPELKA: Jak se oblékají pohádky od 13. 10. 2013 do 2. 
3. 2014
Neděle 2. 3. 2014 – Velkolepá oslava končícího masopus-
tu se v zámeckém areálu uskuteční již podruhé. O tradič-
ní masopustní veselí se postará folklorní taneční soubor 
Furiant z Malé Bělé. Chybět nebudou tradiční fašankové 
koblihy, boží milosti ani horký mošt a  medovina. Origi-
nální českou zabíjačku přichystá a své speciality nabídne 
pražské řeznictví HUDERA A  SYN. Přijďte do  Ctěnic 
za zpěvu lidových písní oslavit poslední den hýření před 
nastávajícím půstem. Maškary vítány.
Od 11 hodin masopustní dílna, příprava a výroba tradič-
ních masopustních masek.
Od 14 hodin masopustní průvod, masopustní rej maškar 
doprovázený muzikou a tradičními lidovými tanci.
Vstupné: dle platných podmínek Muzea hlavního města 
Prahy
Sraz: ŘÍČANY, 8.50 hod. / vlaková pokladna
Sraz: PRAHA, Letňany, 9.58 hod. / směr autobusů VI-
NOŘ

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

Dávám na  vědomí všem, kteří mají zájem s  námi spolu-
pracovat v  Domově Pod Kavčí Skálou, že se scházíme 2x 
do měsíce vždy ve středu.
Termíny vám sdělí – Eva KUBÍNOVÁ, 773 823 096
SEŠLOST DpKS
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LADOVSKÉ
VEPŘOVÉ HODY

v areálu pivovaru ve Velkých Popovicích

sobota 15. března 2014 od 10 do 15 hodin
zabijačkové lahůdky, pekařské a cukrářské výrobky od místních výrobců

doprovodný hudební program a vystoupení
ZUŠ Velké Popovice

Přijďte se také podívat na 1. pokus o tvorbu soch 
z ledového obrusu v podání studentů a učitelů
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Cesta integrace 
změnila právní formu
Občanské sdružení Cesta integrace 
s  účinností od  23. 12. 2013 změnilo 
právní formu dle zákona 68/ 2013 
Sb. a stalo se obecně prospěšnou spo-
lečností Cesta integrace, o.p.s., která 
navazuje na činnost sdružení a přebírá 
veškerou historii a služby, jako je Ob-
čanská poradna, Klub Cesta, dopravní 
výchova, programy primární prevence, 
probační program a další. Pro zájemce 
o služby a veřejnost se nic nemění. 

Občanská poradna 
Říčany
Občanská poradna je nezávislým 
místem nestranné, nezávislé, důvěr-
né a  bezplatné pomoci. Poskytuje 
odborné rady, informace a  pomoc 
všem lidem nad 15 let, kteří se dostali 
do krizové či nepříznivé sociální situ-
ace, nebo jim hrozí. Neznají svá prá-
va a povinnosti, dostupné a návazné 
služby či nejsou schopni vyjádřit své 
potřeby a hájit své oprávněné zájmy. 
Občanská poradna s  klienty konzul-
tuje především záležitosti v  oblasti 

rodiny, pracovněprávních záležitostí, 
financí a  dluhů, majetku, trestního 
práva i  v  sociální oblasti. Pro oblast 
poradenství osobám ohroženým 
a  obětem trestné činnosti a  domácí-
ho násilí získala Občanská poradna 
v  závěru loňského roku akreditaci 
od Ministerstva spravedlnosti a je za-
psána ve veřejném registru. 
V roce 2013 v poradně jednorázově či 
dlouhodobě konzultovalo svou složi-
tou situaci 232 klientů, přičemž s tě-

mito klienty bylo řešeno 346 případů. 
Intervencí bylo poskytnuto 635. 
Nejčastěji byla v  uplynulém roce ře-
šena témata trestných činů a  práva 
(26 %), rodiny (16 %), majetkopráv-
ních vztahů (16 %), financí a  dluhů 
(11 %), pracovněprávních vztahů 
a zaměstnanosti (9 %), právního sys-
tému a ochrany (9 %), bydlení (5 %), 
domácího násilí a  ohrožení (3 %), 
zbylá procenta zahrnovala ochranu 
spotřebitele, sociální pomoc apod.  

Zajímavý projekt pro děti s rodiči 
připravili v jesenické škole Sunny 
Canadian. V rámci Diagnostické-
ho dne v neděli 9. února můžete 
nechat otestovat schopnosti svých 

dětí v Centru nadání, prožít s nimi 
zábavný den s edukativním progra-
mem plným logických her a kvízů, 
a také navštívit exponáty zapůjčené 
z libereckého IQ parku. Předškolní 

děti mají do IQ parku vstup zdarma. 
Zatímco Diagnostický den je jen 
jeden, IQ park je pro děti po před-
chozí rezervaci otevřen každý den až 
do konce února. 
Více informací najdete na straně 39 
a na www.sunnycanadian.cz.

Pro děti a rodiče

Občanská poradna 
Říčany
adresa: Masarykovo nám. 6 (1. pa-
tro), Říčany
Všeobecné sociální a  právní pora-
denství 
kontakty: poradnaricany@cestainte-
grace.cz, 774 780 107, 312 315 284
po 13.00–17.00
st: 9.00–12.00, 13.00–17.00
Sociální a právní poradenství pro obě-
ti trestných činů a domácího násilí

kontakty: poradnaobetem@cestainte-
grace.cz, 721 516 274, 312 315 284
út 13.00–17.00

Petra Nyklová, Markéta Hubínková
Cesta integrace, o.p.s.

Klub Cesta
Od začátku roku došlo v Klubu Cesta 
ke  změně otevírací doby. Otevřeno 
je pravidelně v  pondělí, středu a  pá-
tek pro mladší i  starší návštěvníky. 
Dochází také k  dočasnému útlumu 
terénní služby v ulicích Říčan. Důvo-

dem je personální oslabení pracovní-
ků klubu a počasí. 

Za Klub Cesta, Lucie Ditrichová
vedoucí sociální pracovnice

Otevírací doba Klubu 
Cesta
Na Obci 2049, Říčany 

Mladší (7–14 let): po, st, pá – 
od 14.00 do 17.00
Starší (15–26 let): po, st, pá – 
od 16.00 do 19.00

Otestujte si děti a navštivte s nimi IQ park
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CO Je NOVéHO V NemU

Kouzlo pohybu a zdravé výživy
Mateřská škola Landie v  Říčanech byla založena před 
sedmi lety s  posláním přivést do  předškolního školství 
nejen více zdravého pohybu, který dětem čím dál tím víc 
chybí, ale především zdravou stravu s použitím čerstvých 
surovin přirozeného původu bez chemie. Česká školní 
inspekce nám a  naší kuchařce Markétě udělila řád zlaté 
vařečky a my se s vámi v příštích měsících rádi podělíme 
o několik oblíbených receptů z Landie.

Hodně zdraví přeje kolektiv jesliček a Mateřské školy Landie

Recept na únor z jesliček a Mateřské školy Landie
Mletý řízek s jáhly 
v sýrovém těstíčku� (pro�4�osoby)
Kuřecí maso ..................................................... 200 g
Telecí/hovězí maso  .......................................... 200 g
Jáhly ................................................................ 100 g
Brokolice ......................................................... 100 g
Vejce  .................................................................  2 ks 
Muškátový květ, mořská sůl  ..................... dle potřeby 
Celozrnná jemně mletá mouka ............................ 60 g
Sýr Eidam 45% ................................................... 50 g
Mléko ................................................................ 50 g
Olej slunečnicový ............................................... 50 g
Maso umeleme, smícháme s uvařenými jáhly, vařenou 
sekanou brokolicí a jedním vejcem, osolíme, ochutíme 
muškátovým květem, popř. dohustíme částí mouky. Z těsta 
tvarujeme bochánky, obalujeme je v mouce a pak máčíme 
do těstíčka (mléko, vejce, sýr). Řízečky vložíme na olejem 
vymazaný pekáč a zvolna pečeme v předehřáté troubě.

Vážení rodiče a zájemci o naši 
Mateřskou školu NEMO, rádi 
bychom vás přivítali na dnech 
otevřených dveří na  adrese: 
Nad Bahnivkou 140, Říčany. 
Během dopoledne uvidíte, jak 

pracujeme s  dětmi, jaké prostředí a  vybavení nabízíme. 
Zodpovíme vaše dotazy. Těšíme se na vás a vaše děti, které 
se mohou do programu zapojit.

Dny: úterý 18. 2. 2014, středa 19. 2., ve čtvrtek 20. 2. 
vás zveme na  divadlo „O  Smolíčkovi“, které hrají děti 
a  paní učitelky z  NEMA. Ve  třídě Frogs probíhá v  úterý 
a ve středu výuka v angličtině.
Časy: vždy od  9.30 hod. do  10.30 hod. ukázky práce 
s  dětmi, 10.30–11.30 prohlídka školky s  ředitelkou, 
dotazy, přihlášky na šk. rok 2014–2015.
www.babyclubnemo.cz, tel: 606 541 712
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Děti dětem aneb vánoční krabice 
od bot
Před Vánoci se Lesní klub Pramínek zapojil do akce Děti 
dětem aneb vánoční krabice od bot. Projekt je určen dě-
tem chudých rodičů zejména v severních Čechách. Cílem 
je nejen udělat radost obdarovaným, ale také umožnit na-
šim dětem myslet na druhé, a to zcela konkrétně. Stačí si 
jen vybrat, zda chceme obdarovat holčičku, nebo chlapeč-
ka a jakého věku. Většinou si děti logicky vybírají pohlaví 
a věk, které mají ony samy. Jaká radost, naplnit prázdnou, 
již nepotřebnou krabici od bot krásnými věcmi, ze kterých 
bude někdo jiný šťastný, jako bych byl já sám. 
Naše pramínkovské krabice pak putovaly v  sobotu před 
Vánoci do  Předlic, čtvrti v  Ústí nad Labem. Pro romské 
děti tam bylo připraveno dětské odpoledne, kde si děti ma-
lovaly, vyráběly peněženky z nápojových kartónů, byly jim 

snímány masky ze sádry, které si potom každý vymaloval 
a vyzdobil podle svého gusta. Venku, ač trochu v mlze, ma-
lovaly děti křídami na asfalt a honily se s dobrovolníky. 
Něco po čtvrté hodině odpolední přišly děti do protilehlé-
ho, již setmělého řeckokatolického kostela, kde pro ně 
byla připravena vánoční hra o  putování Marie a  Josefa 
do Betléma. Po hře ještě koledy a seřadit se do fronty, hol-
čičky zvlášť, kluci zvlášť, a hezky se poměřit – vánočně za-
balené krabice dostanou nejprve ti nejmenší, na velké se 
dostane naposled. Kostel se rychle vyprazdňuje, děti běží 
s krabicemi a rozzářenýma očima domů. 

Lucie Rücklová, hlavní lektorka Kapiček

ze života škol(ek)
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Tři králové v Pramínku
Zimou nezimou, vydali jsme se na  tříkrálovou koledu. 
Králů byla spousta, Pramínci i Kapičky, lektoři a mamin-
ky – všichni ozdobeni vlastnoručně vyrobenými korunami 
a pláštíky, zcela připomínající ty královské. Navštívili jsme 
světickou školu i několik rodin a požehnali jejich domu. 
U  srdce nás zahřálo vlídné přijetí a  na  jazýčku dobroty, 
které pro nás byly nachystány. Vesele a za zpěvu, kráčejíc 
vesnicí i lesem, vrátili jsme se do našeho zázemí k Říčan-
ské hájovně. Děti toho všeho měly plné hlavičky a některé 
dokonce odmítly večer sundat korunu do pelíšku.

Vendula Zemanová, asistentka lektorky Kapiček

Na předvánočním zasedání Žákov-
ského zastupitelstva na  nás čekal 
nelehký úkol. Museli jsme zvolit 
dva místostarosty ze tří schopných 
kandidátů. Zvoleni byli Petr Suda 
a Zuzana Macková, a to počtem 13 

hlasů. Bezprostředně po zvolení se sami dohodli, že pozi-
ce prvního místostarosty se ujme Petr. 
Dále jsme projednali všechny akce, které realizovalo 
předchozí zastupitelstvo, a diskutovali jsme, jestli je chce-
me opakovat. Přišli jsme ale i se zcela novými nápady.
Můžu slíbit, že se uvidíme na Ladovské koulovačce, kte-
rou sice pořádá město Říčany, ale i my se pokusíme při-
spět minimálně propagací, jak tomu bylo loni. 
Úplně nový projekt nás čeká na měsíce jarní. Několik nových 
zastupitelů totiž přišlo s nápadem, že bychom se měli sna-
žit více provázat říčanské školy, a to pořádáním sportovních 
turnajů. Hlavní odlišností od  již existujících turnajů bude 

účast gymnázií, která byla zatím vždy vynechána. To by ŽZ 
chtělo změnit uspořádáním prvního celoříčanského turnaje.
Jistě si vzpomínáte, jak vám loni s Kurýrem přišel do schránky 
sáček semínek. Tento dárek od ŽZ patřil k festivalu řemesel, 
jenž se uskuteční i letos, a my se chystáme na další projekt. 
Čím blíž bude léto, tím více budeme pracovat. Neskromně 
musím říct, že není snad nikdo povolanější než ŽZ, kdo by 
měl pomáhat s organizací dětského dne. Stejně jako loni, 
kdy naše úsilí zhatilo počasí, se budeme snažit naše akti-
vity na dětském dnu koncipovat pro starší děti.
Vrcholem našeho roku bude druhý ročník benefičního 
koncertu na  podporu volnočasového prostoru v  Říča-
nech. Tím se ŽZ v tomto volebním období rozloučí.
Není toho málo, nezbývá než doufat, že se nám realizace 
povede na jedničku a že nás vy, občané Říčan, odměníte 
svou hojnou účastí.

Anežka Kabátová
starostka ŽZ

Plán Žákovského zastupitelstva na rok 2014
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Hudební třídy v bezručovce budou pokračovat!
Je to neuvěřitelné, ale projekt rozšířené výuky hudební 
výchovy funguje na naší škole již pátým rokem. 

Když jsme se před lety rozhodovali pro zaměření školy na roz-
voj hudebních a jazykových dovedností žáků, byl to tak trochu 
krok do neznáma, zejména co se týče profilace hudební.
Dnes již můžeme říci, že to byla dobrá volba. Stanovené 
cíle projektu jsou plněny a dále rozvíjeny. 
Naše cíle: 
l soustředit děti se zájmem o hudbu do jedné školy
l dát jim možnost rozvíjet hudební dovednosti
l připravit je pro další možný rozvoj v jiných institucích 
– ZUŠ, konzervatoř
l naplnit jejich volný čas smysluplnou činností
Projekt se osvědčil:
l máme kvalitní pedagogy
l děti z hudebních tříd pracují s chutí a radostí
l výsledky jejich práce prezentujeme stále častěji veřejně 
l škola má vlastní hudební kapelu
l žáci se účastní hudebních soutěží
l vydáváme hudební CD 
l většina dětí se dále vzdělává v ZUŠ 
l děti se naučily pracovat v týmu 
l děti vyjíždějí na soustředění a letní tábor
l získali jsme grant na vytvoření hudebního studia Bez-
ručovka

Nyní stojíme na prahu další etapy – přechod žáků z hu-
debních tříd na  druhý stupeň a  zapracování profilace 
do ŠVP 2. stupně. Vše je připraveno. 
Musíme však předpokládat, že ne všechny děti z 5. roční-

ku přejdou na 2. stupeň. Některé odejdou studovat na niž-
ší gymnázia či školy s jinou profilací.
Dáváme tedy prostor k  přijímání nových žáků z  ostat-
ních škol v okolí Říčan do 6. ročníku hudební třídy.
Dne 6. 5. 2014 se budou konat přijímací zkoušky do hu-
dební třídy.

Upřesnění obsahu a hodnocení při zkouškách bude zveřej-
něno na webu školy www.2zsricany.cz.

Přijďte mezi nás a nebudete litovat!  
učitelé hudební výchovy ze ZŠ Říčany, Bezručova 94
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ZŠ u Říčanského lesa – INTeGROVANá TemATICKá VýUKA
…aneb ŠKOLA 21. STOLeTí

Informace k přijímání 
do přípravné třídy pro 
školní rok 2014/2015
Základní škola Nerudova, Říčany, 
plánuje i v příštím školním roce vzdě-
lávání předškolních dětí v  přípravné 
třídě. Její kapacita bude 14 dětí. Tyto 
děti bude možné přijmout jen na zá-
kladě doporučení ke  vzdělávání ze 
školského poradenského pracoviště 
(pedagogicko-psychologické porad-
ny, popř. speciálně pedagogického 
centra).
Přijímání přihlášek bude od úterý 4. 

2. 2014 do  15. 5. 2014. Přihlášky, 
kritéria a další podrobnosti je možné 

najít na webových stránkách školy – 
http://zs-nerudova.cz.

Školní družina
Stejně jako v  ostatních základních 
školách, mohou i žáci Základní školy 
Nerudova, Říčany, využívat pro své 
zájmové vzdělávání školní družinu. 
Kapacita je 14 žáků, denní provoz je 
rozdělen na  ranní a  odpolední. Prá-
ce se řídí školním vzdělávacím pro-
gramem, který je zaměřen zejména 
na odpočinkové, relaxační a sportov-
ní činnosti.
Děti ze školní družiny se setkávají 

nejen ve školní dny, ale i o 4 aktivních 
sobotách, které jsou tematicky zamě-

řené na roční období a k nim vztahu-
jící se tradice: „Podzimní pouštění 
draků a  pečení brambor“, „Vánoční 
pečení a  zdobení perníčků“, „Veli-
konoční dekorace – vítáme jaro“, 
„Hurá na prázdniny – noc ve škole“. 
Společně s  přípravnou třídou se zú-
častňujeme soutěžních akcí pořáda-
ných městem – zdobení vánočního 
stromku, výstava betlémů, tvorba erbu 
Říčan z odpadového materiálu apod.

Renata Žáková

Základní škola Nerudova, Říčany

Současná koncepce vzdělávacího sys-
tému ČR je směřována nejen k získá-
ní určitých vědomostí, ale i paralelně 
se rozvíjejících sociálních dovedností 
žáka. Jednou z  možných cest, jak 
vzájemně tyto oblasti vzdělávání pro-
pojit, je i využití modelu integrované 
tematické výuky. V  rámci smyslupl-
ného propojení učiva jednotlivých 
předmětů s daným tematickým okru-
hem dosahuje žák stanovených vzdě-
lávacích cílů. Každé téma (tematický 
projekt) je rozpracováno do  dílčích 
aplikačních úkolů, které jsou na  1. 

stupni situovány do  tzv. učebních 
koutků, nebo-li center aktivit ve  tří-
dě. Žáci pracují na zadaných úkolech 
samostatně i ve skupině. Záleží vždy 
na  cíli, který si učitel stanoví. Mož-
nost vzájemného sdílení, komunika-
ce a průběžné zpětné vazby umožňují 
žáku pomocí vlastní činnosti získat 
určité vědomosti, upevnit jejich pod-
statu a současně rozvíjet dovednosti, 
které v  jeho budoucím životě budou 
pro získávání dalších vědomostí ne-
zbytné. Tematická výuka podporu-
je zároveň i  možnosti individuální 
práce s dětmi, ať nadanými, či těmi, 
které potřebují více asistence a  pod-
pory ze strany učitele. Na  2. stupni 
je navazováno tematickou výukou 

ve  formě prostupnosti jednotlivých 
témat do  všech vyučovaných před-
mětů, kde žákům následně docházejí 
souvislosti mezi jednotlivými jevy. 
Vědomost a dovednost je pevná jen 
tehdy, pokud je spojená s  prožit-
kem, na  což se snažíme nezapomí-
nat.

Dne 13. února 2014 od 10 do 17 h bude na naší škole probíhat zápis do 1. ročníku.
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ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD I. ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŘÍČANY
se bude konat ve čtvrtek 13. února 2014 od 10:00 do 17:00 hodin
v budově 1. tříd, v ulici Olivova 1308, Říčany

K zápisu se dostaví všechny předškolní děti : 
•  narozené v období od 01. 09. 2007 do 31. 08. 2008  
•  s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Co je potřeba?
•  Vezměte s sebou občanský průkaz zákonného zástupce 
 a rodný list dítěte.
•  Vyplňte na místě zápisu Žádost o přijetí  žáka k základnímu 
 vzdělávání a Zápisový lístek.

Naše škola nabízí:  
•  Setkávání budoucích prvňáčků před nástupem do školy
•  Nově výuku anglického jazyka od první třídy 
•  Výuku čtení probíhající analyti cko-synteti ckou metodou
•  Plavecký výcvik v rámci výuky tělesné výchovy
•  Projektové dny 
•  Interakti vní tabule ve třídách
•  Speciálního pedagoga pro žáky s poruchami učení
•  Školního psychologa
•  Preventi vní programy
•  Prezentaci na veřejnosti  formou TP festu
•  Spolupráci na projektu „Ovoce do škol“
•  Výběr ze tří jídel ve školní jídelně 
•  Pestrou škálu zájmových a vzdělávacích kroužků 
 „Domino Říčany o. s.“

Šachový turnaj 
Žáci naší školy se zúčastnili v rámci programu Patriot 
šachového turnaje říčanských škol. V obou kategoriích byli 
úspěšní. Družstva mladších i starších zvítězila a postoupila 
do okresního kola, které proběhlo ve Staré Boleslavi. Není 
divu, vždyť mají výborné a zkušené trenéry Šachového 
klubu Říčany. Mladší žáci byli opět úspěšní a jejich družstvo 
postoupilo z 2. místa do kola krajského. V tomto kole důstojně 
reprezentovali naši školu a umísti li se na pěkném devátém 
místě. 

Děkujeme 
Tomáši Nykodemovi, 
Vojtovi Štochlovi, 
Lukáši Vitvarovi 
a Ondrovi Kupkovi.

Šárka Kapinusová

Srdečně Vás zveme 
na Den otevřených dveří
Můžete navští vit všechny budovy Masarykovo nám. 
č.p. 71, Masarykovo nám. č.p. 82, Olivova č.p. 1308

V průběhu dopoledne 8:10 – 11:45 hodin můžete nahléd-
nout do výuky v jednotlivých třídách. Většina učeben je 
vybavena interakti vními tabulemi, které jsou akti vně 
využívány.

Odpoledne 13,00 - 15,00 hodin můžete navští vit prostory 
školní družiny v budově 1. tříd v ulici Olivova 1308 a podí-
vat se, jak děti  tráví čas ve školní družině.

Pro rodiče a budoucí prvňáčky je to příležitost seznámit 
se s organizací vyučování, prostředím a atmosférou školy.
Pro rodiče žáků 5. ročníku se zájmem o zařazení do 6. třídy 
s rozšířenou výukou matemati ky a přírodovědných před-
mětů (zařazovací test se koná 21. 5. 2014) se nabízí mož-
nost získat bližší informace.

Učitelé i vedení školy Vám ochotně 
zodpoví dotazy o naší škole.

INFORMAČNÍ SCHŮZKA RODIČŮ 
BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ 
Schůzka rodičů budoucích prvňáků se koná 
6. 2. 2014 od 17.00 v MŠ U slunečních hodin, 
Štefánikova 1616. Schůzky se zúčastní ředi-
tel školy, zástupkyně pro I. stupeň a jedna 
z učitelek budoucí první třídy. 

Na schůzce se můžete dozvědět následující 
informace:

-  organizace, průběh a obsah zápisu do I. třídy
-  odklad školní docházky – jeho výhody, 
 nevýhody, smysl
-  přijímání dětí  hlášených mimo Říčany
-  spádové oblasti  naší školy 
-  co by měl vědět a umět budoucí prvňák
-  co I. ZŠ nabízí – Školní vzdělávací program
-  předčasný vstup do I. třídy 
-  obsah výuky a rozvrh první třídy
-  školní družina 
-  školní jídelna

Kontakty a podrobné informace naleznete na webu školy  www.zs-ricany.cz.



Co nás čeká v únoru?

V únoru vás zveme 6. 2. 2014 od 17.30 
do  KC Labuť na  Taneční akademii. 
Je to vystoupení našich tanečnic k 60. 
výročí školy. Choreografie připravila 
p. uč. Pavlína Rézová a v nově oprave-
ném kulturním domě se máme na co 
těšit. Pokud někteří rodiče uvažují pro 
své dítě o  studiu v  tanečním oboru 
ZUŠ, určitě se přijďte podívat.

Další den nato 7. 2. 2014 se uskuteční 
v  ZUŠ klavírní seminář vynikajícího 
klavíristy a pedagoga Petra Topercera.

P.  Topercer je ab-
solventem praž-
ské konzervatoře 
u  prof.  Františka 
Maxiána a Hudeb-
ní fakulty Akade-
mie múzických 
umění v  Praze 
ve  třídě profesorů 
Jana Panenky a Petera Toperczera st. 
P.  Topercer je znám i  jako vynikají-
cí klavírista – v  roce 1989 získal 1. 
cenu na  Chopinovské klavírní sou-
těži v  Mariánských Lázních a  ve  fi-
nále mezinárodní klavírní soutěže B. 
Smetany získal III. cenu.
Jako vynikající a  zkušený pedagog 
často usedá jako porotce v klavírních 
soutěžích, např.
Košická mezinárodní klavírní soutěž 
(od  r. 2013 ředitel soutěže), Soutěž 
hudebních škol v  oborech komorní 
hra a sólový klavír Karlovy Vary atd. 
Také často vystupuje na Brněnských 
klavírních sobotách na  brněnské 
konzervatoři.
Přednášel také v rámci seminářů pořá-
daných slovenskou sekcí EPTY v Bra-
tislavě a vedl přednášku v cyklu Klavír-
ní ateliéry v  Karviné. Také vedl kurzy 
pořádané EU v Plzni v roce 2011.
Nyní vyučuje pedagogickou pra-
xi na  HAMU v  Praze a  hru na  klavír 

na  Gymnáziu a  hudební škole hl. m. 
Prahy (s  osmnáctiletou praxí), s  žáky 
těchto škol získal mnohá ocenění 
na  českých i  zahraničních klavírních 
soutěžích.
Není divu, že se do Říčan sjedou kla-
vírní pedagogové z celého Středočes-
kého kraje, a vypadá to, že prožijeme 
s  našimi dětmi krásný klavírní den. 
Budeme se snažit, aby se všem v Ří-
čanech líbilo a  pokud zpětná vazba 
bude pozitivní, budeme nástrojové 
semináře pořádat i  v  příštích letech. 
Zatím je to pro nás první zkušenost.

Na ZUŠ se stále něco děje!
Nový rok je již v plném proudu a v plném proudu je také 
činnost základní umělecké školy. Nejenže dále připravujeme 
akce k 60. výročí školy, ale čekají nás i ,,rutinní“ záležitosti, 
jako jsou pravidelné koncerty, soutěže, přehlídky atd.

ze života škol(ek)

Lednové události
Proběhlo úspěšně otevření Ateliéro-
vého domu 27. 1. 2014, v kterém se 
děti začnou učit od druhého pololetí.
Na konci ledna 30. 1. 2014 v KC La-
buť proběhl také tradiční Pololetní 
koncert.
Výtvarné oddělení zahájilo nový 
rok výstavou Čtvero ročních dob 
v  Domě umění v  Horních Počerni-
cích. Představily se zde práce našich 
dětí pod vedením p.  uč. H. Šebestí-
kové a p. uč. H. Duškové ve společné 
výstavě se ZUŠ Jablonec n. Jiz., ZUŠ 
Teplice a ZUŠ H. Počernice. Vernisáž 

proběhla 30. 1. 2014 v 16.00, výstavu 
pořádal Ateliér Fiala.

Výstavu můžete zhlédnout do  24. 
2. 2014.
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Znovu si dovoluji připomenout se-
tkání bývalých absolventů a  peda-
gogů ZUŠ a  s  tím i  spojený koncert 
bývalých absolventů.
U  příležitosti oslav 60. výročí zalo-
žení školy se koncert uskuteční 20. 
března 2014 od  17.30 v  Kulturním 
centru U Labutě v Říčanech.

Program se nám krásně rýsuje a mys-
lím, že je na  co se těšit. Přátelé hu-

debníci, přijďte – hrající i  nehrající. 
Pro ty, kteří ještě nesložili svůj ná-
stroj do futrálu a neotírají z něj pouze 
pavučiny, je možnost si zahrát legen-
dární Pochod Karla Pádivého č. 
14. Dirigovat nebude nikdo jiný než 
emeritní ředitel školy pan Bohumil 
Průcha.
Dále si pod taktovkou p.  uč. Jiřího 
Odcházela společně zahrajeme neza-
pomenutelnou melodii E. Morricone 
z  filmu Tenkrát na  západě a  píseň 
Karla Svobody Jsi můj pán. Pro 
všechny budou připraveny velmi jed-
noduché party, které není třeba nijak 
zásadně cvičit. Party budou od února 
ke stažení na www.zusricany.cz. 
Cílem našeho společného přátel-
ského muzicírování bude zážitek, 
na který nikdy nezapomeneme!
Přijďte všichni, hrající i nehrající, při-
neste s sebou fotky, plakátky, vše, co 
se k  vašemu studiu na  hudební ško-
le vztahuje. Po  koncertě plánujeme 
v  předsálí malé občerstvení, takže 
bude čas i na malé popovídání. 
Sledujte naše webové stránky, kde 
budou doplňující informace. 

Přijďte, těšíme se na vás!

V minulém čísle jsme hledali jméno 
neznámého posluchače dechového 
oddělení. Hned po  vydání Kurýru 
jsme jméno neznámého hudebníka 
věděli. Děkujeme volajícímu za  in-
formaci. A  budeme pátrat dále. 
Po výzvě v Kurýru se mi nashromáž-
dilo hodně historických fotografií. 
Převážná část jich je z  dechového 
oddělení. Na  několika fotografiích 
se objevuje nám zatím neznámý kla-
rinetista. Pomůžete nám ho odhalit? 
Informace volejte na 323 602 278 – 
ZUŠ Říčany nebo na  mobilní číslo 
604 737 629. Děkujeme.

ze života škol(ek)

Vážení absolventi Hudební školy, LŠU, ZUŠ!

Fo
to

: R
ud

ol
F F

la
ch

S

Naše gym-
názium již 
několik let 
spolupracu-
je s  českými 
krajany v  Ru-
munsku a díky 
několika hu-

manitárním akcím, které jsme pro 
děti organizovali, se vybralo nejen 
potřebné sportovní náčiní a  vyba-

vení pro děti v  tamní škole, ale také 
za přispění některých rodičů a vedení 
školy se finanční prostředky použily 
na  propagaci školy v  Banátu. Veliké 
poděkování patří také garantu pro-
jektu panu Lubomíru Skalovi, který 
svým nadšením vše zaštiťuje. Vyvr-
cholením této humanitární činnosti 
je příprava „Expedice Banat“, které 
se zúčastní tým studentů gymnázia. 
Cílem projektu je získání nových po-

Spolupráce masarykova klasického 
gymnázia s krajany v Rumunsku
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emeritní ředitel školy 
bohumil Průcha Na obrázku klarinetového souboru jsou zleva: 

Sourozenci Vanišovi, ?neznámý?, na basklarinet 
hraje J. Jech, vedle sedí klarinetisté?.Kuchař, t. 
Šíp, z. Javůrek a E. Skovronek.

A už jsou tu zase 
soutěže
Na  konci ledna proběhlo školní kolo 
soutěže MŠMT ve hře na klavír. Je vel-
mi potěšující, že účast našich klavíristů 
byla veliká a výkony byly na potěšující 

úrovni. Přesto z 25 žáků do okresního 
kola postoupila asi polovina dětí.
V  únoru proběhnou školní i  okresní 
soutěže MŠMT v oboru hra na smyč-
cové nástroje – obojí v sále ZUŠ Říča-
ny. Klavíristé si svoje síly v okresním 
kole změří v únoru v ZUŠ Čelákovice. 

Proběhne také okresní kolo soutěže 
v oboru hra na kytaru v Brandýse n. L. 
Této soutěže se naše škola neúčastní.
Přijďte na naše akce a koncerty, těší-
me se na vás!

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

znatků o kultuře a životě lidí žijících 
v jiném kulturním prostředí, než jsou 
oblasti střední Evropy a zámoří. 
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Koncert Na schodech
Dne 18. 12. 2013 se v podvečer na říčanském gymná-
ziu zhasínají světla, rozsvěcí vánoční stromek, obje-
vují se malé náznaky trémy a přichází publikum. Když 
se hosté pohodlně usadí, ozvou se první tóny piana 
následované něžnými hlasy dívek ze zdejšího sboru. 
Pak se na schodech objeví dvě roztomilé čertice s an-
děly – členky dramatického kroužku. Všichni účinku-
jící si oddychnou, když vidí ve tvářích svých blízkých 
i  profesorů spokojené úsměvy. Sbor zahrnuje publi-
kum vánočními melodiemi, herci rozdávají smích. 
Odměnou pro všechny je dlouhý potlesk na  závěr 
a pochvala od paní ředitelky. 
Děkuji touto cestou za  celý pěvecký sbor 
pí.  prof.  Remkové a  za  dramatický kroužek bývalému 
studentu Vojtovi Nejedlému. Oba se totiž svými nápa-
dy a  trpělivostí zasadili o  tento příjemný předvánoční 
večer. 

K. Slavíková, 4. A

Gymnázium Říčany – Komenského náměstí
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Vánoční volejbalový turnaj
Již tradičně se loučíme se starým rokem vánočním volejba-
lovým turnajem. V  letošním školním roce se této iniciativy 
chopilo Gymnázium Český Brod. Naši studenti měli možnost 
porovnat své volejbalové umění v  bojích s  družstvy gymná-
zií z Českého Brodu a z Kutné Hory. V konkurenci čtyř smí-
šených družstev obsadili naši studenti ve  složení Blažková, 
Holubová, Jícha, Moldavčuková, Šindelářová, Tlustý a West-
fálová 2. místo. V odpoledních hodinách poměřila svoje síly 
družstva kantorů ze zúčastněných gymnázií spolu s  druž-
stvem představitelů a pracovníků MěÚ Č. Brod a družstvem 
abiturientů českobrodského gymnázia. V  konkurenci pěti 
týmů a po urputném boji získalo družstvo kantorů rovněž 2. 
místo. Nutno dodat, že od prvního místa je dělilo jen pár bodů.

dř

Studenti pomáhají
Studenti našeho gymnázia se zapojují do  různých cha-
ritativních projektů. Na jaře je můžete potkat ve žlutých 
tričkách, jak vybírají peníze na prevenci a léčbu rakoviny 
v rámci akce „Český den proti rakovině“, v září se zúčast-
ňují sbírky pro Světlušku, která pomáhá dětem a dospě-
lým s těžkým zrakovým postižením. Ani osud opuštěných 
a týraných zvířat studentům není lhostejný.
Letos před Vánocemi 
uspořádali dobročinný 
bazar, jehož celý výtě-
žek byl určen na  pod-
poru tří vybraných 
psích útulků. Několik 
šikovných studentek 
napeklo cukroví a  při-
pravilo chlebíčky. Ně-
kteří studenti přinesli na prodej oblečení, knížky nebo bi-
žuterii, jiní potřeby přímo pro zvířata. Přispěly i maminky, 
například upečením výborné vánočky. Stranou nezůstal ani 
pedagogický sbor, jehož členové donesli různé drobnosti 
a podpořili bazar nákupem, nebo přímo věnovali finanční 
částku. Využití příspěvků je zveřejněno v prostorách školy.
Všem účastníkům i přispěvovatelům patří velký dík za je-
jich pomoc potřebným.

D. Dandová

ze života škol(ek)
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•  kvalitní vzdělávání v českém a anglickém jazyce s rodilými mluvčími, tradice školy od roku 2004
•  nadprůměrné výsledky ve srovnávacích testech a mezinárodních jazykových zkouškách, 
    100 % úspěšnost při přijetí žáků na víceletá gymnázia
•  smysluplné vzdělávání v souvislostech, moderní metody výuky, důraz na aktivitu, 
    spolupráci a vlastní úsudek žáka 
•  zahraniční studijní cesty žáků, charitativní projekty, školní časopis, mimoškolní zájmový program
•  podnětné a přátelské prostředí školy rodinného typu

Soukromá Základní škola Magic Hill, Říčany,
f inalista soutěže Nejlepší česká škola a partnerská

škola projektu Microsoft Škola pro 21.století
přijímá od září 2014 žáky do 2. třídy ZŠ

www.magic-hill.cz
Pro sjednání návštěvy nebo přijímacího pohovoru kontaktujte: 
602 176 833 nebo info@magic-hill.cz,  reditel@magic-hill.cz  

Jde nám o děti

ze života škol(ek)
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Mezi námi

Prahou plnou 
strašidel
Orientační závod skautských hlídek 
a  veřejnosti probíhající již tradičně 
v  historickém centru Prahy se letos 
konal v sobotu 11. 1. 2014 a jednalo 
se o jubilejní 30. ročník.
Závod s  názvem Prahou plnou 
strašidel každý rok přinese do  ulic 
Starého města a  Malé Strany taju-
plnou atmosféru. Skautské hlídky 
mají za  úkol rozluštit řadu šifer, 

ve  kterých se skrývají názvy praž-
ských ulic, kde se nacházejí ducho-
vé, čarodějnice, vodníci a  jiná   báj-
ná strašidla.   Podle obtížnosti šifry 
a  vzdálenosti strašidla od  startu 
jsou soutěžící hlídky různě bodově 
ohodnoceny a  v  časovém limitu 2 
hodin se tak snaží nasbírat co nejví-
ce bodů. Letos se závodu účastnilo 
okolo dvou set skautských hlídek 
ve třech věkových kategoriích.
Za říčanské středisko Lípa se závodu 
účastnilo šest dívčích hlídek ve dvou 
věkových kategoriích. Holky si závod 

moc užily a  umístily se průměrně. 
Nejvíce bodů získaly hlídky Kredúzy 
(Nicol, Áďa, Fialka), které se v  nej-
starší kategorii umístily na  pěkném 
třicátém místě, a  Zeleňky (Kočka, 
Liška, DMko), soutěžící v  mladší 
věkové kategorii, obsadily krásné 
osmnácté místo. Obě skupiny získaly 
dvanáct bodů.
Už teď se všichni těší na  příští rok 
a kladou si velká předsevzetí, že příš-
tě se určitě umístí na stupních vítězů.

Za 2. oddíl skautek
Alžběta Mullerová, Myška

Tradiční dětský karneval pořádáme 
společně se Sokolem Říčany a  Ra-
došovice v  neděli 23. února 2014. 
Zveme všechny děti a  jejich rodiče 
do  radošovické Sokolovny. Těšte se 
na  taneční veselí, zábavné soutěže, 
předtančení sokolek a  na  další pře-
kvapení. Připravíme pro vás limo-
nádu, čaj i kávu. Začínáme ve 14.30 
hod. a  ukončení plánujeme kolem 

16.30 hod. Prosíme, vezměte si pře-
zutí s sebou, v menším množství bu-
dou k dispozici i návleky na boty.
Těšíme se na vás – přijďte. 

V  pátek 28. 2. 2014 od  19 hod. se 
uskuteční 1. farní ples, který se 
bude konat v Kulturním centru Labuť 
v Říčanech. Na tomto plese si oprav-
du zatančíte a také budete moci něco 

vyhrát v  tombole. Nejdůležitější je 
však, že se společně sejdeme a  pro-
žijeme pěkné chvíle. Vstupenky si 
můžete zakoupit na  faře v  Říčanech 
(kontaktní osoba: P.  Timotej Ma-
ria, mob. 737  515  491, timotejpv@
gmail.com).

Za Římskokatolickou farnost vás 
srdečně zve 

P. Timotej Maria Pavel Vácha

„To jest jasnost skvostná, to je noc 
milostná,
hvězdičky krásně plápolají,
krásní tónové ze všech stran se 
rozléhají…“

V kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech 
se 12. ledna 2014 tradičně rozezně-
ly tóny České mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby. Pod taktovkou sbormist-
ra Josefa Zichy vytvořili sbor, sólisté 
a  orchestr milou atmosféru. Věrní 
návštěvníci se zaujetím naslouchali 
známým tónům „Rybovky“ a  na  zá-
věr si společně se všemi účinkujícími 
zazpívali vánoční koledu Narodil se 
Kristus Pán.
Pan farář P. Konstantin Petr Mikola-
jek poděkoval všem účinkujícím a di-
rigentovi Josefu Zichovi za  přípravu 
a  předvedení koncertu. Také děku-

jeme všem přítomným za  jejich ote-
vřená srdce a  za  finanční příspěvek 
6.680 Kč na  opravu varhan. Těšíme 

se, že se opět příští rok sejdeme v ří-
čanském kostele na „Hej mistře…“. 

Miloslava Pangrácová

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Říčanech pro vás připravila 
v rámci masopustních veselí tyto dvě akce, na které vás srdečně zveme:
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Dne 17. 1. 2014 proběhla v Kuří při příležitosti výroční valné 
hromady SDH Kuří významná událost, a to uvedení renovo-
vané cisternové hasičské TATRY do provozu s požehnáním 
říčanského pana faráře Petra Konstantina Mikolajka. 
Byl to skutečně důstojný a slavnostní akt. Nezměrný dík 
za  zabezpečení Kuří i  regionu proti požárům, povod-
ním, haváriím apod. patří členům Sboru dobrovolných 
hasičů Kuří (především p.  Karlu Chaloupeckému), kteří  
za  enormního dobrovolného bezplatného úsilí ve  svém 
volném čase v  podstatě vrak poskytnutý obcí Čestlice 
uvedli do stavu, jako by sjel z montážní linky.

Antonín Kousal
předseda Osadního výboru Kuří

Tento článek je věnován myslivosti a práci myslivců v mě-
sících lednu a  únoru. Teplota v  průběhu letošní zimy 
překonala mnoho plusových teplotních rekordů. Toto 
počasí je na první pohled příjemné pro člověka, ale příro-
da je zmatená a nepříznivý dopad bude mít i na nás, lidi, 
v podobě např. nedostatku vody. Myslivci i přes příznivé 
počasí musí volně žijící zvěř přikrmovat tím správným 
krmivem. Co je ale vlastně správné krmení? V krmelcích 
by měl být dostatek kvalitního sena, nejen pro spárkatou 
zvěř, která má zažívací trakt v klidovém režimu. Proto by 
měla přijímat jadrná krmiva v  malém množství v  podo-
bě speciálních granulí, ovsa nebo obilovin smíchaných 
s  plevami. Dužnaté krmivo (řepa, kapusta, mrkev, jabl-
ka) předkládáme jen v takovém množství, aby bylo rychle 
sežráno zvěří a  nedocházelo např. k  zahnívání. Zajícům 
by se měly řezat větve z  ovocných stromů, tzv. ohryzky. 
Bažantům se do zásypů dávají smíchané plevy s jadrným 
krmivem. Samozřejmě nesmíme zapomenout na umístě-
ní soli v celé honitbě.
Myslivci při pravidelném krmení a pochůzce po honitbě 
v  okolí  Říčan již viděli malá selátka. Proto upozorňu-
jeme na  ostražitost při návštěvě lesa a  doporučujeme 

nenechávat běhat své čtyřnohé společníky na  volno 
mimo váš vliv. Dále chceme seznámit návštěvníky lesů, 
že od  února do  března budou použity léčivé přípravky 
s antiparazitárními účinky u volně žijící spárkaté zvěře 
na území ČR.
Ctěme pravidla přírody, abychom se měli kam vracet a kde 
čerpat sílu a energii do současné konzumní společnosti!

S pozdravem „Myslivosti zdar“
Myslivecká společnost Mukařov

Říčanský farář pokřtil novou hasičskou Tatru v Kuří

V lesích se už objevují selátka
Mezi námi
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Již v roce 2012 Národní síť MAS ČR představila doku-
ment „Komunitně vedený místní rozvoj v praxi České 
republiky“, ve  kterém doporučovala plošné využití 
metody LEADER a místních akčních skupin pro zís-
kávání a čerpání dotací v letech 2014–2020. To před-
pokládalo jasně definovat, co je místní akční skupina 
a jak funguje.
Tak vyvstala povinnost pro všechny Místní akční sku-
piny, které chtějí v  novém období zprostředkovávat 
dotace, složit „maturitu“ ze svého fungování, tzv. cer-
tifikace dle standardů. Předpokládá se vyhlášení dvou 
termínů pro podávání žádostí o  posouzení MAS, a  to 
v dubnu a v říjnu 2014. MAS Říčansko se chystá hned 
do  první výzvy certifikace a  v  tuto chvíli připravu-
je všechny potřebné dokumenty k  doložení svého 
transparentního a  efektivního fungování. Podle ak-
tuálního harmonogramu by výsledek mohla MAS znát 
již v srpnu 2014.
Jednou z  podmínek certifikace je doložení celistvého 
spolupracujícího území. Všechny obce schvalují své za-
řazení do  MAS na  celé období 2014–2020. Území jed-
notlivých MAS se samozřejmě nesmí překrývat – každá 
obec může být zahrnuta do  území pouze jedné MAS. 

Tuto podmínku Říčansko již splňuje, a  to včetně dokla-
du od  starostů obcí ze zasedání zastupitelstev. Aktuální 
mapa území je zde:

Ludmila Třeštíková

Začátek roku je vždy v  naší Farní charitě 
i v dalších Charitách v celé České republice 
ve znamení Tříkrálové sbírky. V pražské ar-
cidiecézi se letos konala od 2. do 12. ledna. 
Počasí koledníkům přálo, žádný nepříjem-
ný mráz ani sníh jako v mnohých minulých 
ročnících je nečekal, a  proto odhodlaně 

všichni vyšli do říčanských ulic a také do některých okolních 
obcí. Částku, kterou vykoledovali, jsme opravdu nečekali – 
74.840 Kč. Byla to částka zase o několik tisíc vyšší než loni. 
Všem dárcům ale i koledníkům patří velikánský dík.
Z vybraných peněz budou podpořeny projekty Pomoc ro-
dinám a zdravotně postiženým,  Azylový dům sv. Terezie 
v Praze 8 a Nemocnice v Ugandě. Část vybraných peněz 
se vrátí do naší říčanské Charity, kde bude použita na akce 
pro nemocné a seniory.
Moc si vážíme toho, že vás tato sbírka oslovila a že jste tak bo-
hatě přispěli do tříkrálových pokladniček. Přestože sbírka vždy 
probíhá v období po vánočním a silvestrovském nakupování, 

neváhali jste se rozdělit s potřebnější-
mi. Za  všechny vaše dary děkujeme 
a Pán Bůh ať vaši štědrost oplatí!

Marie Junková
Farní Charita Říčany

Tříkrálová sbírka 2014 – poděkování

Výzva mAS Říčansko
MAS Říčansko, o.p.s., vyhlašuje v sou-
ladu s pravidly Programu rozvoje ven-
kova, opatřením IV.1.2,   výzvu k před-
kládání projektů. 
Tematické zadání Fiche 4 – občanská 

vybavenost v  oblastech: sociální a  kulturní, péče o  děti 
a vzdělávání (MŠ a ZŠ), sport a volnočasové aktivity, vyba-

venosti pro veřejnou správu a církevní aktivity. Žádat lze 
pouze na investice do oprav, staveb a nákupu vybavení (ni-
koliv akce a provoz). Projekty je třeba realizovat nejpozději 
do 30. 6. 2015!
Termín příjmu žádostí: 13. 2. – 14. 2. 2014 mezi 8.00 
a 16.00 hod v kanceláři MAS Říčansko, o.p.s., Olivova 
224, Říčany.
Osobní konzultace na  základě telefonické dohody. Více 
informací na stránkách www.mas.ricansko.eu.

Říčansko se připravuje na „maturitu“
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NeObyČeJNí ObČANé ŘíČAN /15.
Vzpomínky Dalibora Hofty
Jak jsem slíbil, vracím se ještě na říčanské nádraží. K tomu-
to místu a jeho okolí patřilo množství zajímavých lidí.
Na nástupišti většinou kraloval výpravčí Juška Kormout. 
Jeho jméno znělo správně Julius a byl o několik let starší 
než já. Záviděl jsem mu krásnou červenou čepici. Když 
jsem na poslední chvíli dorazil na nástupiště, zdržel vlak. 
Pak pískal, mával a  křičel: „Tak si nastup!“ Jednou jsem 
(bez jeho vědomí) nastoupil do  rozjetého vlaku. Tenkrát 
vlak zastavil, stáhl mne ze schůdků, vlak nechal odjet a mně 
pak dlouze domlouval. V Radošovicích se přiženil do vily, 
kterou po únoru 1948, aby přišel k nějakým penězům, pro-
najímal cizincům. A to za dolary, které jste v socialistickém 
Československu mohli vyměnit za  bony na  nákupy v  Tu-
zexu. Měl jsem od  něj dolary i  pro cesty do  ciziny, abych 
tam vůbec mohl existovat. (Povolená částka byla směšně 
nízká.) Jeho podnikavost došla tak daleko, že sám bydlel 
na zahradě ve stanu, aby byl celý dům k dispozici hostům. 
Jak se mi svěřil, nejraději ubytovával pořádkumilovné vý-
chodní Němce. Jeho podnikání se komunistům samozřej-
mě nelíbilo. Dokonce o  něm psalo Rudé právo, což bylo 
tehdy zničující. Milý Kormout to nakonec vyřešil vstupem 
do  strany, musel ovšem snížit i  počty nájemníků. Vím to 
přímo od něj, všechno mi kdysi vyprávěl.
Když jste podešli pod tratí a  vystoupali po  schodech 
nad nádraží, stála tam – naproti dnešní výrobně knedlí-
ků – dřevěná trafika. Dostal ji válečný vysloužilec Kaše, 
také podnikavý a přičinlivý pán. Jeden čas pracoval jako 
truhlář v dílně mého tatínka. Kolem jeho stánku se hrnuli 
dolů k vlaku nejen lidé z Radošovic, ale i ze Strašína, Ba-
bic a dalších vesnic. Chytrý pan Kaše, pokuřující z fajfky, 
neprodával jen noviny, u  trafiky vyrostla kůlna. Sloužila 
jako úschovna kol pro přespolní. Ti si do ní za korunu kolo 
uložili a odjeli za prací do Prahy, rádi, že mají bicykl pod 
střechou. Později si pan Kaše postavil v ulici V Chobotě 
pěkný baráček. Pana Kašeho (šlo ovšem o  shodu jmen) 
si ti mladší pamatují i z trafiky na rohu dnešních ulic 17. 
listopadu a Štefánikovy.
Přibližně uprostřed dlouhých schodů od nádraží směrem 
do Radošovic se nacházel takzvaný kiosk. Velký vlastenec 
a vzdělaný člověk pan Černý v něm prodával ovoce, které 
vypěstoval na své veliké zahradě. Táhla se před nádražím 
až téměř ke  starému podjezdu pod tratí. Jeho rodině se 
říkalo rodina Černých „z kiosku“.
Když jste se dívali z nástupiště přes koleje, viděli jste velké 
světlé budovy – patřily panu Hladíkovi, který prodával (jak 
tam stálo velkými písmeny napsáno) stavebniny, uhlí a dří-
ví. Zboží, které mu přišlo, se vykládalo na  rampu ve  výši 
dveří nákladních vagonů. Odtud putovalo do skladu a zá-
jemci si pro ně jezdili ze zadní strany. Ztepilý pan Hladík 
jednal s lidmi slušně a poctivě. Já sám jsem od něj v době 
nedostatku získal bílé cihly na  vyzdění rodinné hrobky, 
když mi zemřela první žena Vlastička. Dnes má v  těchto 
místech provozovnu kamenosochařství Bohumila Pánka.

Za  nádražím směrem ke  Světicím dodnes stojí budova 
dřívějšího Hospodářského družstva. Jeho vznik v mezivá-
lečné době inicioval agrárník a ministerský předseda An-
tonín Švehla. Stejně jako další družstva podél trati slou-
žilo zemědělcům k uložení úrody. Například obilí se tam 
čistilo a jinak ošetřovalo; při odbytu se pak sypalo rovnou 
do vagonů.
Co si pamatuji, stávala blízko perónu nádražní restaura-
ce, část stavby sloužila jako trafika s novinami a kuřivem. 
Nájemci se často střídali, na odbyt šlo hlavně pivo a so-
dovka. To zahradní restaurace pana Kozla pod nádražím 
byla v době mého mládí vyhlášená svou kuchyní. Některé 
z  kaštanů vysazených na  dvoře tyto časy ještě pamatu-
jí. Chodilo se tam v neděli s dětmi na oběd a byla radost 
usednout k  čistě prostřeným stolům. Pan Kozel nechal 
k  restauraci přistavět i  taneční sál. Po  roce 1948 sláva 
podniku pohasla, z restaurace se stala putyka, kde se to-
čilo pivo a vyzpěvovali podnapilí hosté. Dnes už je to zase 
naštěstí jinak.

Zaznamenala Renata Skalošová
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Nádraží v roce 2006

Restaurace u Kozlů, patrně třicátá léta 20. století
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Kurýr jako takový se mi již delší dobu opravdu líbí, ale při-
znám se, že nejraději z  jeho obsahu mám vzpomínky pana 
arch. Hofty. Tento říčanský patriot si zasluhuje vděčnost nás 
všech, že nám dává možnost si připomenout Říčany od doby, 
kdy byly ještě malebné, což je již bohužel minulostí, až do doby 
okolo roku 1990, kdy v říjnovém čísle udělal výčet všech pová-
lečných předsedů MěNV, včetně jejich stručné charakteristiky, 
až po  prvního porevolučního starostu Jaromíra Jecha. V  po-
sledním lednovém čísle byla řeč o nádraží. To je již ale také mi-
nulost, teď jsme pouhá zastávka. Pane architekte, děkujeme.

Václav Macinauer

Obrana veřejného zájmu
Musím se bohužel znovu obrátit na regionální tisk ve věci 
ohrožení veřejného zájmu faktickým zrušením části vý-
jezdové hasičské jednotky (JSDH) Říčany představující 
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Kuří a  odebrání mate-
riálního vybavení pro její záslužnou dobrovolnou činnost 
ve  prospěch bližních. Dne 15. 11. 2013 bylo bez jakého-
koli písemného podkladu odebráno její vybavení (cister-
na TATRA, zásahová Felicie, pojízdná i  další čerpadla, 
speciální nehořlavé obleky, přilby, radiostanice, motorová 
pila atd.) a byl vydán pokyn, že nikdo z vycvičených hasičů 
v Kuří nesmí být nadále členem JSDH Říčany. Přitom prá-
ce hasičů v Kuří si zaslouží to nejvyšší ocenění a odvolaný 
velitel JSDH Říčany a zároveň starosta SDH Kuří p. Karel 
Chaloupecký, po  dobu 35 let profesionální hasič, mimo 
zmíněné Felicie již opatřil pro JSDH 2x cisternu TATRA. 
V současné době zajistil pro SDH Kuří další vozidlo TAT-
RA, v pořadí již třetí, a opět za nezměrného volného času 

a práce toto bylo zcela renovováno a na výroční valné hro-
madě dne 17. 1. 2014 bylo slavnostně uvedeno do provo-
zu. Zřejmě jako reakce na přípravu otištění článku o dané 
kauze v regionálním tisku a úmyslu hasičů z Kuří vystoupit 
na  zastupitelstvu města dne 18. 12. 2013 byl p.  Chalou-
pecký pozván dne 2. 12. 2013 ke starostovi města Říčany 
p. Kořenovi, který mu přislíbil, že vše odebrané vyjma vo-
zidel bude navráceno a že smlouva o začlenění SDH Kuří 
do JSDH Říčany platí. SDH Kuří očekával konání dle této 
dohody, a proto byly odvolány články v regionálním tisku 
a vystoupení na zastupitelstvu. Když se nic nedělo, ohlásil 
se p. Chaloupecký na 8. 1. 2014 u starosty p. Kořena, kte-
rý mu sdělil, že část JSDH Říčany představující SDH Kuří 
podporována nebude a vráceno bude jen to, co uzná nový 
velitel JSDH za  vhodné. Taktéž dříve přislíbené nezbytné 
vybavení jednotky v rámci protipovodňových opatření (ná-
řadí a 3 ks ponorných čerpadel) bylo odvoláno. 
Situace je tedy stejná jako v listopadu 2013, tj. je zlikvidována 
funkční část JSDH Říčany a tím omezeno zabezpečení pod-

Opilí školáci?
Vandalismus a  nepořádek po  nočních zábavách, způso-
bovaný návštěvníky říčanských nočních podniků, je v cent-
ru pozornosti radních města i městské policie. Avšak moje 
nedávná zkušenost (10. 1.) by měla tyto orgány stimulo-
vat k upření pozornosti ještě jinam. Nebylo to totiž v noci, 
ale odpoledne, a  nebyli to dospělí mladíci, ale dozajista 
školáci. Odhadem jeden asi nejvýše 15 let a  druhý tak 
do  čtvrté třídy obecné. Buďto byli opilí, nebo zfetovaní, 
ví bůh. Hulákali, mluvili sprostě, motali se po chodníku, 

do zahrad odhazovali odpadky. Také jsem zaslechl ránu, 
jak zabušili do nějakého zaparkovaného auta. Naskýtá se 
otázka: Kde vezmou děti školou povinné omamné látky, 
případně kdo jim prodá alkohol? Zde je apel na městské 
zastupitelstvo, městskou i  státní policii, ale i  na  vedení 
škol a samozřejmě v prvé řadě na rodiče! Chápu i ty po-
litiky, kteří vážně uvažují o posunu hranice trestní odpo-
vědnosti směrem níže. Především by se ale měly ještě více 
zpřísnit zákony proti těm, kteří jsou za výchovu dětí přímo 
odpovědní nebo ji nějakým způsobem narušují. 

Josef Kubec 

Městská policie Říčany se zaměřuje na  veškerou pro-
blematiku, nejen na noční život ve městě, ale i na čin-
nosti při denní službě. Stejně tak pracují i další orgány, 
které řeší jednotlivé problematiky. Pravdou je, že vše by 
mělo začínat důslednou výchovou v rodině, bohužel ne 
vždy tomu tak je. Jedním z problémů však je i lhostej-
nost některých občanů oznámit včas protiprávní jed-
nání, aby policie mohla účinně zasáhnout. V  případě 
události z  10. 1. jsme na  městské policii žádné ozná-
mení k uvedené věci nedostali. Je pak těžké něco řešit, 
když se to ani nedozvíme a strážník nemůže být všude. 

A  jestli došlo i k poškození vozidla po možném úderu, 
tak právě oznamovatel mohl přispět k odhalení pacha-
tele a případně by se mj. zjišťovalo, zda skupinka byla 
opravdu pod vlivem návykových látek, nebo alkoholu, 
a řešilo by se to dál. Pozdní kritika „já včera něco viděl“ 
nikomu nepomůže. V případě, že jste svědky protipráv-
ního jednání, volejte tísňovou linku 158 Policie ČR, 
nebo v Říčanech městskou policii na tel. 323 618 150, 
725 022 765. 

Václav Řezáč
Vedoucí Městské policie Říčany 

Chtěla bych se vyjádřit k článku paní Fulínové z minulého 
čísla říčanského Kurýru, který se týkal říčanského 
hřbitova. Je pravda, že náš hřbitov je velice hezký, ale 
chtěla bych tímto poděkovat zejména panu Stejskalovi 
a jeho ženě, protože vzhled hřbitova vybudovali právě oni. 
Nevím, zda paní Fulínová viděla, jak vypadal náš hřbitov 
před tím, než se o něj začali starat manželé Stejskalovi. 
Oni byli ti, kteří hřbitov zvelebili a dali mu dnešní podobu, 
kterou je teď potřeba pouze udržovat.

Alena Crhonková
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VÝLET DO KUDOWY ZDROJE s paní Susovou
Výlet do Kudowy Zdroje se bude konat v úterý 15. dubna 2014.
Odjezd�z�náměstí,�autobusových�zastávek�u�Kina,�Na�Zastávce�a�Na�Rychtě�je�v�06.00�hodin�ráno.�Příjezd�okolo�17.�hodiny.
Přihlásit�a�zároveň�zaplatit�je�možné�v�Papírnictví�u�paní�Urbanové�v�ulici�17.�listopadu�(naproti�Optice).
Tel.: 323 602 639, 724 514 824, e-mail: susovamilada@seznam.cz

Redakce Kurýru obdržela následující příspěvek:

TJ Radošovice se nebude vyjadřovat k článku „Podivná tělo-
výchovná jednota“, autor článku pan Václav Macinauer, uve-
řejněný v lednovém čísle, protože tento člověk je nemocný, což 
mnohokrát dokázal svým jednáním s mnoha občany tohoto 
města, zejména s těmi, kteří jsou činní v údolí Rokytky. Záro-
veň žádáme zastupitelstvo města Říčan, aby přijalo taková 
opatření, aby podobné články nebyly nadále uveřejňovány.

Jaroslav Richter 

Pokusili jsme se vysvětlit panu Richterovi, že požadavek 
na  neuveřejňování některých článků na  Zastupitelstvo 

města Říčany klást nemůže, protože tento požadavek 
odporuje demokratickým zákonům a  svobodě tisku 
a projevu. Jeho odpověď je následující (ponechali jsme 
ji bez stylistických úprav tak, jak přišla): 

Váš smysl pro demokracii obdivuji a proto samozřejmě trvám 
na plném znění. Dělá mi velké problémy Vám odpovědět sluš-
ně, ale buď jste tak mladá, nebo se o dění v Říčanech neza-
jímáte. Nechte laskavě na MZŘ jak se zachová. Od doby co 
vychází Říčanský kurýr i jeho předchůdci se vedou diskuze co 
má být obsahem a tím i které informace mají být uveřejněny. 
Zjevně se tedy nejedná o svobodu tisku, ale co je posláním. 

Jaroslav Richter 

statné části regionu Říčan při požárech, povodních, havári-
ích a jiných závažných událostech. Žádáme tedy o faktické 
obnovení organizačního uspořádání JSDH Říčany (smlouva 
o začlenění SDH Kuří do ní stále platí) a slíbené navrácení 
věcí odebraných dne 15. 11. 2013 zpět do SDH Kuří a do-

vybavení této jednotky zmíněným protipovodňovým zajiště-
ním. Věříme, že zdravý rozum a veřejný zájem zvítězí.  

Antonín Kousal
předseda Osadního výboru Kuří

Článek v plném znění naleznete na www.kuryr-ricany.cz.

Byl jsem vyzván, abych se vyjádřil k  článku pana A. Kousala 
z Kuří. Krizový systém města se bez pomoci dobrovolných hasi-
čů neobejde. Podle zákona město jednotku finančně podporuje, 
vybavuje a koordinuje v krizových situacích. Říčanský problém 
spočívá v  tom, že dobrovolní hasiči jsou organizováni ve  dvou 
na sobě nezávislých subjektech. SDH Říčany a SDH Kuří. U po-
žárů běžně hasí 24 dobrovolníků z Říčan a 2 z Kuří. Tomu by 
mělo odpovídat i vybavení. Během podzimu jsem se rozhodl, že 
změním velitele zásahové jednotky dobrovolných hasičů v Říča-
nech. Odvolal jsem K. Chaloupeckého ze SDH Kuří a jmenoval 
jsem P. Hněvsu ze SDH Říčany. Důvodů pro toto rozhodnutí bylo 
hned několik (komunikace, koncepčnost, hospodaření, respekt 
mezi podřízenými). Nový velitel P. Hněvsa provedl na začátku 
svého působení inventuru majetku, přičemž městský majetek 
soustředil na jedno místo – totiž na základnu v Říčanech.  Další 
dislokace je jen na jeho rozhodnutí.  Je pověřen, aby s majetkem 

města hospodařil odpovědně a účelně. Jeden zásahový oblek pro 
hasiče přitom přijde na více než 60 tisíc korun. Jestliže z Kuří 
vyráží k ohni obvykle dva hasiči, je nesmyslné, aby tam byl sou-
středěn zásahový materiál pro celou rotu. Hasičům z Kuří nikdo 
nebrání v činnosti ani při zásazích ani při organizování spole-
čenského života. S  jednotkou z  Kuří nyní uzavíráme smlouvu 
o  využití jejich vozidla a  naopak město Říčany je vlastníkem 
hasičské zbrojnice či požární nádrže přímo v Kuří. Obojí tamní 
organizace dobrovolných hasičů bezplatně využívá. Další finan-
ce je možné získat z grantů nebo z prostředků osadního výboru 
nebo od obce Čestlice, se kterou hasiči z Kuří také spolupracují. 
Pokud se na  situaci podíváme věcně, učiněné kroky mají svou 
logiku. Chápu ale, že jsem několika lidem způsobil hořké chvíle. 
Do krizového systému však emoce vstupovat nesmí. 

Vladimír Kořen
starosta města Říčany

Reakce na článek o TJ Radošovice

Zbytečné emoce. Dobrovolní hasiči v Říčanech mají 
podporu města a krizový systém s nimi počítá 

Vydavatel Kurýru Mediální a komunikační servis Říčany a jeho redakční rada složená z členů schválených Radou 
města Říčany poskytují prostor pro uveřejnění názorů všem autorům, jejichž příspěvek nějak souvisí s městem 
Říčany, a to bez ohledu na to, zda se s těmito názory ztotožňují. Každý, kdo se cítí nějakým příspěvkem dotčen, 
má v souladu s tiskovým zákonem právo na odpověď (v odpovídajícím rozsahu – v případě Kurýru do 2000 znaků 
včetně mezer), a to v některém z následujících vydání Kurýru.
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Přijímá do svých řad nové zájemce 
o sportovní filozofii.
Nábor talentů ve  věku 10–12 let se 
bude konat v pondělí 10. února 2014 

od  16.30 hodin v  tělocvičně Gymnázia Komenského Ří-
čany.
Kontaktujte prosím: iva.mrackova@seznam.cz

NOVINKA – PARKOUR&FREERUN PRO DOSPĚLÉ!
Od  7. února 2014 každý pátek 18.30–19.30 hodin CVČ 
Na Fialce v Říčanech.
Pod odborným vedení trenérů z APDT.
Zájemci se mohou hlásit na: iva.mrackova@seznam.cz

Za APDT Říčany
Iva Mračková

Parkourový&Freerunový tým Ant Parkour Deadly Team

Začíná nové pololetí, je čas 
začít cvičit!
www.aikidoricany.cz

8.15–9.35
16.00–17.20
16.00–17.00

17.30–18.50
17.45–19.05

19.15–21.00
19.30 

21.00–21.30

Pondělí JÓGa – pro pokročilé aIKIdo pro školáky tchaI tI pro každého aIKIdo
Úterý JÓGa – pro každého Píďata aIKIdo pro školáky aIKIdo
Středa JÓGa – pro pokročilé aIKIdo pro školáky JÓGa – pro každého tchaI tI 
Čtvrtek JÓGa – pro každého Píďata aIKIdo pro školáky aIKIdo aIKIdo zbraně
Pátek JÓGa – pro pokročilé JÓGa – pro každého

Do tohoto velmi silně obsazeného závodu se nominuje 24 
dětí z  celé republiky v  jednotlivých plaveckých disciplí-
nách na základě časů zaplavaných v krajských přeborech.
Josefína Vojtěchová a Sabina Bartošová, studentky ří-
čanských gymnázií, se nominovaly do 6 resp. 5 disciplín. 
Navíc se Josefíně Vojtěchové podařilo v  disciplínách 
100 m a 200 m prsa vybojovat dvě 5. místa.

Závodní oddíl plavání v Říčanech
Rádi bychom vás informovali o otevření 
náboru dětí do plaveckého oddílu.
POŽADAVKy NA PŘIJeTí:
l věk: 8–12 let
l znalost splývání a výdechu do vody
l základní znalosti 3 plaveckých způsobů – znak, kraul, prsa
l mít radost z pohybu ve vodě
Pokud vaše ratolest splňuje výše uvedené požadavky a i vy jste 
ochotni věnovat váš čas  a docházet na tréninky plaveckého 
oddílu, které budou od 17. března probíhat vždy v úterý a čtvrtek 
od 18.20 do 19.20, prosím kontaktujte trenérku paní Renatu 
Pětrošovou a domluvte se s ní na termínu náboru. Nábor bude 
probíhat v lekcích kondičního plavání – út, čt: 18.20–19.00, a to 
do konce měsíce února. 

Renata Pětrošová
nasivky@nasivky-sandy.cz; telefon – 731 156 791

Děvčatům ke skvělým výkonům dopomohly určitě i ranní 
tréninky v bazénu Na Fialce, kterými si zpestřují každo-
denní docházku na Slavii.

Přejeme hodně úspěchů!
Sportovní o.p.s.

Plavecký úspěch říčanských gymnazistek
V termínu 14.–15. 12. 2013 se v Prostějově konalo mistrovství ČR v plavání 12letého žactva.
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Na konci roku 2013 se konaly přebory 
mládeže Středočeského kraje ve  stol-
ním tenise v kategorii družstev. Pro ří-
čanský stolní tenis to byl veliký úspěch, 
protože mladší žáci dokázali na přebo-
rech zvítězit. Je to vůbec poprvé, co se 
oddíl TTC Říčany (v rámci TJ Tourist) 
stal mládežnickým přeborníkem kraje. 
Jak se to seběhlo? Ve  skupině Říča-
ny přehrály tradiční líheň Mladou 
Boleslav a  poradily si i  s  Rakovní-
kem. V  těžkém semifinále dokázali 
Říčanští porazit družstvo ze Slaného 
nejtěsněji 4:3. O drama nebyla nouze 

ani ve  finále proti domácímu Bran-
dýsu n. L., které skončilo opět 4:3. 
Na výhře se podíleli Mirek Šmíd, Ví-
tek Soumar a Honza Verbík, přičemž 
Honza neprohrál jediný zápas!
Co na  to říká hlavní trenér mládeže 
Jindřich Kohout? „Největší odmě-
nou jsou nadšené tváře dětí, ať už při 
vyhraném zápase nebo při předávání 
diplomů. Taky cítíme motivaci se dál 
zlepšovat, protože je kam dál jít.“
Do budoucna je to určitě příslib, pro-
tože práce s mládeží je základním pi-
lířem pro rozvíjení oddílu. Vratislav Valenta
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V  letošním 
roce se v neděli 
16. února v KC 
Labuť koná 
již 37. ročník 
Ř í č a n s k é h o 
poháru. Jedná 

se o soutěž ve standardních a latinsko-
amerických tancích pro hobby páry 
i páry tanečních tříd D, C a B. Uvidí-
te tančit juniorské taneční kategorie 
i dospělé páry. Jako na každé soutěži 
pořádané v Říčanech zažijete nezapo-
menutelnou atmosféru, kdy se fandí 
od ranních hodin až do odpoledních, 
kdy soutěž vrcholí nejvyššími třídami. 
V  každé taneční kategorii bude mít 
Fuego své zástupce, proto neváhejte 
a přijďte je podpořit v jejich tanečních 
bojích o  medaile. Zahájení soutěží 
bude v 8 hodin ráno, ale přijít může-
te kdykoliv během celého dne. Soutěž 
potrvá až do podvečerních hodin. Tato 

soutěž je organizována s pomocí měs-
ta Říčany a Kulturního centra Labuť. 
Pro tancechtivé zde máme informaci 
o našem plese. Ten se bude konat v so-
botu 12. dubna v Kulturním centru La-
buť od 19 hodin. Těšit se můžete jako 
vždy na  večer plný tance, tanečních 
ukázek a bohaté tomboly. Jako vždy si 
zde budete moci zatančit všechny spo-
lečenské tance. Po plese bude tradičně 
následovat nejen latino party. Lístky 
je možno již nyní objednávat telefo-
nicky nebo e-mailem u Jana Beránka 
nebo Pavly Beránkové, anebo osobně 
v  době tréninků a  kurzů na  zrcadlo-
vém sále v Sokolské ulici. 
Pro naše páry začaly po  novém roce 
opět taneční soutěže. Josef Vlček a Evča 
Kohoutová vyrazili na soutěž do Rakov-
níka, kde si ve  standardních tancích 
vytančili druhé místo a s tím i šesté finá-
lové umístění. K postupu do vyšší třídy 
musí nasbírat ještě potřebné body. Věří-
me, že již brzy je uvidíme ve třídě B.

Vaše Fuego

mladší žáci krajskými přeborníky

Říčanský pohár 2014
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TŠ Twist pro nejmenší
Nejmenší zájemci o  tanec u  nás začí-
nají v  přípravce, kde nově vyučujeme 
i  základy gymnastiky. V  přípravce se 
malí caparti naučí několika základním 
tancům. Hudebním doprovodem jsou 
známé skladby z  večerníčků a  pohá-

dek. Děti si zatančí tanec Maxipsa Fíka, Křemílka a Vocho-
můrky (rumba), Klokaní tanec (Let kiss), pračku (disko), ale 
také základ polky a další. Tanec vyučujeme spíše formou her.
Začali jsme nejmenší svěřence učit i základní gymnastické 
dovednosti. Děti z  přípravky už trénují kotouly, přeskoky 
na  lavičkách, výskoky na  trampolíně, zpevňují a  nadále 
všestranně rozvíjí tanečně-gymnastické dovednosti. Cí-
lem není z  dětí „vyždímat“ ihned nejvyšší výkon, ale dát 
začátečníkům dobré základy. Nabízíme také perspektivu 
na mnoho let dopředu v prostředí, kde je jim dobře. Ve Twis-
tu existují jak rekreační, tak mistrovské skupiny. Důležitěj-

ší je, že máme jak věkovou, tak i výkonnostní návaznost. 
Od přípravky po seniorské kategorie. Jako malé dítko u nás 
začínala i  dnešní spolutrenérka přípravky a  malých párů 
a  zároveň tanečnice mistrovské formace Lucie Mášová. 
Tančí od  žákovských ktg. do  současnosti, sbírá medaile 
i  z  MS, ME, procestovala s  rokenrolem Evropu a  tančila 
i v Rusku. Před lety si udělala licenci ČSTV (ČSAR) na tre-
nérku III. třídy. Vedla už i (svoji) formaci na MS. 
Ale zpět k nejmenším členům. Když děti odrostou z příprav-
ky, zařadíme je do rokenrolového oddílu, kde se věnují ze-
jména tomuto tanci. Všichni malí adepti cca od sedmi let jsou 
zařazeni buď do párů, nebo do dětské dívčí formace. V sou-
časnosti máme tři dětské formace (do 10 let). Dívky z loňské 
přípravky trénují první choreografie ve  skupině Minnies, 
zkušenější Berušky už mají za sebou první úspěšnou soutěž 
a nejzkušenější Babies sbírají už dokonce zlaté medaile!
Noví zájemci o  naši přípravku mohou nezávazně zkusit 
lekci každý pátek od 16.00 hodin v nové ZŠ u Lesa. Těší se 
na vás TŠ Twist Říčany! www.tstwist.cz

Tělocvičná jednota SOKOL Říčany a Radošovice
pořádá dne 8. března 2014

SOKOLSKÉ�
ŠIBŘINKY

v sále MěKS „U Labutě“ v Říčanech, začátek ve 20.00 hodin

Ráz: Staré dobré časy
Hudba: COLOR�CLUB�Praha�–�Josef�Šram

� Vstupné:�místenkové�160�Kč
Předprodej vstupenek: 

Turistické�informační�centrum�Říčany;�Jarmila�Voráčková,�tel.�603�531�125

Odměny nejlepším maskám
Srdečně�zvou�sokolové!

52 texty.kuryr@ricany.cz



ze sportu

MěKS U Labuťe, Říčany
hraje: skupina REPETE

14. ples
říčanských
rugbistů

SOBOTA 
22. února 2014

20:00 HODIN

Velkým úspěchem skončila podzimní část 2. ligy ragby 
„7“ žen pro říčanský Mountfield. V konkurenci 10 týmů 
ve  druhé lize se umístily na  5. místě, což je posunulo 
do jarních bojů o postup do nejvyšší ligy.
Úspěchem je však neustále rostoucí zájem něžného pohlaví 
o sport, který bude od roku 2016 na programu olympijských 
her. V Čechách a na Moravě působí 18 ženských týmů, které 
jsou zapojeny do soutěží České ragbyové unie. Reprezentaci 
ženských „sedmiček“ unikl v červnu na ME skupiny B v Pra-
ze postup do elitní TOP 12 doslova o vlásek. V letošním roce 
se reprezentace o postup pokusí v norském Oslu. Budeme se 
těšit, že v nominaci najdeme i některou z 25 říčanských děvčat.

Josef Bláha

ŘíČANSKé RAGbISTKy POSTOUPILy DO bOJŮ O 1. LIGU

53



Sál v RC Labuť zaplněn
KŠ Říčany 1925 uspořádal šesté kolo 
Regionální žákovské ligy v  předvá-
nočním čase 21. 12. 2013. Sál i před-
sálí se zaplnilo 104 dětmi z  13 míst 
našeho regionu. Domácí měli jasnou 

převahu, když na-
stoupilo do turnaje 
43 dětí. RŽL, jak ji 
ve  zkratce říkáme, 
se vždy rozdělí dle 
výkonnosti na  3 
skupiny, a  tak se 
rozděluje 6 sad 
medailí či diplo-
mů. Z  našich dětí 
získali pomyslné 
medaile ve skupině 
B – Jan Heger (2), 
Šimon Přichystal (3), ve  skupině  C 
– Petr Müller (1), Václav Bartoš (3) 
a Barbora Jiroušková (2).
Bezproblémový průběh zajištovali 

naši členové v čele s Marií Jirouško-
vou, která díky sponzorským darům 
přichystala i krásné vánoční ceny.

 Jaroslav Říha

Přes 1800 šachistů a šachistek ze 121 
států celého světa se sjelo na  nej-
prestižnější šachovou akci – Mis-
trovství světa mládeže v šachu, které 
proběhlo ve  dnech 17.–29. prosince 
2013 v  Al Ain ve  Spojených arab-
ských emirátech. Destinace byla vel-
mi zajímavá. MS mládeže se zde hrá-
lo poprvé a z pohledu turistického se 
jednalo rovněž o velmi exotický kraj.
Al Ain se nachází přes 100 km od zná-
mých měst Dubaj a Abu Dhabí, které 
v  rámci doprovodného programu 
navštívilo mnoho účastníků turnaje 
včetně svých doprovodů.
Hrálo se v nádherných sálech obrov-
ského universitního komplexu. 

Materiálová vyspělost organizátorů byla 
obrovská. Všechny partie se odehrály 
na on-line šachovnicích, takže jsme moh-
li sledovat partie z tepla domova a před-
stavovat si teplo místního podnebí.

Česká výprava byla letos 
opravdu velmi početná. 

Do  Arábie se vypravilo celkem 12 
nominovaných hráčů, 11 extra hráčů 
a 28 doprovodných osob včetně trené-
rů. Nominace Extra hráče je podmí-
něna schválením příslušného národ-
ního šachového svazu, a to se podařilo 
získat i pro hráčku Klubu šachistů Ří-
čany 1925 Annu Zlámanou. 

Hrálo se v  kategoriích U8–U18 švý-
carským systémem na  11 kol, podle 
pravidel FIDE: 90 minut na 40 tahů 
+ 30 minut do konce partie s přídav-
kem 30 sekund za tah.

Nejúspěšnějším hráčem české vý-
pravy se stal Daniel Kožúšek, který 
v  kategorii H14 obsadil krásné 12. 
místo (7,5/11), stejného bodového 
výsledku pak ještě dosáhli Marek 
Matyáš hrající stejnou kategorii (22. 
místo) a Thai Dai Van Nguyen, který 
v kategorii H12 vybojoval 16. místo. 
Stejného umístění dosáhla i Natálie 
Kaňáková v  D14 (7 bodů) a  skvěle 
zahrála i Jana Maříková, která obsa-
dila 20. místo v  kategorii D18 (6,5 
bodu). Pravidelní čtenáři Kurýru ví, 
že Jana byla hostující hráčkou na-
šeho velmi úspěšného družstva žen 
z MČR .

Anička Zlámaná hrá-
la v  kategorii do  14 
let. Uhrála 3,5 bodu 
a  jistě to pro ni byla 
obrovská zkušenost.

Největšího úspěchu dosáhli hráči 
a  hráčky z  Indie, kteří vybojovali 3 
zlaté, 2 stříbrné a 3 bronzové medai-
le. Za nimi pak Čína, která si odvezla 
3 zlaté a Ruská federace zlato, stříbro 
a 3 bronzové medaile.

Táňa Zlámaná

ze sportu

Říčany ve Spojených arabských emirátech
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Fight club Říčany, o. s. 

V sobotu 21. prosince vyrazili 4 naši členové na  Vánoční 
benefiční turnaj v grapplingu v Hradci Králové. Jednalo se 
o naše první závody v tomto úpolovém sportu, jehož cílem 
je primárně ukončit zápas škrcením nebo páčením. Jedná 
se tak v podstatě o MMA zápas bez úderů a kopů.
Pravidla turnaje byla 1. kolo 5 min. a vítězstzví jen na škrcení, 
nebo páku, 2. kolo 3 min. a vítězství i na udržení pozice a 3. 
kolo 3 min. a vítězství i na rozhodnutí rozhodčích. Jednalo se 
o vyřazovací turnaj, takže jen vítěz postupoval dále. Mně, jako 
trenérovi připadalo, že jsme si vedli nad očekávání dobře, 
když všichni mí svěřenci dokázali vyhrát alespoň jeden zápas, 
a to u mě trénují zatím jen 3 měsíce. 
Filip Šmejkal nastupoval ve váze 84 kg a první zápas vyhrál 
ve druhém kole na vítěznou pozici (mount control). V dru-
hém zápase pak prohrál v  prvním kole na  páku na  loket 
(armbar). Dominik Jánský nastupoval v  juniorech ve  váze 
55 kg a protože byli ve váze jen 3 soupeři, tak bojoval kaž-
dý s každým. První zápas prohrál po velmi vyrovnaném boji 
až po  třetím kole na  rozhodnutí rozhodčích. Druhý zápas 
prohrál na páku na loket (armbar) a  i když se nevzdal, tak 
rozhodčí zápas správně ukončil, protože páka byla nasazená 
velmi dobře a jen hrozilo zbytečné zranění. Třetí zápas pak 
Dominik vyhrál na škrcení (guilotine choke) a celkově skon-
čil na 2. místě. Jediný, kdo nic nevyhrál, jsem byl já ve váze 
70 kg, protože jsem prohrál hned první zápas na páku na lo-
ket (armbar). Karel Pokorný nastupoval ve váze 60 kg a první 
zápas vyhrál na páku na kotník (ancle lock), druhý pak pro-
hrál na škrcení (rear naked choke) a do zápasu o 3. místo mu 
bohužel nenastoupil soupeř, takže si odváží bronz.

Všem svěřencům bych chtěl poděkovat za předvedené vý-
kony i přístup k tréninku a nějak se mi začíná potvrzovat, 
že ve svém věku jsem už asi lepší trenér než závodník :-). 
Videa zápasů si můžete prohlédnout na našem faceboo-
kovém profilu.
Do budoucna nás čeká 9. února Mistrovství ČR v MMA, 
které se bude konat v Praze. 
Přijďte si s  námi zatrénovat i  vy – první tři tréninky 
jsou pro každého ZDARMA! 
Více info na www.expeto.cz/fightclubricany/. Těšíme se na vás.

Jan PAVLAS 
předseda sdružení a hlavní trenér

ze sportu

TS Dance eb děkuje

Taneční studio Dance EB  děkuje Radě 
města Říčany za  finanční podporu. Váží-
me si, že jsme touto cestou dostali uznání 
a  ocenění. Z  finančního příspěvku jsme 
pro studio pořídili mobilní aparaturu 
(ozvučení) a studiové tašky s logem města 
Říčany. Při pořízení uvedených věcí také fi-
nančně přispívalo taneční studio a rodiče.

Edita Broukalová
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ze sportu

V lednu proběhl v domě u Figurky novoroční turnaj. Na prvním místě skončila Karolína Kořenová, na druhém pak Kryštof Mandát a třetí Jáchym Šmolík.

Fotoreportáž z Figurky

V polovině ledna proběhl v domě u Figurky seminář mezinárodního velmistra Martina Petra, ve kterém rozebral souboj o mistra světa mezi V.anandem a M.
carlsenem. Martin Petr moderuje pořad České televize „V šachu“ a komentář k prosincovému souboji o šachový trůn byl skvělý.

tradičně se hráči z oddílu Figurka účastnili pražské ligy ve škole PoRG. a byli úspěšní – v kategorii do šesti let zvítězil Václav Kořen, v kategorii dívek byla 
nejlepší Magdaléna Rybová, v kategorii do 10 let pak Kryštof Mandát obsadil skvělé druhé místo a ondra Kupka třetí.
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Tomáš Polcar – 
Pole 
Kotelna Říčany, 24. 1. – 
27. 2. 2014 
Tomáš Polcar (1973) představil v loň-
ském roce svoji tvorbu z  posledních 
let na výstavě Kyklos v GAML v Lou-
nech a její obměněnou reprízu v Nové 
síni Rabasovy galerie v  Rakovníku. 
Na  tuto „spanilou jízdu“ navazuje 
současná výstava v  říčanské Kotelně, 
která nese název Pole. Pole širé, pole 
úrodné, pole fyzikální, mentální. Pole 
se rozvinuje a poskytuje se jako rodiš-
tě, jeviště a dějiště představení a pro-
cesů. Široký název, široké možnosti. 
Tak se na  tomto poli v  Říčanech se-
tkávají obrazy a objekty z předchozích 

cyklů Hnití plodí žití, Atomos a Somas 
nejnovější tvorbou, přičemž instalace 
vychází z  kultivovaně industriálního 
prostoru říčanské Kotelny. 
Autor studoval na  AVU v  letech 
1991–1998 v  ateliérech Hugo De-
martiniho, Aleše Veselého a  Milana 
Knížáka a  charakterizuje jej osobitý 
„rukopis“. Patří do  umělecké gene-
race, která vystoupila v devadesátých 
letech předchozího století a  ze které 
vzešly výrazné umělecké osobnosti. 

Lucie Šiklová, kurátorka výstavy 
www.galeriekotelna.cz 

co se děje v kultuře

SÓMa 1, 2012, akryl na plátně, 145 x 145 cm

KyKloS, 2013, beton, 210 x 90 x 210 cm

hNItí Plodí ŽItí 11, akryl na plátně, 175 x 175 cm

Říčanský soubor 
písní a tanců
V minulém čísle Kurýru jsme na zadní 
straně obálky publikovali dvě fotogra-
fie představující výběr ze skupiny sním-
ků čítajících přesně 187 kusů. Tyto fo-
tografie pocházejí z  činnosti Souboru 
písní a tanců Domu osvěty v Říčanech, 
které muzeu koncem minulého roku 
darovala paní Dagmar Rašovská, dce-
ra vůdčích osobností souboru Rudolfa 
Mlatečka a jeho ženy Marie. 
Na naši výzvu se přihlásili další lidé, 
bývalí členové souboru, kteří většinu 
na snímcích zobrazených lidí identi-
fikovali a  poskytli další cenné infor-
mace. V muzejním archivu je součas-
ně uchovávána kronika spolku, která 
historický obrázek vhodně doplňuje.
Spolek, kterému se lidově přezdívalo 
„Ejchuchu“, byl dle ústních informací 
založen kolem poloviny 50. let 20. století 
a zpočátku ho vedla Jindra Klášterková. 
Později se ve vedení objevili Rudolf Mla-
teček či profesor říčanského gymnasia 
Čadil a další. Kronika samotná pokrývá 

jen léta 1956–1959, avšak soubor účin-
koval ještě i počátkem 60. let. 
Členové souboru, jejichž počet se po-
stupně rozšířil na  několik desítek, se 
každoročně účastnili řady vystoupení 
při různých příležitostech (výroční schů-
ze, MDŽ, divadelní karneval, den učite-
lů, folklorní soutěže apod.). Na ukázku 
si namátkou vyberme rok 1958. Tehdy 
soubor vystupoval v Petříkově, Pyšelích, 
Velkých Popovicích, Louňovicích při 
otevření knihovny, Stránčicích, na  Di-
vadelním karnevalu v  Hostivaři, Mod-

leticích, v Praze na Letné v paláci Belve-
der či ve Slovanském domě, Uhříněvsi, 
Mělníce, Bratislavě, Žatci a  několikrát 
v domovských Říčanech. Na realizova-
ná vystoupení přicházela řada pochval, 
např. od  hudebního vědce, skladatele 
a  folkloristy Dr.  Vratislava Vycpálka, 
který se přijel podívat na říčanské dožín-
ky roku 1956. Časem se taneční soubor 
rozšířil o pěvecký soubor pod vedením 
pana Kříže, sbormistra pěveckého spol-
ku Jablonský.

Martin Hůrka
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 SPOLEČNOS T & TA NEC 

HASIČSKÝ PLES
So Pořádá jednotka sboru Dobrovolných hasičů Říčany.

 KONCERT Y 

TANEČNÍ AKADEMIE ZUŠ
Čt 60. výročí školy.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

PLES MĚSTA ŘÍČANY
So Hrají: Funny Dance Band a Abba World Revival. 

 VÁ ŽN Á HUDBA 

TCHAIKOVSKY STRING QUARTETT 
St Koncert z cyklu Kruh přátel hudby. Vystoupení významného kvarteta 
z Ruské republiky. 

 DIVA DLO 

POHŘEŠOVANÉ
Čt Divadelní hra DS Tyl. autor: Reza de Wat - PREMIÉRA

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

PLES ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA 
Pá Pořádá ZŠ u Říčanského lesa.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

ŘÍČANSKÝ POHÁR - 37. ROČNÍK
Ne Soutěž v latinsko-amerických a standardních tancích o pohár Města 
Říčany. 

 KONCERT Y 

MICHAL HORÁČEK – "MEZI NÁMI" 
Út autorský hudební recitál významného českého textaře, žurnalisty 
a producenta. Dále účinkují Lenka Nová, Ondřej Ruml, František 
Segrado a Kvartet Mateje Benka.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

PLES RUGBY
So Pořádá Rugby club Říčany.

 DĚ TI 

LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA ANKA
Ne Pohádka pro děti. Hraje: Divadlo Andromeda. 

 KONCERT Y 

JAZZ COLLEGIUM BOBA ZAJÍČKA
St Koncert z cyklu Jazzové večery v Říčanech. Host: Darja Kuncová.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

FARNÍ PLES
Pá 1. Farní ples.
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Bohuslav Matoušek - housle
Petr Saidl - kytara
 St 19 / 3 / 2014 – 19.30
   KoNceRt Z cyKlu KRuH PŘátel HuDby. 

Jazz Collegium Boba Zajíčka
& Darja Kuncová 
 St 26 / 2 / 2014 – 20.00
  JaZZoVé VeČeRy V ŘíČaNecH.  

Marsyas „40 roků“
 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

Ples Zdravotní a záchranné      
služby – So 1/3 

Sokolské Šibřinky – So 8/3

Ples ZŠ Bezručova – Pá 14/3

Ples ODS – So 15/3

Kankánový country bál se skupinou 
Nota beNe a taneční skupinou 
caRamella – Pá 28/3

Ples Jazykové školy 
Langfor – So 29/3

Ples Fuego – So 12/4

KVARTET P. I. ČAJKOVSKÉHO 
— Ruská republika

 Koncert smyčcového kvarteta je neodmyslitelnou součástí každého ročníku 
říčanských cyklů Kruhu přátel hudby a tento žánr bývá silně zastoupen renomo-
vanými ansámbly. Výjimkou není ani tato sezóna. Kvartet P. I. Čajkovského (me-
zinárodně uváděný jako tchaikovsky string quartett) je pokládán za jeden z nej-
lepších světových smyčcových kvartetů současnosti. tvoří ho vítězové významné 
Čajkovského soutěže v moskvě - houslista Nikolaj Sačenko a violoncellista Kyrill 
Rodin, dalšími členy kvarteta jsou houslista Zachar malachov a violista Sergej 
baturin, který stál u zrodu tohoto souboru v roce 1975. Kvartet je laureátem ně-
kolika významných soutěží, například soutěže b. bartóka v budapešti a bucciho 
soutěže v Římě. Soubor je velmi žádaný po celém světě, je pravidelným účast-
níkem nejprestižnějších světových hudebních festivalů. Jeho repertoár tvoří díla 
klasiků (mozart, beethoven), romantiků (Čajkovskij, borodin) i autorů z 20. století 
(Šostakovič, martinů). Kvartet rovněž aktivně spolupracuje s celou řadou světově 
významných instrumentalistů. Soubor se snaží předávat své zkušenosti mladším 
generacím hudebníků, proto je pravidelným účastníkem masterclassů a worksho-
pů nejen v evropských zemích, ale i v Japonsku a uSa.
 
MICHAL HORÁČEK
— představuje nový projekt "Mezi Námi"

 michal Horáček, jeden z nejlepších českých textařů, se tento rok hlásí o slovo 
s novým hudebním recitálem „mezi námi“. Svou rozsáhlou tvorbu chce předsta-
vit v projektu, který se má stát dle jeho slov hudební událostí roku. V samotném 
představení účinkuje sám michal Horáček, působí jako vypravěč, kde představí 
svou poezii, prolne ji s historkami a básněmi, které souvisejí s jeho jednotlivými 
hudebními projekty. během devadesátiminutového pořadu spojí mimořádný tex-
tař své improvizované úvahy o nadčasových i právě aktuálních tématech s písně-
mi interpretovanými talentovanými umělci a šansoniéry, jako jsou ondřej Ruml, 
lenka Nová nebo František Segrado. Každé představení je originálem, nabízí jiné 
písně a odlišná zamyšlení.

WAKE UP AND LIVE
— Multižánrový hudební soutěžní festival

 Jedinečný soutěžní mezinárodní festival, jehož 11. velké 
finále proběhne koncem května v Polsku. Pravidla soutěže  
a přihlášku pro kapely všech žánrů si můžete prohlédnout na 
stránkách: www.wakeupfestival.cz. Výběrová kola proběh-
nou současně v Polsku, Česku, Německu, bělorusku, litvě... 
termín českého finále je 4. dubna 2014. Pořadatelem je  KC 
Labuť. Vítěz českého kola automaticky postupuje do velkého 
finále v Polsku.

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. 

 

    těšíme se na Vaši návštěvu!

NEBUď LABUť A  ZaJDI Na KultuRu!
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 SPOLEČNOS T & TA NEC 

HASIČSKÝ PLES
So Pořádá jednotka sboru Dobrovolných hasičů Říčany.

 KONCERT Y 

TANEČNÍ AKADEMIE ZUŠ
Čt 60. výročí školy.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

PLES MĚSTA ŘÍČANY
So Hrají: Funny Dance Band a Abba World Revival. 

 VÁ ŽN Á HUDBA 

TCHAIKOVSKY STRING QUARTETT 
St Koncert z cyklu Kruh přátel hudby. Vystoupení významného kvarteta 
z Ruské republiky. 

 DIVA DLO 

POHŘEŠOVANÉ
Čt Divadelní hra DS Tyl. autor: Reza de Wat - PREMIÉRA

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

PLES ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA 
Pá Pořádá ZŠ u Říčanského lesa.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

ŘÍČANSKÝ POHÁR - 37. ROČNÍK
Ne Soutěž v latinsko-amerických a standardních tancích o pohár Města 
Říčany. 

 KONCERT Y 

MICHAL HORÁČEK – "MEZI NÁMI" 
Út autorský hudební recitál významného českého textaře, žurnalisty 
a producenta. Dále účinkují Lenka Nová, Ondřej Ruml, František 
Segrado a Kvartet Mateje Benka.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

PLES RUGBY
So Pořádá Rugby club Říčany.

 DĚ TI 

LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA ANKA
Ne Pohádka pro děti. Hraje: Divadlo Andromeda. 

 KONCERT Y 

JAZZ COLLEGIUM BOBA ZAJÍČKA
St Koncert z cyklu Jazzové večery v Říčanech. Host: Darja Kuncová.

 SPOLEČNOS T & TA NEC 

FARNÍ PLES
Pá 1. Farní ples.
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Bohuslav Matoušek - housle
Petr Saidl - kytara
 St 19 / 3 / 2014 – 19.30
   KoNceRt Z cyKlu KRuH PŘátel HuDby. 

Jazz Collegium Boba Zajíčka
& Darja Kuncová 
 St 26 / 2 / 2014 – 20.00
  JaZZoVé VeČeRy V ŘíČaNecH.  

Marsyas „40 roků“
 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

Ples Zdravotní a záchranné      
služby – So 1/3 

Sokolské Šibřinky – So 8/3

Ples ZŠ Bezručova – Pá 14/3

Ples ODS – So 15/3

Kankánový country bál se skupinou 
Nota beNe a taneční skupinou 
caRamella – Pá 28/3

Ples Jazykové školy 
Langfor – So 29/3

Ples Fuego – So 12/4

KVARTET P. I. ČAJKOVSKÉHO 
— Ruská republika

 Koncert smyčcového kvarteta je neodmyslitelnou součástí každého ročníku 
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Čajkovského soutěže v moskvě - houslista Nikolaj Sačenko a violoncellista Kyrill 
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baturin, který stál u zrodu tohoto souboru v roce 1975. Kvartet je laureátem ně-
kolika významných soutěží, například soutěže b. bartóka v budapešti a bucciho 
soutěže v Římě. Soubor je velmi žádaný po celém světě, je pravidelným účast-
níkem nejprestižnějších světových hudebních festivalů. Jeho repertoár tvoří díla 
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pů nejen v evropských zemích, ale i v Japonsku a uSa.
 
MICHAL HORÁČEK
— představuje nový projekt "Mezi Námi"

 michal Horáček, jeden z nejlepších českých textařů, se tento rok hlásí o slovo 
s novým hudebním recitálem „mezi námi“. Svou rozsáhlou tvorbu chce předsta-
vit v projektu, který se má stát dle jeho slov hudební událostí roku. V samotném 
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tař své improvizované úvahy o nadčasových i právě aktuálních tématech s písně-
mi interpretovanými talentovanými umělci a šansoniéry, jako jsou ondřej Ruml, 
lenka Nová nebo František Segrado. Každé představení je originálem, nabízí jiné 
písně a odlišná zamyšlení.

WAKE UP AND LIVE
— Multižánrový hudební soutěžní festival

 Jedinečný soutěžní mezinárodní festival, jehož 11. velké 
finále proběhne koncem května v Polsku. Pravidla soutěže  
a přihlášku pro kapely všech žánrů si můžete prohlédnout na 
stránkách: www.wakeupfestival.cz. Výběrová kola proběh-
nou současně v Polsku, Česku, Německu, bělorusku, litvě... 
termín českého finále je 4. dubna 2014. Pořadatelem je  KC 
Labuť. Vítěz českého kola automaticky postupuje do velkého 
finále v Polsku.

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. 

 

    těšíme se na Vaši návštěvu!
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Výstava 
„ObOJŽIVeLNíCI“
15. února až 30. dubna 2014

Výstava velkoformátových fotografií 
doplněná o  ukázku živých zástupců 
přibližuje zajímavý svět obojživelníků. 
Fotografie představují všechny druhy 
obojživelníků vyskytujících se na  území 
České republiky a zachycují jejich životní 
projevy. Těšit se můžete i na některé po-
zoruhodné obojživelníky z celého světa. 
Výstavu připravil zoolog Martin Šan-
dera z Polabského muzea.
Pro školy i veřejnost jsou připraveny 
pracovní listy. 
Přijďte na prohlídku s ukázkou krmení 
– každé úterý v 17.00 a sobotu v 15.00. Fo
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Pro málokoho je Rumunsko vysně-
nou zemí. Není divu, má nádech 
cikánských vesnic a image chudého 
pastevce.  My se vydáme na  týdenní 
přechod Fagaraše, nejvyššího poho-
ří Rumunska. Vystoupáme na  dva 
nejvyšší vrcholy, Moldoveanu a Ne-
goiu. Budeme se pohybovat od  vý-
chodu na  západ, tábořit u  jezer 
a  opuštěných chat. Navštívíme jed-
nu funkční chatu, která je v provozu 
pouze dva měsíce v  roce, a  jednu 
salaš, která se postupně mění v hor-
skou chatu s veškerým servisem.

Promítat a  vyprávět bude Rostislav 
Navrátil

Vstupné 50 Kč

Cyklus PŘeDNáŠeK KOLem SVĚTA:
Rumunsko – přechod pohoří Fagaraš

Klub deskových her
Středa 5. března od 16 do 19 hodin 
Zveme vás na další setkání příznivců 
moderních deskových her v  muzeu. 
Vybrat si můžete z  nabídky ověře-
ných her, představíme některé novin-
ky, vysvětlíme vám pravidla a můžete 

si zahrát. Vítáni jsou dospělí i  děti 
školního věku, začátečníci i  experti. 
Děti od 6 do 10 let se mohou účast-
nit pouze v doprovodu rodičů. 
Přijít můžete kdykoliv mezi 16. až 19. 
hodinou. 

Vstupné 30 Kč

Šitý šperk II.:
Trojúhelníky s 3D efektem
Středa 19. února od 17.30 

Naučíte se vytvářet efektní náušnice 
pomocí dvou druhů stehů, peyotového 
a  herringbone. Díky použití přesných 
japonských korálků vytváří   trojúhelní-
ky 3D efekt. Domů si odnesete hotové 
náušnice s vlastním originálním vzorem 
a  detailní návod. Kurz je vhodný pro 
mírně pokročilé i šikovné začátečníky.

Dílnu povede Renata Theimerová 
Vstupné 230 Kč

Rezervace na  telefonu 605  169  533 
nebo na  e-mailu: edita.jezkova@mu-
zeum.ricany.cz.
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Dnes představíme velmi netradiční 
přírůstek do  muzejních depozitářů. 
Při budování osvětlení říčanského 
hradu koncem loňských prázdnin do-
šlo mělko pod povrchem (cca 20 cm) 
ve vnitřním prostoru paláce k nálezu 
dvou kusů pískovcových kamenů, 
drobnějšího kusu náběhu klenebních 
žeber (viz obrázek) a  objemnějšího 
klenebního žebra samotného. Gotic-
ké, jednoduché hranolové, okosené 
žebro leželo hrubě otesanou částí 
nahoru, takže zprvu nebylo zřejmé, 
o  jak významný nález se jedná, ov-
šem materiál, tj. zde nepříliš obvyklý 
pískovec, svědčil pro použití daného 
prvku na  nějakém významnějším 
místě hradního objektu. 

Až sami půjdete kolem říčanské-
ho hradu, můžete si zkusit vyhle-
dat pískovcové kameny ve  zdivu 
současné zříceniny. Zjistíte, že se 
nalézají výlučně v  pozicích, u  kte-
rých stavitel předpokládal repre-
zentativní funkci (např. klenba či 
ostění oken, resp. okenních špa-
let). Klenební žebro mělo funkci 
podpůrnou – pomáhalo nést, jak 
již z názvu vyplývá, jednu z kleneb 
zdejšího hradu.
Až do  roku 1991 bylo možno ob-
divovat určité zbytky kleneb přímo 
při nároží druhého patra paláce. 
Bohužel, tehdy došlo k  jejich zby-
tečné destrukci vlivem nedostateč-
ného zajištění. Nyní nalezené prvky 

nicméně patrně nepocházejí z  této 
nešťastné události, k  jejich zřícení 
muselo dojít v  dřívějších dobách. 
Závěrem chci jen upozornit na ne-
dávné nálezy klenebních žeber ze 
škvoreckého hradu, kdy při výzku-
mu Městského muzea v  Čeláko-
vicích došlo k  odkrytí kusů žeber 
dokonce i s dochovaným barevným 
nátěrem.

Martin Hůrka

Z PŘíRŮSTKŮ mUZeA
Klenební žebro Fo
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Přispějte 
k dokumentování 
historie a přírody 
Říčanska
Chtěli bychom dát větší prostor 
pamětníkům i autorům, kteří mají 
co říci k historii a přírodě zdejšího 
regionu a  hledají vhodná média, 
skrze která by se mohli podělit 
o své vědomosti. Vytvořili jsme tu-
díž na našich webových stránkách 
novou sekci Příspěvky k historii 
a  přírodě regionu, do  které bu-
dou přibývat články od muzejních 
pracovníků i  od  vás, pamětníků, 
nadšenců, studentů. 
Přijímané práce musí být podepsa-
né, řádně strukturované, obsaho-
vat informace o  základních zdro-
jích (vlastní poznámkový aparát 
není nezbytně vyžadován, i  když 
je velmi vítán). Muzeum Říčany si 
vyhrazuje právo příspěvky redakč-
ně upravit (se souhlasem autora). 
Těšíme se, že společně takto při-
spějeme k širšímu poznání minu-
losti našeho města a jeho okolí. 
Příspěvky zasílejte na  martin.
hurka@muzeum.ricany.cz.
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Pozvánka do divadla
Divadelní spolek TYL Říčany si vás 
dovoluje pozvat na premiéru svého 
nového představení. 
Režisér Karel Purkar vybral a  na-
studoval se svým souborem hru 
„POHŘEŠOVANÉ“ z  tvorby nejvý-
znamnější současné jihoafrické dra-

matičky Rézy de Wet, nositelky řady 
významných literárních cen.
Komorní jednoaktovka by se dala 
označit jako „lyrické drama“, ale 
i jako meditace o pravdě a lži, o vidě-
ní a slepotě, o svobodě a věznění. Ne-
chybí ani komická nadsázka. Během 
jednoho večera se odehraje příběh 
o  vztahu matky a  dcery, nenaplně-

ném ženství a touhy po osamostatně-
ní na pozadí záhadných zmizení dvou 
mladých dívek...
Napínavé otázky vám zodpoví premi-
éra této jednoaktovky, na kterou vás 
srdečně zveme dne 13. února 2014 
v 19.30h hod. v KC Labuť.

Hana Dobrovodská
členka DS TYL Říčany

18. 12. 2013 se v  kapli Olivovy 
dětské léčebny již tradičně ko-
nal vánoční koncert dětí sólového 
a  sborového populárního zpěvu 
Elišky Erlichové. Za  projevenou 
přízeň děkuji všem posluchačům, 
neboť kaple letos skutečně praskala 
ve  švech a  dech beroucí atmosféra 
přispěla k  výtečným a  dojemným 
výkonům dětí. 
Dovolte mi ale touto cestou poděko-
vat také těm, kteří se nemalou měrou 
podíleli na uskutečnění tak vydařené-
ho večera. Mému manželovi za  veš-
kerou hudební produkci a  grafické 
práce, společnosti DPD CZ v  čele 
s Honzou Selixem za finanční podpo-
ru koncertu a  obrovskou pomoc při 
přípravě technického zázemí, Marti-
ně a  Standovi Pokorným za  perfekt-
ní servis při zprostředkování našich 

kostýmů a  finanční příspěvek. Dále 
pak mnohokrát děkuji manželům 
Martině a  Davidovi Frydrycho-
vým za  sladké občerstvení pro děti 
do  „zákulisí“ a  v  neposlední řadě 
všem obětavým a  vždy připraveným 
maminkám za  pomoc před koncer-
tem: jmenovitě Jitce Červené, Pavle 
Selixové, Martině Pokorné, Petře 
Havelkové, Petře Svobodové, Radce 

Kubíkové a  také Veronice Pospíšilo-
vé za  poskytnutí sponzorského daru 
ve formě kadeřnických přípravků.
Na  celé akci se vybíralo dobrovolné 
vstupné, z  něhož polovina poputu-
je na sborem podporovaný projekt 
„Asistenční pes pro plnohodnotnější 
život“. Všem, kteří přispěli, srdečně 
děkuji.

Eliška Erlichová

Vánoční koncert dětí v kapli Olivovy dětské léčebny
co se děje v kultuřeco se děje v kultuře

http://knihovna.ricany.cz

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 – 16.00
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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 27. 2. Říčany Tomáš Polcar – Pole – Výstava obrazů v Galerii Kotelna.
1. 2. Říčany 20.00 Hasičský ples – Městské kulturní středisko.
2. 2. Ondřejov 8.30 

–11.15
Exlusice MOVIE Dance – Cvičení s Vojtou Lackem. Sportovně Kulturní Centrum.

3. 2. Říčany 18.00 Cyklus čtení starých textů – Důraz bude kladen na novogotická písma, vstupné 100 Kč. Muzeum.
6. 2. Říčany 17.30 Taneční akademie ZUŠ Říčany – Městské kulturní středisko.
6. 2. Uhříněves 19.30 Michal Pavlíček + Michal Nejtek – Harmony Tour – Komorní koncert, vstupné 250 Kč, 

Divadlo Bolka Polívky U22.
7. 2. 

–8. 2.
Velké 
Popovice

17.00 
–20.30

Péče o ovocné stromy – V pátek teoretická přednáška Stanislava Bočka, z katedry 
experimentální biologie rostlin v lidové knihovně. V sobotu dopoledne proběhne praktická 
část za každého počasi. Účastnický poplatek 50 Kč za každý den zvlášť.

8. 2. Velké 
Popovice

14.00 Historie Velkých Popovic – Setkání s povídáním o historii Velkých Popovic na téma 
živnostníci. Vzorná lidová knihovna.

8. 2. Ondřejov 16.00 
–18.00

Akademie – Vystoupení účastníků kurzů Sportovně Kulturního Centra.

8. 2. Jevany 19.00 1. Jevanský MINIFEST – Lidové hudby z celého světa 140/160 Kč. Restaurace Na Statku.
8. 2. Říčany 19.30 Ples města Říčany – Hrají Funny Dance Band a ABBA WORLD REVIVAL, bohatá tombola, 

předtančení. Vstupné 290 Kč.Městské kulturní středisko.
8. 2. Mnichovice Sportovní karneval – Mnichovická krčma.
9. 2. Říčany 7.59 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Týnec nad Sázavou – Poříčí nad Sázavou – 

Pyšely, 14 km. Odjezd vlakem ze Říčan v 7.59 hod. Rezervace na tel: 723 513 431 nebo libuse.
rohoskova@centrum.cz.

9. 2. Velké 
Popovice

14.30 Čarodějův hrad – Pohádka o tom, jak čaroděj s čarodějnicí nadělali neplechu. Sokolovna.

10. 2. Kolovraty 19.00 Jazzový večer se Steamboat Stompers – Vstupné 260 Kč, v ceně vstupného je večeře. Klub 
U Boudů.

11. 2. Kamenice 19.30 Zamilovat se… – Komedie divadla KALICH, hrají Jana Paulová a Pavel Zedníček. Vstupné 
400/350/300 Kč. Kulturní dům.

12. 2. Říčany 19.30 Tchaikovsky String Quartett – Koncert významného kvarteta z Ruské republiky. Městské 
kulturní středisko.

12. 2. Říčany 18.00 Tvorba rodokmenu – Poznej své předky aneb jak se tvoří rodokmen, vstupné 100 Kč. Muzeum.
13. 2. Říčany 19.30 Pohřešované – Divadelní hra DS Tyl. Městské kulturní středisko.
14. 2. Říčany 20.00 Ples ZŠ u Říčanského lesa – Městské kulturní středisko.
14. 2. Kunice II. Zámecký ples RKO – Živá hudba, tombola, ruleta. Zámek Berchtold.
15. 2. Kunice Zimní sportovní dětský den – Zámek Berchtold.
15. 2. Kolovraty 19.00 Ples TJ Sokol – Klub U Boudů.
15. 2. Kamenice 19.30 Kamenický ples – K tanci a poslechu hraje kapela Čejka Band, bohatý program,  

vstupné 200 Kč. Kulturní dům.
16. 2. Říčany 10.00 Říčanský pohár – 37. ročník soutěže v latinsko-amerických a standardních tancích.  

Městské kulturní středisko.
16. 2. Kolovraty 15.00 Maškarní ples Sokola – Klub U Boudů.
18. 2. Říčany 20.00 Michal Horáček – koncertní turné „Mezi námi“ – Autorský hudební recitál významného 

českého textaře, žurnalisty a producenta. Městské kulturní středisko.
21. 2. Velké 

Popovice
20.00 Ples obce Velké Popovice – K tanci a poslechu hraje orchestr Stanislava Douši, bohatá tombola. 

Celý výtěžek z plesu bude věnován ZŠ a MŠ Velké Popovice. Vstupné 150 Kč. Sokolovna.
22. 2. Říčany 20.00 Ples Ragby – Městské kulturní středisko.
23. 2. Říčany Dětský karneval – Pořádá Římskokatolická farnost spolu s T.J. Sokol Říčany a Radošovice 

v sokolovně v Radošovicích.
23. 2. Říčany 14.00 Loupežník a princezna Anka – Pohádka pro děti, hraje divadlo Andromeda. Městské 

kulturní středisko.
26. 2. Říčany 18.00 Tvorba rodokmenu – Poznej své předky aneb jak se tvoří rodokmen, vstupné 100 Kč. Muzeum.
28. 2. Říčany 19.00 1. farní ples – Městské kulturní středisko.
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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.

„Příval“ fotografií do muzea od vás, čtenářů, pokračuje. tentokrát jsme obdrželi několik fotografií z rodiny hybnerů,  
mj. i cenné fotografie poručíka Karla hybnera, jednoho z velitelů povstaleckých akcí v květnu 1945 v Říčanech.  
Vzhledem k letošnímu 140. výročí vzniku sboru místních dobrovolných hasičů však zde nyní otiskujeme vzpomínku  
na Karlova otce, říčanského hasiče Josefa hybnera. Snímky z roku 1936 zobrazují pohřební průvod od hasičské zbrojnice 
při objektu dnešní zuŠ (první snímek) přes říčanské náměstí (druhý snímek) směrem na hřbitov.


