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Hlavní téma:

Pražský okruh
Zastupitelé Říčan nesouhlasí se 

záměrem měnit trasu jihovýchodní 
části pražského okruhu



Zdeněk Hraba 
místostarosta

Vážené dámy, vážení pánové, Říčaňáci, dostalo se mi té cti, abych vás na prahu nového roku pozdravil 
a popřál vám úspěšný celý rok 2015. Přelom roku je vždy časem bilancování prožitého a plánování nového.  
Rok 2014 byl rokem „pádu mýtů“. Definitivně padl mýtus o silné a vzkvétající Evropě, o všemocné Ame-
rice, mýtus o světě, ve kterém naše malá země nemůže být ohrožena válkami.  A koneckonců i u nás v Ří-
čanech padl také jeden mýtus. Mýtus, že lidé nedokáží ocenit práci svých zvolených zástupců na radnici.  
Ocenili ji a ve volbách to vyjádřili velmi přesvědčivě.  O to větší závazek vůči obyvatelům Říčan čeká nově 
zvolené zastupitelstvo a radu města. Tedy i závazek naše město dále opravovat a vylepšovat. Velkými in-
vesticemi i drobnými korekcemi. Třeba v dopravním značení nebo v ještě vstřícnější správě věcí veřejných.
Činnost města a jeho úřadu totiž zahrnuje široké spektrum aktivit, např. obrovských investičních akcí, 
jako jsou opravy hlavních silnic ve městě, které během své realizace lidi do jisté míry obtěžují a omezují. 
A tady je na místě poděkovat obyvatelům Říčan za jejich trpělivost s omezeními, která takové akce nut-
ně doprovázejí. Činnost města obsahuje také někdy i sotva postřehnutelné aktivity, které jsou ale velmi 
důležité. Bez nich by město nemohlo fungovat a i ony velké investice by mohly být jen těžko uskutečni-
telné. Zde se pak sluší poděkovat úředníkům městského úřadu, kteří tuto důležitou a málo viditelnou 
práci vykonávají a někdy jsou i terčem hněvu za křivdy vzniklé ve skutečnosti jindy a jinde.  Tím nechci 
říct, že by vše bylo dokonalé a že není co kritizovat. Vždy je co zlepšovat. 
Úkolem radnice v  roce 2015 bude pokračovat ve  snaze provádět skutečně smysluplné investice ze-
jména do infrastruktury a občanské vybavenosti.  S efektem pro co možná největší množství lidí a  při 
současné snaze o co nejmenší náklady. Stejně tak radnice musí usilovat o řešení každodenních starostí 
říčanských obyvatel a zmenšovat ty možná „drobné“, ale vždy zatěžující úřední složitosti, které sice 
vyplývají z platných právních předpisů, ale jdou současně i proti zdravému rozumu. 
Byl bych rád, kdybyste se do další proměny města a činnosti radnice ještě více zapojili i vy, Říčaňáci. 
Svojí činností v komisích rady města, svými podněty na internetové diskusi města nebo podněty řeče-
nými vedení městského úřadu pěkně z očí do očí. Máte k tomu stejnojmennou pravidelnou  příležitost. 
Do nového roku 2015 bych vám i sobě přál, aby naše město bylo pro nás všechny místem, odkud se 
nebude nikomu chtít odejít, protože se tady zkrátka hezky žije a je nám tady dobře.  

Slovo úvodem
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Informace z radnice

Krátce z jednání Zastupitelstva města Říčany dne 3. 12. 2014
u Zastupitelstvo nesouhlasilo se záměrem měnit trasu 
vedení stavby č. 511 SOKP (část D1 – Praha-Běchovice) 
mimo oblast stanovenou zásadami územního rozvoje hl. 
města Prahy. A současně pověřilo starostu Vladimíra Ko-
řena, aby za město Říčany informoval a jednal o nemož-
nosti vedení komunikace dálničního typu pro evropský 
tranzit (SOKP) v k. ú. Pacov u Říčan. 
u Zastupitelé schválili investiční záměry na  akce „Re-
konstrukce ulice Politických vězňů“ a  „Rekonstrukce 
chodníků a sítí Rooseveltova“ v předloženém znění.
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na propojení 
ulic Dukelská–Táborská s  celkovými předpokládanými 
náklady ve výši 6.045.510 Kč vč. DPH.
u Zastupitelé souhlasili s tím, aby se u stavebního záměru 
ZIMNÍ STADION ŘÍČANY společnosti Říčanská hokejo-
vá, s.r.o., IČO 02886758, se sídlem Na Babě 452, Osnice, 
252 42 Jesenice neuplatňoval finanční příspěvek dle Zásad 
pro výstavbu ve městě Říčany z důvodu existence nájemní 
smlouvy na dobu určitou na předmětné pozemky.
u Zastupitelstvo souhlasilo s  realizací dětského hřiště 
Větrník na  pozemku č.p.138/113 v  předpokládané výši 
128.000 Kč vč. DPH za předpokladu 50% spoluúčasti 
petentů, případně dalších dárců, a se zařazením tohoto 
výdaje do smluvních závazků rozpočtu města na rok 2015.
u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Říčany, kterou se stanoví školské obvody základních 
škol zřízených městem Říčany a  část školského obvodu 
základní školy zřízené městem Říčany. Touto vyhláškou 
se stanovují školské obvody I. ZŠ Říčany, ZŠ Bezručova 
a ZŠ u Říčanského lesa.

u Zastupitelé schválili kontrolní výbor v  počtu 5 členů  
a za jeho členy zvolili: Tomáše Havlíka, Martina Divíška, 
Jarmilu Voráčkovou, Zdeňka Novotného.
u Zastupitelé schválili finanční výbor v počtu 7 členů a za 
jeho členy zvolili: Marka Fořta, Martina Kupku, Tomáše 
Skřivánka, Tomáše Kořána, Libora Duška, Aleše Slou-
penského. 
u Zastupitelstvo schválilo výbor pro územní rozvoj a vý-
stavbu v  počtu 7 členů a  za  jeho členy zvolilo: Tomáše 
Rajtoru, Adama Fröhlicha, Viktora Drobného, Václava 
Steinhaizla, Tomáše Pelanta, Václava Snížka.
u Zastupitelé souhlasili v  souladu s  přiloženým podně-
tem a  návrhem zadání s  pořízením regulačního plánu 
lokality Stará náves v rozsahu podle přiloženého zákresu. 
u Zastupitelstvo schválilo poskytnutí půjčky příspěvko-
vé organizaci města 1. Základní škole Říčany na předfi-
nancování dotovaného projektu Integrace ICT do  výuky 
ve výši 396.271 Kč z rezervy Fondu rozvoje města. Půjčka 
je splatná do 30 dnů po obdržení dotace na účet školy.
u Zastupitelé schválili uzavření smlouvy na  krátkodobé 
financování pro potřeby provozního financování v částce 
33.000.000 Kč se společností Česká spořitelna, a.s., a  to 
na  základě smlouvy o  úvěru č. 1356/14/LCD a  zároveň 
souhlasili se zastavením státních spořicích dluhopisů, 
vedených v  evidenci vlastníků dluhopisů na  účtu města 
Říčany. Jedná se o  následující zaknihované dluhopisy: 
patnáct milionů kusů, ISIN: CZ0001004188, každý 
ve  jmenovité hodnotě 1 Kč, splatných dne 31. 12. 2018, 
deset milionů kusů, ISIN: CZ0001004170, každý ve jme-
novité hodnotě 1 Kč, splatných dne 31. 12. 2016.
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Informace z radnice

u Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu města na rok 2015.
u Zastupitelé schválili směrnici města, kterou se upra-
vuje směrnice města č. 5/2013 o  zpracování rozpočtu 
města Říčany, jeho rozpisu a  rozpočtových opatřeních, 
dle přílohy č. 1 k tomuto materiálu. Předmětem je změna 
kompetencí k úpravám závazných ukazatelů rozpočtu ze 
starosty na radu města.
u Zastupitelstvo schválilo směrnici města, kterou se 
mění směrnice města č. 4/2008 – Fond rozvoje města, a to 
tak, že se rozšiřují možnosti použití tohoto fondu.
u Zastupitelé odsouhlasili Zřizovací listinu „Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů města Říčany“.
u Zastupitelstvo vzalo na vědomí hodnoticí zprávu Pro-
jektu Zdravé město Říčany za rok 2014.
u Zastupitelé schválili Plán zlepšování 2015.

u Zastupitelstvo souhlasilo s  Aktualizací Plánu finan-
cování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2015 až 
2024.
u Zastupitelé souhlasili se zněním vyjádření města Říča-
ny ke stavebnímu záměru výstavby MŠ a ZŠ Magic Hill 
v k.ú. Říčany u Prahy ve znění přiloženého návrhu.
u Zastupitelstvo souhlasilo s  udělením výjimky Ragby 
Clubu Říčany z grantových pravidel uvedených ve směr-
nici města Říčany č.2/2014 (Zásady pro poskytování 
grantů – bod 7.4). Výjimka spočívá v  tom, že přiznaná 
částka 250 tis. Kč na rekonstrukci budovy č.150 v areálu 
ragbyového hřiště, se stane 100% výdajem za první splát-
ku pořizování projektové dokumentace s 0% spoluúčastí 
ragbyového Clubu.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz

Pravidelná setkání s vedením města 
se v uvedených časech konají v budově 
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty, 
místostarosty a místostarostky.

Z  
oČí  
Do  
oČí

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  
každou první středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 7. 1.

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
nově každou třetí středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 21. 1.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 28. 1.

Krátce z rady 20. 11. 2014
u Rada souhlasila s  udělením výjimky ze zákona č. 
561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon), § 
23, odst. 5, ve  znění pozdějších předpisů, z  počtu žáků 
ve třídě Základní umělecké školy Říčany, a to v kolektivní 
hudební nauce z 20 na 21, a v tanečním oboru z 15 na 18 
žáků ve třídě, výjimka platí pro školní rok 2014/2015. 
u Rada souhlasila s uzavíráním pracovních smluv peda-
gogických i  nepedagogických pracovníků MŠ Zahrádka 
od 1. 2. 2015 ředitelkou školy.
u Radní souhlasili s konáním veřejné vánoční sbírky, je-
jíž výtěžek je určen pro děti ze sociálně znevýhodněných 
rodin města Říčany a obcí spadajících do jeho správního 
obvodu na zakoupení nezbytně nutného zařízení domác-
ností. Sbírka se uskuteční ve dnech 23. 12. 2014 – 10. 1. 
2015 v rámci akce České Vánoce.

Krátce z rady 27. 11. 2014
u Rada schválila cenu vodného pro rok 2015 ve  výši 
38,33 Kč / 1 m3 bez DPH a cenu stočného pro rok 2015 

ve výši 33,99 Kč / 1 m3 bez DPH. Výše ročního nájemného 
za  vodohospodářskou infrastrukturu pro rok 2015 činí 
14.466.000 Kč bez DPH.
u Radní jmenovali dle par. 102 odst. (2) h) zákona č. 
128/2000 Sb. komise Rady města Říčany a  jejich před-
sedy a  uložili tajemníkovi úřadu zveřejnit informaci pro 
zájemce o práci v komisích na webu města a v městském 
věstníku Kurýr.
– Komise mediální – redakční rada Kurýru /Adéla 

Ambrožová/
– Komise sociální /Rostislav Broukal/
– Komise grantová /Jaroslav Borovský/ 
– Komise dopravní /Pavel Matoška/
– Komise bezpečnostní /Petr Bartoš/
– Komise spolkových aktivit, volného času mládeže, 

kultury a letopisecká /Pavlína Filková/   
– Komise pro vzhled a údržbu města /Petr Auředník/
– Komise školská /Pavel Bednář/
– Komise pro partnerská města /Petra Šmolíková/
– Komise sportovní /Jana Machová/
u Rada jmenovala členy grantové komise: 
– Předseda grantové komise: Jaroslav Borovský

Krátce z jednání Zastupitelstva města Říčany dne 17. 12. 2014

u Zastupitelstvo si vyhradilo právo rozhodnout v  rámci 
územního a stavebního řízení o vyjádření města ke stav-
bě MŠ a  ZŠ Magic Hill, s.r.o., v  Mánesově ulici v  k. ú. 
Říčany u Prahy, dále požádalo v rámci vyjádření města 
uplatnit požadavek na vypracování dopravní studie  
a uzavření plánovací smlouvy s MŠ a ZŠ Magic Hill, s.r.o., 
před vydáním ÚR a SP, a doporučilo Radě města Říčany 
do doby schválení plánovací smlouvy zastupitelstvem 
neuzavírat smlouvy budoucí na zřízení služebnosti na 
pozemcích parc. č. 1259 o výměře cca 3356 m2, parc.  
č. 1260/1 o výměře cca 629 m2, parc. č. 1260/2 o výměře 
cca 629 m2, parc. č. 1260/3 o výměře cca 630 m2, vše  
v  k. ú. Říčany u Prahy ve vlastnictví Na Fialce, s.r.o., 
ve prospěch projektu stavby MŠ a ZŠ Magic Hill.

5



Informace z radnice
– Členové grantové komise: Tomáš Rajtora, Andrea Kla-

pálková, Michaela Bradová, Jaroslav Říha, Kateřina 
Čiháková, Markéta Hubínková, David Kulhan.

u Radní jmenovali v  souladu s  ustanovením § 658 záko-
na 89/2012 Sb. občanský zákoník a  § 11a, odst.1a zákona 
301/2000 Sb. o  matrikách, na  volební období 2014–2018 
s účinností od 1. 12. 2014 tyto oddávající pro uzavírání občan-
ských sňatků: Vladimír Kořen, Zdeněk Hraba, Hana Špačko-
vá, Michal Mrázek, Vladimír Polánský, Petr Auředník, David 
Michalička, Karla Egidová, Alexandra Páral Trnková, Jarmila 
Voráčková, Petr Bartoš, Miloslav Šmolík, Karolína Skrčená.
u Rada stanovila nově pro období 2014–2018 jako oddací 
den zdarma každý první čtvrtek v měsíci od 9.00 do 13.00 
hodin v prostorách obřadní síně Městského úřadu Říčany, 
Masarykovo nám. 83, a to s účinností od 8. 1. 2015.
u Radní souhlasili s tím, aby uspořené mzdové prostřed-
ky z roku 2014 byly převedeny do sociálního fondu.
u Radní schválili přijetí dotace na  realizaci projektu 
Zakládání krajinných prvků v  okolí Říčan a  souhlasili 
s  podpisem smlouvy č. 14226206 o  poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR v  rámci Ope-
račního programu Životního prostředí na projekt „Zaklá-
dání krajinných prvků v okolí Říčan“ se Státním fondem 
životního prostředí České republiky. 

Krátce z rady 4. 12. 2014
u Radní odsouhlasili uzavření smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a  zhotovitelem Porr, a.s. 
Předmětem smlouvy je úprava prostoru, realizace po-
zemní komunikace, zřízení dvou sloupů VO, přilehlých 
chodníků a parkovacích stání včetně souvisejících terén-
ních úprav v  rámci stavby „Propojení Komenského ná-
městí – 5. května, Říčany“, na parc. č. 1307/72, 1307/35, 
1307/73, 1307/65 a 1652/2, v katastrálním území 
Říčany. Cena díla je 1.194.258 Kč včetně DPH.
u Rada jmenovala za členy správní rady společnosti Me-
diální a  komunikační servis Říčany, o.p.s.: 1. Vladimíra 
Kořena, 2. Tomáše Maříka, 3. Svatopluka Jírů.

u Rada jmenovala za členy dozorčí rady společnosti Me-
diální a komunikační servis Říčany, o.p.s.: 1. Tomáše Ko-
řána, 2. Petra Strnada.
u Rada schválila výši cen za likvidaci komunálních odpa-
dů pro rok 2015 ve stejné výši jako v roce 2014. Ceny pro 
občany pro rok 2015 jsou tedy stanoveny ve výši:

SKO – nádoba 2015 – roční cena za svoz – zaokrouhlena 
na celé koruny a dělitelná 12

60 l 1 608 Kč
80 l 2 064 Kč

120 l 2 292 Kč
240 l 3 516 Kč

1100 l 16 188 Kč
Jednorázový pytel 

jako doplněk
70 Kč

BIO – nádoba 2015 – roční cena za svoz (s 1/3 slevou)
120 l 912 Kč
240 l 1 092 Kč

1100 l 5 964 Kč

Fyzické osoby užívající stavby k  rodinné rekreaci, pří-
padně k  příležitostnému bydlení, hradí sezonní úhradu 
za likvidaci směsného komunálního odpadu v této výši:
– lokality s umístěným kontejnerem na komunální odpad 

na veřejně přístupném místě – úhrada 500 Kč na sezonu,
– lokality s pytlovým svozem komunálního odpadu – 

úhrada 100 Kč za 1 pytel s minimálním odběrem 5 
pytlů na sezonu.

Krátce z rady 11. 12. 2014
u Rada doporučila Zastupitelstvu města Říčany schválit 
návrh rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy k  tomuto 
materiálu.
u Radní schválili rozpočtová opatření, kterými se upra-
vuje rozpočet města na rok 2014 dle přílohy č. 2 k tomuto 
materiálu, u  nichž kompetence ke  schválení přechází ze 
starosty na radu města.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem 
Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Atelier T – plan, 
s.r.o., za celkovou cenu 117.370 Kč včetně DPH na vyhoto-
vení aktualizace územně-analytických podkladů obcí.
u Rada vzala na  vědomí věcnou připomínku k  rekon-
strukci mostku přes Pitkovický potok v  Zámecké ulici 
ve Voděrádkách, dle přílohy č. 1, a souhlasila s písemnou 
reakcí oddělení investic, dle přílohy č. 2.
u Radní souhlasili s uzavíráním dohod o finančním pří-
spěvku mezi městem Říčany a  obyvateli města Říčany, 
popř. jinými dárci na realizaci dětského hřiště Větrník.
u Rada souhlasila s  pořízením informačního systému 
MP Manager – Událostního informačního systému pro 
řízení procesů Městské policie Říčany, verze Cloud Editi-
on (CE) s měsíční splátkou 14.000 Kč bez DPH a jednorá-
zovou platbou za instalaci 5.000 Kč bez DPH – a uzavře-
ním smlouvy s firmou FT Technologies, a.s., na dodávku 
tohoto informačního systému.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Adéla Ambrožová, kancelář starosty a tajemníka

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 14. 1. 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
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Zastupitelé Říčan řekli jasné Ne úvahám o změně 
trasy jihovýchodní části pražského okruhu!

Zastupitelstvo města Říčany jedno-
myslně deklarovalo, že nesouhlasí 
s úvahou měnit trasu stavby č. 511 
silničního okruhu kolem Prahy 
v  úseku dálnice D1 – Praha-Bě-
chovice. V  posledních měsících se 
část aktivistů z Běchovic pokoušela 
rozvířit debatu o  posunutí plánů 
na  vybudování pražského okruhu 
víc do Středočeského kraje. 
„Pouhých 12 a  půl kilometru šesti-
proudé dálnice může zásadně pomoci 
lidem ze Spořilova, Říčan, Uhříněvsi, 
ale i části Běchovic. Jsem velmi rád, že 
i nový ministr dopravy Dan Ťok nepři-
pouští změnu trasy této klíčové komu-
nikace,“ říká ke stavbě starosta Říčan 
Vladimír Kořen /Klidné město/ a do-
dává: „Úvahy o  tom, že by se mohl 
okruh vést jinudy, by stavbu odsunuly 
minimálně o  dalších deset let dál. 
Tranzitní doprava má jezdit po dálni-
ci, ne čadit lidem pod okny ve Spořilově 
nebo ohrožovat děti v Říčanech, když 
jdou do školy.“  
Říčanští zastupitelé schválili usne-
sení, kterým vyslovují nesouhlas 
s  jiným  vedením trasy, než která je 
připravena. Při jednáních se totiž ob-
jevily úvahy, že by se pražský okruh 
u Říčan stočil do Středočeského kraje 
a  dál by byl veden rozšířením silni-
ce 101 směrem na  Újezd nad Lesy. 
Hlavním nositelem myšlenky jsou 
aktivisté z  Prahy-Běchovic, kde by 
měla vzniknout významná dálniční 
křižovatka. 
„Část občanů ze čtvrti Běchovice II 
má naprosto oprávněně obavu o  ve-
dení okruhu v  blízkosti svých domů. 
Jde o  stavbu, která bude mít v  návr-
hovém počtu kapacitu přes 100 tisíc 
vozidel za den. Nově navrhovanou tzv. 

variantní trasu vymyslelo občanské 
sdružení kandidující ve  volbách jako 
SNOP. Variantní trasa je prosazována 
právě touto skupinou obyvatel,“ sdělil 
starosta Běchovic Ondřej Martan.
Jenže změna trasy je nepřijatelná 
i  pro starosty dalších středočeských 
obcí. Zastupitelé Prahy-Běchovic se 
nakonec k žalobě nepřidali, hlasová-
ní skončilo 8-7. Hlavně díky postoji 
starosty Ondřeje Martana.
„Řešení by mělo být v  prvé řadě reál-
né a  k  občanům dotčených městských 
částí ohleduplné. Stavbu musí být 
možné realizovat v  rámci platných 
zákonných norem tak, aby nezhoršila 
životní prostředí a  dopravní situaci 
na  východě Prahy. V  opačném přípa-
dě jsem přesvědčen, že by postrádala 
smysl pro obyvatele nejen Běchovic, 
ale i ostatních městských částí,“ dodal 
Ondřej Martan.  
Říčany nabízejí zorganizování 
dalšího kulatého stolu právě ke 
stavbě 511 SOKP, jehož cílem by bylo 
maximální snížení zátěže pro obyva-

tele na trase okruhu a zároveň maxi-
mální urychlení výstavby. 
Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) 
patří mezi nejvýznamnější dopravní 
stavby hlavního města Prahy a Stře-
dočeského kraje a po svém dokončení 
se stane jednou z dopravně nejzatíže-
nějších komunikací v  České repub-
lice. Letos v  září pražští zastupitelé 
odhlasovali zásady územního rozvo-
je, které vymezují plochy pro dostav-
bu pražského okruhu. Trasa má vést 
od dálnice D1 k Běchovicím. 
„Nastal čas opravdu silně zrychlit vý-
stavbu této části okruhu,“ zakončuje 
říčanský starosta: „Snad zvítězí prag-
matické úvahy a  propojení brněnské 
a hradecké dálnice bude brzy stát.“ 
Z budovaných částí vnějšího okruhu 
kolem metropole je nejdál právě úsek 
511. O finální trase bude rozhodovat 
ministerstvo dopravy, ŘSD a  praž-
ský magistrát, stavba by mohla začít 
v roce 2019.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Vyhlášení grantového řízení města Říčany
V souladu se směrnicí č. 2/2014 Zásady pro poskytování grantů 
vyhlašuje rada města Říčany 2. kolo grantového řízení pro rok 2015 
na akce a investice. Žádosti o grant můžete podávat do 31. 1. 2015.
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Na  podzim vznikla podél cesty od  Olivovny směrem 
k Tehovu naučná stezka o černé zvěři s pěti informativ-
ními tabulemi a dubovou sochou divočáka. V letošním 
roce plánuje Odbor životního prostředí – správa měst-
ských lesů – opravit další lesní komunikace nebo zřídit 
hippostezky. Kompletní rekonstrukce by se tak mohla 
dočkat i zničená cesta od Starého koupadla, která čás-
tečně vede přes Lesy ČR. 
Od  konce roku zdobí Říčanský les nová naučená stezka 
o černé zvěři. Nachází se v místě u rybníčku na cestě od 
Olivovny k Tehovu. Tvoří ji pět informačních tabulí s ilu-
stracemi, které zábavnou formou mapují způsob života 
divokých prasat, jejich nemoci, nebo informují, jak se 
při setkání s nimi správně chovat. „Informace na tabulích 
mají i trochu úsměvnou formou přiblížit život černé zvěře. 
Místo nebylo vybráno náhodně, nýbrž z toho důvodu, že je 
zde opravdová možnost živou černou zvěř potkat,“ podotý-
ká vedoucí Odboru životního prostředí Radek Smetánka.
Kančí stezku doplňují i další zábavné prvky jako pozoro-
vatelna, lávka nebo dřevěná socha divočáka. Tuto domi-
nantu vysochal z  dubu řezbář Josef Cipryán z  Podhradí 
u Lichnice. Celkové náklady na výrobu a  instalaci sochy 
a  informačních tabulí se odhadují na cca 50 tisíc korun 
s tím, že tato částka se uvolní z rozpočtu správců lesa. 
Podél této komunikace vznikla v létě i bosonohá stezka. Je 
dlouhá asi 30 metrů a skládá se z přírodních materiálů jako 
kámen nebo dřevo. Lidé si bosou nohou můžou vyzkoušet 
různé povrchy, procvičit rovnováhu a hlavně si užít legraci.
Kromě těchto projektů se v lese zvládly opravit i kritické úse-
ky cest, které byly nejvíce postiženy povodní v červnu 2013. 
Komunikace směrem od  Olivovny k  Tehovu, od  Olivovny 
do  Světic a  v  okolí Starého koupadla podél Rokytky jsou 
zpevněné, širší a v zamokřených částech zcela odvodněné. 

Rekonstrukce obslužných komunikací 
v roce 2015 
V rámci hospodaření s vodou v lese a následných problé-
mů způsobených erozí je v plánu umístit další malé vodní 
plochy (tůně), které by zadržely její přebytečné množství 
a byly novým domovem pro drobné vodní živočichy. 
Vylepšení by se mohla dočkat i část cesty od Starého kou-
padla vedoucí dále proti proudu Rokytky. Nyní probíhají 
jednání mezi městem a zástupci Lesů ČR, kteří spravují 
les v místě vedení cesty, o možnostech technického řešení. 
S opravou se začne nejdříve na jaře, kdy jsou avizovány 
výzvy do programů týkajících se lesa a hospodaření v něm. 
LČR, s.p., Lesní závod Konopiště, který obhospodařuje 
lesy v okolí Říčan, s opravou cesty souhlasí a počítá s její 
realizací v  roce 2015. „Myslím, že nejjednodušší by bylo 
zpracovat projekt na celou cestu, který by projektant rozdě-
lil do dvou částí v majetku Říčan a Lesů ČR. Každá strana 
by si hradila svůj podíl projektu i stavby. To by zjednodušilo 
celé schvalovací řízení,“ říká Miroslav Jankovský, ředitel 

LZ Konopiště. Říčanský starosta Vladimír Kořen /Klidné 
město/ k  tomu dodává: „Spolupráce s  Lesním závodem 
Konopiště se rozvíjí dobrým směrem, pravidelně se potká-
váme a postupně stav v lese vylepšujeme. Myslím, že pokro-
ky už vnímá i veřejnost.“ 
Mezi další projekty, které město připravuje v Říčanském 
lese, patří hippostezky – vymezené cesty pro koně. Také 
se hledá vhodné místo pro lesní pastvu, která má specific-
ké nároky. „Na lesní pastvu nejsou v Říčanském lese příliš 
vhodná stanoviště. Můžeme zkusit vytipovat plochu i mimo 
les, kde by pastva na les mohla navazovat,“ podotýká Ra-
dek Smetánka. Objevil se i nápad umístit do lesa tzv. ven-
kovní posilovnu. Nadále většinou na jaře a v létě také pro-
bíhá drobný prodej dřeva pro přímé zákazníky, především 
z řad říčanských občanů.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Navštivte kančí stezku v Říčanském lese! Jaké 
další úpravy zde chystá město v roce 2015?
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V Říčanech má příroda zelenou!  
město navrací do krajiny aleje a remízky

Říčany se od října loňského roku intenzivně snaží o ná-
vrat tradičních krajinných prvků, jako jsou aleje a re-
mízky, do okolní krajiny. Projekt, který je financován 
z  Operačního programu Životní prostředí, má za  cíl 
kromě oživení životního prostředí také chránit město 
před povodněmi a větrnou erozí. Výsadba stromů a re-
mízků doprovází zásadní investiční projekty, mezi kte-
ré patří odbahnění Mlýnského rybníka a Marvánku.
Realizace projektu „Zakládání krajinných prvků v  okolí 
Říčan“ probíhá od října 2014 a bude pokračovat do dub-
na tohoto roku. Jde především o výsadbu alejí a remízků 
do české krajiny, do níž po staletí neodmyslitelně patřily. 
Zlikvidovány byly většinou v 50. letech po vzoru sovětské-
ho zemědělství, které propagovalo nekonečné lány. 
„Naše krajina byla před sto lety mnohem členitější, živější 
a stabilnější. Políčka střídaly pastviny, meze, cesty, remízky. 
V krajině byla spousta menších nádrží,“ popisuje starosta 
Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Kraj byl plný 
rozličného života, bylo se na co dívat, kam jít a kde se scho-
vat. Hospodářské plantáže-lány mají samozřejmě své eko-
nomické opodstatnění, na druhou stranu eroze zemědělské 
půdy dosahuje v českých poměrech velmi znepokojivých čí-
sel, proto je návrat k fragmentaci krajiny prospěšný.“
Vzniká tak například alej podél Říčanské ulice v  úseku 
od říčanského hřbitova po Pacov. Město zde spolupracuje 
se Středočeským krajem, který pozemky spravuje. Dále je 
pro budování remízků vytipováno několik zemědělských 
pozemků ve vlastnictví města, jak v Říčanech, tak v Kuří 
nebo na Strašíně.
Zalesňování jednak obnovuje přírodní ekosystém, ale plní 
i  významnou protipovodňovou funkci. „Význam remízků 

a alejí je nesporný, zvlášť důležité jsou při silných deštích, 
kdy zabraňují splavování ornice ze svažitých polí. Hlavní 
funkcí je tedy zadržování vody, ochrana před erozí půdy, ale 
také poskytnutí přirozeného útočiště a zdroje potravy zvěři 
a ptactvu. U liniové výsadby je zase důležité zadržování imi-
sí z frekventovaných komunikací a jejich funkce větrolamu,“ 
popsala koordinátorka projektu Jitka Wohlgemuthová. 
Návrat remízů a  stromořadí do  krajiny je součástí kon-
cepce, která má za cíl vytvořit ucelenou protipovodňovou 
ochranu Říčan a jejich okolí. K výsadbě těchto krajinných 
prvků dochází i v rámci obnovy a odvodnění rybníků Mar-
vánek, Kuří, Mlýnského rybníka nebo oprav povodňových 
škod v říčanských lesích. Plní totiž řadu funkcí – zvláště 
protierozní, environmentální, filtrační a estetickou.
„Remízek díky snížené rychlosti větru zamezí větrné erozi uvnitř 
pozemku, kořenovým systémem zároveň ve svažitém terénu za-
braňuje vodní erozi. Také vytváří životní prostředí pro řadu ži-
vočichů a rostlin, ovlivňuje mikroklima v dané lokalitě a filtruje 
půdu i vzduch. V neposlední řadě mohou remízky a aleje značně 
vylepšit ráz krajiny,“ doplnila Jitka Wohlgemuthová.
Projekt podle návrhu Tomáše Rákose z ateliéru krajinář-
ské architektury v Mariánských Lázních stojí necelých 2,6 
milionů korun, z toho dotace z OPŽP tvoří 1.560.400 Kč. 
Částka, kterou uhradí město ze svého rozpočtu, bude vy-
užita na následnou péči v příštích 5 letech. Realizátorem 
akce je společnost GREEN PROJECT.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany 
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Fotoreportáž: Vánoce v Říčanech
V předvánočním čase se v Říčanech konalo mnoho akcí na masarykově 
náměstí. během čtyř advetních nedělí nám připravily různorodý program 

ZUŠ, Římskokatolická farnost, Skautské středisko Lípa, Církev bratrská, mAS Říčansko 
a Cesta integrace. České Vánoce v Říčanech vrcholily den před Štědrým dnem. 

znovu je tu adventní čas a na posvěceném věnci zapalujeme první svíčku.

Během vystoupení Prácheňského souboru písní a tanců se rozzářil vánoční strom.

5. prosince se na Masarykově náměstí rojili čerti… …ale přišel také Mikuláš s andělem.

Program tradičně zahájil dětský folklorní soubor Mikeš.

FO
TO

: r
ud

OL
F F

La
ch

S

10 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

druhé adventní pozastavení organizovala Římskokatolická farnost Říčany. O třetí adventní neděli si děti zkoušely například zdobit vánoční cukroví díky 
programu skautského střediska Lípa Říčany.

a s lepením vánočních výrobků pomáhají dětem i maminky.

Programem Českých Vánoc provázel moderátor a hudebník Jiří holoubek. 
Společně zahrál s kolegy ze Spirituál Kvintetu zdeňkou Tichotovou a Pavlem 
Peroutkou vánoční písně. 

Ořechové lodičky zaujmou děti vždy.   
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Výzva pro zájemce o členství 
v komisích rady města Říčany
Rada města Říčany jmenovala pro období 2014–2018 ná-
sledující komise a jejich předsedy:
Komise mediální – redakční rada Kurýru /Adéla Ambrožová/
Komise sociální /Rostislav Broukal/
Komise grantová /Jaroslav Borovský/
Komise dopravní /Pavel Matoška/
Komise bezpečnostní /Petr Bartoš/
Komise spolkových aktivit, volného času mládeže, kultury 
a letopisecká /Pavlína Filková/
Komise pro vzhled a údržbu města /Petr Auředník/
Komise školská /Pavel Bednář/
Komise pro partnerská města /Petra Šmolíková/
Komise sportovní /Jana Machová/
Prosíme všechny zájemce, kteří chtějí být členy určité 
komise, aby kontaktovali sekretariát starosty a tajemníka 

na e-mail adela.ambrozova@ricany.cz nebo zdenka.baro-
nova@ricany.cz do pondělí 12. ledna 2014. 
Doporučujeme ke  zprávě přiložit osobní údaje (jméno 
a příjmení, bydliště, telefon, e-mail) a stručný životopis či 
motivační dopis. 
Děkujeme.  Odbor kanceláře starosty

Informace z radnice

Většina rodičů se dlouho před tím, než odvede svou rato-
lest k zápisu do 1. třídy, zajímá o vše, co s tím souvisí. Při 
výběru školy je dobré vědět několik podstatných informa-
cí. Mezi základní patří informace, do jaké školy se může 
dítě přihlásit podle tzv. spádovosti, tedy podle vyhlášky 
města o školských obvodech na území města Říčany.
Každý rodič má právo si školu, kam své dítě zapíše, vy-
brat. Ovšem právo výběru je omezeno jedním podstatným 
faktorem. Povolená kapacita školy. Všichni jistě víme 
o problému, který v posledních letech nejen v Říčanech, 
ale i v celém okolí Prahy řešíme. Školy v Říčanech se na-
chází na  hranici své kapacity. Město se snaží problém 
průběžně zmenšovat budováním nových kmenových tříd. 
Výstavba nové základní školy ke zlepšení situace význam-
ně přispěla, ale jen částečně. Proto se radnice soustřeďuje 
na budování dalších učeben ve městě. V současné době je 
vyprojektována rekonstrukce školní budovy v  Sokolské 
ulici, kde je nyní jen školní jídelna pro 1. ZŠ a kde vybudu-
jeme tři nové kmenové třídy. Předpokládáme, že dílo bude 
hotovo a 1. základní škole k dispozici od září 2016. To je 
jen výhled na další léta. Jak však zorganizujeme školní rok 
2015/2016?

Podle údajů z evidence obyvatel předpokládáme, že v Ří-
čanech bude třeba otevřít 10 prvních tříd. Jednotlivé ško-
ly otevřou tolik kmenových tříd, kolik jim jejich kapacita, 
která je hraniční, dovolí (tj. i kapacita jednotlivých tříd).
1. Základní škola na Masarykově náměstí může otevřít 
tři třídy, ZŠ Bezručova také tři třídy, z toho jednu pro děti 
hudebně nadané (talentové zkoušky již proběhly) a  jed-
nu třídu s bilingvním vzděláváním, tedy výuku současně 
v  českém a  anglickém jazyce (do  této třídy je možné se 
hlásit již nyní). Kapacitu školy lze ještě postupně zvyšovat 
pouze v Základní škole u Říčanského lesa.
Vedení této školy plánuje od září 2015, přeměnou a pře-
stavbou odborné učebny na kmenovou třídu, otevřít opro-
ti jiným rokům o jednu třídu více, tedy čtyři první třídy. 
V praxi se ale může stát, že některé děti ze spádové oblasti 
Základní školy Bezručova nebo 1. ZŠ, nebudou z  kapa-
citních důvodů do vybrané školy přijaty. Město však má 
za povinnost všechny děti, které mají na jeho území trva-
lý pobyt, bez výjimky přijmout do některé základní školy 
na území města. Obracíme se proto na vás s prosbou, 
abyste přesto, že „spádově“ nepatříte do Základní ško-
ly u Říčanského lesa, přišli právě sem k zápisu a v září 
se vaše dítě v této škole začalo vzdělávat. 
Využijte dnů otevřených dveří, které všechny naše základ-
ní školy pořádají, prohlédněte si školy zevnitř, zvenku, 
seznamte se s prostředím, promluvte si s ředitelem/ředi-
telkou, oslovte učitele a  děti. Den otevřených dveří vám 
má pomoci při výběru školy dřív, než půjdete k  zápisu. 
A pamatujte, i když vaše dítě do vybrané školy nebude 
přijato, nemusí k dalšímu zápisu do jiné školy! 
Přeji vám, abyste pro vaše děti našli tu správnou školu, 
kde dítě spokojeně stráví nejkrásnější školní léta, bude 
skvěle připraveno do života a pro budoucí kariéru. 

Hana Špačková 
místostarostka

blíží se zápis dětí do 1. třídy základní školy
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Informace z radnice

Zastupitel a  radní David Michalička 
nově vede významné investiční i nein-
vestiční projekty města. Od  počátku 
roku totiž pracuje pro Říčany jako 
manažer projektového řízení. Kromě 
toho se bude vyjadřovat i ke stavbám 
za město. Právě s řízením stavebních 

projektů má dlouhodobé zkušenosti. Vyzkoušel si práci 
od  projektanta-statika, přes obchodně-technického zá-
stupce, zakladatele a  ředitele malé firmy až po  vedoucí 
pozici ve velké stavební společnosti. „Základem je kvalitní 
tým lidí, který táhne za jeden provaz. Já věřím, že v Říčanech 
takový tým máme,“ říká k nové práci. 
Mateřská škola Zahrádka, denní stacionář Olga, spor-
tovní hala, kulturní centrum, rybník Marvánek, vodojem, 
Rýdlova a Štefánikova ulice. Některé ze zásadních projek-
tů, které začaly, či se kompletně dokončily v loňském roce. 
Vedení města chce v nových investičních plánech pokra-
čovat stejným tempem. K jejich řízení a koordinaci pomů-
že městu stavební inženýr a radní David Michalička, který 
má bohaté zkušenosti z oblasti stavebnictví. 
Na starosti bude mít zejména řízení a koordinaci investič-
ních i neinvestičních projektů města. „Záměrů je připra-
veno poměrně dost a  další se chystají. Limitem ale budou 
finance, čas a možnost čerpání dotací. Cílem tedy bude ještě 
více zefektivnit a urychlit realizaci současných priorit, stej-
ně jako podílet se na přípravě nových projektů,“ vysvětluje 
David Michalička svou náplň. 
Již od  začátku prosince začal ve  volném čase řešit záměr vý-
stavby ZŠ a MŠ Magic Hill na Fialce. Za město jedná s investo-
rem, projektantem i místními obyvateli. Projekt má totiž různá 
úskalí, z nichž největším je špatná dopravní dostupnost lokality. 
V rámci svých kompetencí se také bude vyjadřovat ke stav-
bám za  město. Na  základě doporučení dotčených odborů 
místní samosprávy bude vydávat souhrnné stanovisko měs-
ta ke všem stavebním záměrům, kde město bude účastníkem 

řízení. Dále bude, stejně jako uplynulé čtyři roky, působit 
ve Výboru pro územní rozvoj a výstavbu, který hodnotí zá-
sadní stavební záměry a doporučuje zastupitelům, jak postu-
povat. „Budu se snažit o férovou diskuzi města s investory vý-
znamných staveb, ale též o maximální informovanost občanů 
již v době plánování záměrů v jejich okolí. Cílem je pokračovat 
v duchu volebního programu Klidného města, tj. podporovat 
pouze výstavbu ohleduplnou ke svému okolí a respektující ak-
tuální možnosti infrastruktury,“ nastiňuje své představy.

„Všechno je možné, pokud člověk chce.“
V minulém volebním období řídil ve spolupráci s odborem 
investic většinu investičních projektů starosta Vladimír 
Kořen. Nový manažer projektového řízení na něj v mnoha 
směrech bude navazovat. Chce především zajistit konti-
nuitu v rozhodování města. K tomu je podle něj zásadní 
práce v týmu, vzájemná spolupráce a konzultace s kolegy 
a  odborníky: „Vždy si chci vyslechnout co nejvíce různých 
názorů. Ovšem potom jsem zvyklý na sebe vzít odpovědnost, 
rozhodnout a svůj názor následně hájit.“ 
David Michalička si prošel ve stavebních firmách různými 
pozicemi, naposledy byl ve funkci ředitele sekce kolejových 
staveb v  nadnárodní společnosti COLAS, kde se podílel 
na přípravě a realizaci velkých zakázek pro stát i města. Nově 
si vyzkouší stát na druhé straně: „To, že přicházím z druhé 
strany barikády, je vlastně výhodné. Myslím, že je vždy lepší, 
když člověk zná zbraně a možnosti ‚protivníka‘. Nutno dodat, 
že město nechce s nikým bojovat – naopak, cílem je budovat ko-
rektní obchodní vztahy objednatel–zhotovitel.“
Zároveň od  října působí jako radní města a  zastupitel 
za  Klidné město, které zvítězilo v  podzimních volbách. 
Svou práci pro město bere velmi zodpovědně. V Říčanech 
totiž bydlí celý život, má zde rodinu a je dlouhá léta aktivní 
v oblasti volného času a sportovních aktivit. 

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

radní David michalička od ledna řídí 
a koordinuje zásadní projekty města

Denní stacionář olga v Říčanech 
Účet veřejné sbírky je stále 
otevřen a  jakákoliv darovaná 
finanční částka bude využita 
ve  prospěch této dokončované 
užitečné stavby. Ještě jednou 
všem dárcům děkujeme. Za po-
slední měsíc darovali finanční 
částku ve  prospěch stacionáře: 
Hrabal J., Hrušková B., Hofma-
nová J. a zastupitelé za KM.
Stav účtu k datu 14. 12. 2014 

je 3.777.062,52 Kč. Číslo sbírkového účtu: Česká spořitel-
na Říčany: 1249-320 390 319/0800.

Finanční dar dle zákona 586/1992 Sb. lze odečíst od zákla-
du daně.

Michal Mrázek
radní pro zdrav. a soc. péči

stav účtu k 14. 12. 2014: 

3 777 063 Kč
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Informace z radnice

 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 30. 11. 2014 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

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

184Ê797Ê000,00 196Ê615Ê195,00 186Ê881Ê680,51 95,05

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

61Ê179Ê418,00 69Ê447Ê010,40 59Ê499Ê512,35 85,68

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 12Ê282Ê525,00 19Ê982Ê405,01 13Ê707Ê014,01 68,60
Přijaté dotace 71Ê777Ê964,00 98Ê875Ê041,22 55Ê358Ê092,66 55,99
Přijaté splátky půjček 137Ê342,00 1Ê171Ê210,00 628Ê628,00 53,67
Příjmy celkem 330Ê174Ê249,00 386Ê090Ê861,63 316Ê074Ê927,53 81,87
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje 
bydlení, humanitární, sociální)

80Ê027Ê599,00 108Ê121Ê584,84 79Ê769Ê193,01 73,78

Rozpočtové příjmy celkem 410Ê201Ê848,00 494Ê212Ê446,47 395Ê844Ê120,54 80,10
Přebytek hospodaření za minulý rok 49Ê438Ê547,00 66Ê407Ê187,37 41Ê407Ê187,37 100,00
Prostředky uložené ve st. dluhopisech 25Ê000Ê000,00  
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 459Ê640Ê395,00 560Ê619Ê633,84 462Ê251Ê307,91 82,45
VÝDAJE 
Běžné (provozní) výdaje 221Ê568Ê001,00 253Ê394Ê464,40 214Ê223Ê264,53 84,54
Rozpisové rezervy 6Ê429Ê442,00 3Ê770Ê077,51 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 227Ê997Ê443,00 257Ê164Ê541,91 214Ê223Ê264,53 83,30
Kapitálové (investiční) výdaje 99Ê437Ê654,00 146Ê587Ê169,58 95Ê702Ê288,79 65,29
Rezervy na investice 13Ê367Ê699,00 9Ê936Ê337,51 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 112Ê805Ê353,00 156Ê523Ê507,09 95Ê702Ê288,79 61,14
Výdaje celkem 340Ê802Ê796,00 413Ê688Ê049,00 309Ê925Ê553,32 74,92
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond 
rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

80Ê027Ê599,00 108Ê121Ê584,84 79Ê769Ê193,01 73,78

Rozpočtové výdaje celkem 420Ê830Ê395,00 521Ê809Ê633,84 389Ê694Ê746,33 74,68
Splátky úvěru 38Ê810Ê000,00 38Ê810Ê000,00 38Ê093Ê945,60 98,15
Výdaje vč. splátky půjčky 459Ê640Ê395,00 560Ê619Ê633,84 427Ê788Ê691,93 76,31
rozdíl příjmy – výdaje 0,00 0,00 34Ê462Ê615,98
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Deset největších problémů Říčan očima veřejnosti – výsledky
V květnu měla veřejnost již tradičně možnost diskutovat a ur-
čovat na tzv. Fóru Zdravého města Říčany ty nejdůležitější 
problémy města Říčan, které by se měly řešit prioritně. Poté 
se dala příležitost široké veřejnosti, která se akce nemohla  
zúčastnit, aby také mohla spolurozhodovat a  potvrdit ty 
z  navržených problémů, které jsou nejurgentnější. Anke-
tu bylo možné zaslat do 15. 7. Následně se vyhodnocoval 
průnik prvních deseti zvolených problémů z  květnové 
akce a deset nejčastěji zaškrtaných problémů v  anketě. 
To znamená, že problémy, které se objevily až v  anketě, 
nemohly být zařazeny mezi tzv. ověřené. Stejně tak 
problémy, které se umístily na květnové akci do 10. místa 
a v anketě se dostaly až na 11. či další místo, se také tzv. 
neověřily. Ověřené problémy/úkoly k řešení schválilo 

na zářijovém jednání Zastupitelstvo města Říčany  
a jsou zařazovány do Akčního plánu města Říčany k řešení.

Co by chtěla říčanská veřejnost v roce 2014 a roce 
následujícím přednostně řešit (srovnáno dle umístění)?

 oživit Masarykovo náměstí – pestrou nabídkou služeb 
(tradičními obchody a kavárnami),

 dobudovat parkování na nádraží – i na severní straně,
 rekonstruovat budovy kina, najít pro něj využití
 zvýšit kapacitu MŠ (pro 3–4leté děti),
 zlepšit vzhled v okolí komunikací na příjezdech do města,
 vytvoření moderního uličního prostoru v ul. 17. listopadu,
 vybudovat sociální bydlení.

Hana Jarošová, Koordinátorka ZM a MA21

Dne 16. 12. 2014 se v obřadní síní 
na Staré radnici uskutečnilo slavnostní 
vítání dětí. Starosta města pan Vladimír 
Kořen přivítal 29 malých občánků.
Děkujeme dětem z mŠ U Slunečních hodin 
za krásné předvánoční zpívání.

matrikářky Jana Šimková a Lucie Nováková FO
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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

Z knihy událostí
5. prosince, 12.05
Městská policie přijímá telefonické oznámení o  nebezpečně 
visící větvi na vzrostlém stromě v ulici Horní. Hlídka strážníků 
oznámení prověřuje a následně zjišťuje, že pravděpodobně vli-
vem klimatických podmínek větev nevydržela a došlo k jejímu 
ulomení od hlavní kmenové části stromu. Visící větev bezpro-
středně ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu, 
jelikož zasahuje do větší části šíře komunikace. Strážníci nej-
sou schopni vlastními silami celou událost dořešit, proto je 
na místo přivolán hasičský záchranný sbor, který díky výšce 
svého vozidla provedl odstranění nebezpečné větve.

28. listopadu, 9.55
Pozorný občan upozorňuje na značně opilého sedícího muže 
na parkovišti u areálu prodejce vozidel v ulici Říčanská. Au-
tohlídka městské policie na  místě spatřuje muže, který jeví 
známky silné opilosti, a  navíc se dopouští přestupku proti 
veřejnému pořádku. Při komunikaci muž značně zadrhá-
vá a není schopen postavit se na nohy. Orientační dechovou 
zkouškou je prokázána přítomnost alkoholu ve výši 2,25 pro-
mile. Muž není schopen ani po nezbytné součinnosti strážníků 
prokázat svou totožnost, proto je přistoupeno k jeho předve-
dení na Policii ČR. Po provedení nezbytných úkonů k identi-
fikaci totožnosti je zjištěno, že muž z Neratovic má přechod-
né bydliště v  Říčanech. Vzhledem k  uvedenému byl předán 
na příslušnou adresu do péče své přítelkyně, která z něj radost 
rozhodně neměla. O muže bylo následně postaráno. 

V  sobotu 22. listopadu se ve  školní jídelně v Sokolské ulici 
konala naše výroční valná hromada. Přivítali jsme zde naše 
vzácné hosty, a to zástupce okolních Sborů dobrovolných 
hasičů, Okresního sdružení hasičů Praha-východ, Hasičského 
záchranného sboru Středočeského kraje a zástupce města 
Říčany v čele se starostou města panem Vladimírem Kořenem. 
Na výroční valné hromadě jsme se ohlédli za uplynulým 
rokem a nastínili plány na rok příští. O kulturní zpestření se 
postaraly naše děti, když všem přednesly hasičskou básničku. 
Odměnou jim bylo předání jejich vlastního hasičského 
praporu. Rok 2014 byl pro nás volební. Na příštích pět let tak 

bylo zvoleno představenstvo sboru, kde v čele stanul staronový 
starosta pan Petr Hněvsa, a stejně tak do funkce velitele byl 
zvolen pan Josef Kudrna. Došlo i na předání čestných uznání 
okrsku a předání odznaků odbornosti hasič III. a strojník. Na 
závěr bylo připraveno občerstvení v podobě guláše, po kterém 
následovalo neformální posezení. V prosinci jsme byli k vidění 
každou adventní neděli na Masarykově náměstí, kde jsme 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

15. listopadu, 0.10
Pozornosti strážníků neušla řidička osobního motoro-
vého vozidla, která i  přes zákazovou dopravní značku 
projíždí částí ulice Bezručova v protisměru. Strážníci ři-
dičku zastavují k řešení přestupkového jednání. Na výzvu 
k prokázání totožnosti a předložení dokladů potřebných 
k řízení motorového vozidla řidička uvádí, že u sebe žádné 
doklady nemá. Žena je již u místních strážníků známá, ale 
i  tak je provedeno zjištění některých potřebných údajů. 
Následně se ukázalo, že má soudem vysloven platný zá-
kaz řízení motorových vozidel, a tudíž se dopouští trest-
ného činu. Na místo se tak dostavuje hlídka Policie ČR, 
která si od strážníků řidičku přebírá k provedení dalších 
úkonů.

8. listopadu, 22.54
Prostřednictvím Městské policie hlavního města Prahy 
je přijato oznámení o osobě, která se pod vlivem alkoholu 
pohybuje v ulici Říčanská u křižovatky s ulicí Kolovratská. 
Osoba jde středem komunikace a  je oblečena do  tmavé-
ho oblečení. Strážníci oznámení prověřují a  zanedlouho 
spatřují muže odpovídajícího popisu, jak doslova pobíhá 
uprostřed křižovatky. Strážníci zastavují veškerý provoz 
na komunikaci tak, aby nedošlo ke střetu muže s některým 
z projíždějících vozidel. Muž je vyzván, aby zanechal svého 
protiprávního jednání a  opustil komunikaci. Ten si ze  zá-
konných výzev strážníků nic nedělá, natož aby je uposlechl. 
Opakované výzvy strážníků k  řešení situace nepomáhají, 
proto je muž za použití donucovacích prostředků odveden 
ze středu komunikace ke krajnici. Zde je zjištěno, že je pod 
vlivem alkoholu a  není schopen prokázat svou totožnost. 
Při dalším řešení celé události ze strany strážníků se snaží 
ve svém protiprávním jednání pokračovat. Opětovně se po-
kouší vstupovat do středu křižovatky. Strážníkům nezbývá, 
než muže omezit v jeho pohybu, a to přiložením služebních 
pout. Následně je předveden na Policii ČR ke zjištění totož-
nosti a vystřízlivění z alkoholového opojení.    

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Sbor dobrovolných hasičů Říčany 

Vás srdečně zve na tradiční  

hasičský bál 
v sobotu 7. února 2015 ve 20 hodin 

v KC Labuť Říčany 

Poslechu a k tanci hraje skupina VAT  

Vstupné 180 Kč 

Občerstvení zajištěno 
Předprodej vstupenek v potravinách Rathouský 

 Ulice 17. Listopadu 46/7, vedle pekařství Frydrych 

Od 30. ledna vždy do 17:30 hodin 

 

Bezpečnost a infrastruktura
zajišťovali asistence při předvánočních setkáních. Ve čtvrtek 
5. prosince jsme se navíc účastnili i Čertova reje, rovněž na 
Masarykově náměstí. 
Naše jednotka zasahovala v  uplynulém období třikrát.  
V sobotu 29. listopadu byla povolána k požáru střechy do 
autosalonu v Nupakách. Cestou k zásahu však byla odvolána. 
V neděli 30. listopadu jsme vyjeli k rodinnému domu do 
Pacova, kde došlo k požáru komínového tělesa. V pondělí 
1. prosince zasáhla celou republiku kalamita ledovky. Naše 
jednotka proto držela pohotovost na základně. V rámci ní 
byla vyslána k odstranění padlého stromu mezi Křenicí a 
Nedvězím. Celkový počet zásahů se tak za letošní rok vyšplhal 
na číslo 50. Při našich akcích pro veřejnost jsme se během roku 
opakovaně setkávali s  dotazy, jak jako jednotka fungujeme, 
kde sloužíme, kolik si za zásahy vyděláme. Tak tedy: Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Říčany je zařazena do ka-
tegorie jednotek požární ochrany III., což znamená, že musí 
vyjet do deseti minut od vyhlášení poplachu a zasahuje nejen 
v našem městě, ale v celém našem hasebním obvodu. Zřizova-
telem JSDH města Říčany je město Říčany. Veškerá technika 
a věcné prostředky požární ochrany jsou majetkem zřizova-
tele. To tedy znamená, že všechna vozidla, cisterny, čerpadla, 
hadice, žebříky, přilby, oblečení a obutí hasičů, vysílačky  a 
veškeré další vybavení, které hasiči mají a  používají, patří 
městu Říčany. V současné době má naše JSDH ve výbavě čtyři 
vozidla. Dvě cisternové automobilové stříkačky, jednu na pod-
vozku Tatra 815 a druhou na podvozku Tatra 148. Dále pak 
dopravní automobil na podvozku Avia a velitelský automobil 
Škoda Felicia. Požární technika, výzbroj a výstroj jsou ulože-
ny v hasičské zbrojnici umístěné v Březinově ulici 1650 (areál 
Na  Fabiáně). Členové jednotky nedrží na  hasičské zbrojnici 
trvalou pohotovost. V případě vyhlášení poplachu je členům 
jednotky rozeslána SMS, která na jejich mobilních telefonech 
aktivuje aplikaci, jež zajistí prozvánění telefonu do té doby, než 
na něj člen jednotky zareaguje. Poté se dostupní členové jed-
notky dostaví do zbrojnice, kde se převlečou do zásahového 
obleku a následně vyjíždí k zásahu. Mohlo by se to jevit jako 
jednoduché, ale je třeba si uvědomit, že naše jednotka musí 

zajistit výjezd minimálně jednoho družstva a  v  kteroukoliv 
denní i  noční dobu. To v  sobě nese potřebu domluvy členů 
jednotky navzájem a mnohdy i omezení soukromých aktivit 
jednotlivých členů. Členové jednotky nevykonávají jen činnost 
při zásahu. Během roku musí absolvovat různá školení. 
Účastní se různých asistencí, akcí pro veřejnost, ukázek 
v mateřských školách a podobně. Dále pak provádějí údržbu 
a opravu techniky, úklid garáže a zbrojnice, různé hospodář-
ské práce a podobně. Například  během prosince členové naší 
jednotky ukázali, že neumí jen hasit, ale ovládají i všestranné 
činnosti. V naší garáži postavili patrovou nástavbu, která 
bude sloužit k lepšímu uspořádání celého prostoru a k uložení 
věcných prostředků a vybavení. Při této výstavbě odpracovali 
zdarma desítky hodin, a to mnohdy až do pozdní noci.  
A kolik si za to vše vyděláme? Odpověď zní: nic. Všichni čle-
nové jednotky vykonávají svoji činnost zcela dobrovolně a bez 
nároku na jakoukoliv finanční odměnu. Jedinou odměnou jim 
je pocit z dobře odvedené záslužné práce a pocit správného 
říčanského patriotismu. V souvislosti s probíhající topnou se-
zonou musíme ještě jednou připomenout všem, kteří ve svých 
domácnostech používají lokální spotřebiče paliv, aby nezapo-
mněli na vyčištění spalinových cest a jejich následnou kontro-
lu odbornou firmou. Lhůty čištění a kontrol jsou stanoveny 
následovně: spotřebiče paliv do 50 kW včetně: Tuhá paliva:  
čištění spalinové cesty 3x ročně (sezonní provoz 2x ročně), 
kontrola spalinové cesty 1x ročně. Kapalná paliva: čištění spa-
linové cesty 3x ročně, kontrola spalinové cesty 1x ročně. Plyn-
ná paliva: čištění spalinové cesty 1x ročně, kontrola spalinové 
cesty 1x ročně. Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí 
a kondenzátů u všech spotřebičů do 50 kW včetně 1x ročně. 
Závěrem si všechny dovolíme srdečně pozvat na náš tradiční 
hasičský bál, který se bude konat v sobotu 7. února od 20.00 
v Kulturním centrum Labuť. K  tanci a poslechu bude hrát 
oblíbená hudební skupina VAT. Předprodej vstupenek bude 
probíhat od 30. 1. v prodejně potravin Rathouský v ulici 17. 
listopadu (mezi Komerční bankou a Pekařstvím Frydrych). 
S přáním mnoha zdraví a úspěchů v roce 2015

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany
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Pajehličník 
přeslenatý 
Sciadopitys verticillata
Letošní rok začneme velkou zvláštností, 
kuriozitou mezi jehličnatými dřevina-
mi. Pajehličník je jediným druhem celé 
čeledi. Přirozeně roste v  jediné oblasti 
na světě. Jeho typ „jehličí“ nemá žádný 
jiný strom a navíc je živoucí fosilií.
Pajehličníky rostly již ve  druhoho-
rách za dob dinosaurů. Jako zkame-
něliny je známe z území Evropy, Asie 
i  Severní Ameriky. Dnes se na  Zemi 
vyskytuje pouze pajehličník přesle-
natý, a to jen v  japonských horských 
lesích na ostrovech Honšú a Šikoku.
V  Japonsku je pajehličník pěstován 
již dlouho. Nejstarší známý strom 
roste v  budhistickém klášteře Jingo-
-ji v prefektuře Kyoto, kde byl uctíván 
již v roce 1310. Do Evropy se pajeh-
ličník dostal až v  polovině 19. stol. 
a záhy, roku 1859, byl vysazen v Če-
chách v Nových Hradech. 
Strom kuželovitého tvaru roste velmi 
pomalu a dosahuje výšky až 30 met-
rů. Hnědo-oranžová borka je v mládí 
hladká, později se odlupuje v dlou-
hých pruzích.
Deset až třicet měkkých stálezelených 
jehlic vyrůstá každoročně z  vrcholu 
větévek. Jsou paprskovitě rozloženy 

do  všech stran jako rozevřený dešt-
ník (odtud anglické jméno japanese 
umbrella pine). Jehlice bývají 5  až 
12 cm dlouhé a mají  podélný žlábek, 
opadávají po  2  až 3  letech. Vývojový 
původ zvláštních jehlic vysvětlují dvě 
teorie. Buď vznikly splynutím dvou 
jehlic, nebo se jedná o útvar odvozený 

od stonku, který nahrazuje list. Pra-
vé listy má pajehličník redukované 
do drobných šupinek na větévkách.
Samčí i samičí šištice vyrůstají na jed-
nom stromě. Vzpřímené vejčité šišky, 
velké kolem 10 cm, dozrávají druhým 
rokem. Kolem dokola hnědých zploš-
tělých semen je blanité křídlo.
I když bylo vyšlechtěno na 50 kultivarů li-
šících se tvarem a barvou jehlic, pajehlič-
níků je v zahradách poskrovnu. Na ob-
rázku z  Říčan vidíme strom rostoucí 
v Bezručově ulici. Je součástí dendrolo-
gické kolekce jehličnanů pana Brdičky.
Elastické a  vodě odolné dřevo se 
v  Japonsku používalo na stavbu lodí. 
Analýzou baltského jantaru bylo zjiš-
těno, že původní pryskyřice, ze které 
jantar vznikl, pravděpodobně pochá-
zela z rostlin čeledi pajehličnikovitých.

Jakub Halaš
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Již od roku 2008 působí v České republice síť výživových 
poraden Naturhouse, která dosud pomohla více než sto 
tisícům klientů upravit stravování a trvale zhubnout. Me-
toda vznikla původně ve Španělsku a v současnosti fungu-
je více než 2000 poraden Naturhouse ve 40 zemích světa. 
V neděli 14. prosince byla jubilejní sedmdesátá česká po-
radna otevřena v Říčanech. Slavnostního otevření se zú-
častnil i master franšízant Naturhouse pro ČR a SR Jan 
Gonda, kterému jsme položili několik otázek. 

Proč právě v Říčanech? 
Výběr místa je do značné míry na konkrétním franšízanto-
vi, a manželé Alferyovi, kteří již v rámci naší sítě provozují 
dvě jiné pobočky, bydlí nedaleko, takže pro ně při otevření 
další poradny byly Říčany logickou volbou. A hlavně – vý-
živové poradenství zdarma tady dosud chybělo. 

Co je podstatou vaší metody? 
Metoda NATURHOUSE kombinuje unikátní osobní 
výživové poradenství, které klienti po  celou dobu svého 
hubnutí dostávají zcela zdarma, a  široký sortiment ex-
kluzivních produktů. Výživoví poradci sestaví každému 
klientovi individuální dietní plán a doporučí mu vhodný 
jídelníček, založený na středomořské kuchyni. Naším cí-
lem je naučit klienty správně jíst a pít. 

Jaké máte výsledky? 
Nejlepším důkazem toho, že naše metoda funguje, jsou 
spokojení klienti. Někdo chce zhubnout jen pár kilogra-
mů, jinému stačí jen upravit poměr vody, tuku a svalové 
hmoty, ale máme i celou řadu rekordmanů, kteří s námi 
bez jojo efektu shodili desítky kilogramů. Věřím, že stejně 
úspěšní budeme i v Říčanech. 
Nová poradna sídlí v  1. patře obchodního domu Mestek 
na Masarykově náměstí. Na bezplatnou konzultaci ke zkuše-
né výživové poradkyni se můžete objednat na mobilním čísle 
739 675 373 nebo na e-mailu ricany@naturhouse-cz.cz. Více 
informací o metodě naleznete na: www.naturhouse-cz.cz. 

Rok 2014 byl pro ekocentrum velice pestrý. Díky 5 gran-
tům (Ministerstva životního prostředí a města Říčany) se 
povedlo pro obyvatele Říčanska zorganizovat mnoho za-
jímavých exkurzí. Společně jsme prozkoumali především 
faunu v  okolí Říčan, poohlédli jsme se po  netopýrech, 
obojživelnících a pozoruhodném hmyzu. 
Také letos proběhly díky podpoře MŽP a  města Říčany 
akce na Říčanské hájovně – Den Země na téma „Říčan-
ský les a jeho historie“, při Dni stromů jsme se soustředili 
na ovocné stromy a jejich odrůdy.
Z dalších tradičních akcí to byly Vítání ptačího zpěvu nebo 
stavba ptačích budek, které se i  v  roce 2014 těšily velké 
oblibě. Pro příští hnízdní sezonu pro vás připravujeme 
nový model budky, tzv. rehkovník. A  již nyní si můžete 
v obchůdku Muzea Říčany zakoupit krmítko, které si dle 
snadného návodu můžete doma sestavit. 
Velkou obnovou prošly naše internetové stránky (www.
ekoricany.org), na kterých informujeme o aktuálním dění 
v ekocentru.
V tomto roce opět žádáme o granty, abychom mohli nabí-

zet exkurze a další aktivity za přijatelné ceny. Pokud máte 
nějaký tip na exkurzi do okolí Říčan, na některou z eko-
farem z okolí apod., nebo chcete dostávat (ne)pravidelné 
informace mailem, kontaktujte nás. Nejlépe mailem: eko.
ricany@post.cz nebo přes kontaktní formulář na  webo-
vých stránkách.  

Alžběta Macková
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Nový program letní-
ho semestru Celoži-
votního vzdělávání 
Na Fialce je připraven! 
Od  února 2015 začne 

již 4. semestr „univerzity třetího věku“. V  zimním semes-
tru „studuje“ již 154 posluchačů, přidejte se k nim.
Od února bude pokračovat úspěšný cyklus Dějiny české 
architektury II, do  kterého se můžou přihlásit i  noví zá-
jemci. Karel Kibic bude přednášet dějiny české architek-
tury od raného baroka až do 2. poloviny 20. století. 
Nový cyklus Dobrodružství historie bude přednášet Jiří 
Sommer, autor několika historických knih. Témata jako 
„Dvě nevyjasněné vraždy v době prvních Přemyslovců“ či 
„První milostný skandál v našich dějinách“ přiblíží naše 
dějiny určitě zajímavou formou.
Třetí cyklus Alternativní medicína nás seznámí s taji ho-
meopatie a čínské medicíny.
Do letního semestru se můžete přihlásit již nyní, přihláš-
ky najdete na webových stránkách www.nafialce.cz nebo 
přímo na  recepci centra Na  Fialce, Mánesova 2530/3a, 
Říčany.

Centrum celoživotního 
vzdělávání v centru  
Na Fialce v Říčanech

Vražda Václava III. v Olomouci



Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Závěr loňského roku jsme uzavřeli něko-
lika akcemi, například prohlídkou betlé-
mů a vánočních trhů v Praze. Závěr roku 
pro nás znamenal i posun ve „vybavení“ 
organizace – díky dotaci města ve výši 8 

tis. Kč a dalších sponzorů jsme mohli pořídit služební vo-
zidlo pro převoz našich klientů. Děkujeme. 
V  novém roce vám přejeme hodně štěstí, zdraví, osobní 
pohody. Máme pro vás připraveno mnoho akcí – jejich 
přehled můžete získat u I. Moudré (a to buď na některých 
akcích nebo v  kanceláři, případně můžeme zaslat jak e-
-mailem, tak poštou). 

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 – zahájení až třetí středu od 14.00 ho-
din v jídelně DPS Senior.
Povídání o historii – každou druhou středu od 16.00 ho-
din ve společenské místnosti DPS Senior. 
Psychologická poradna – každé druhé a čtvrté úterý od 
13.00 v kanceláři společnosti.

Akce:
n 5. ledna, pondělí – Novoroční setkání s  hudbou – 

Místo: KC Labuť. Začátek: 14.00 h. Zveme vás na po-
sezení plné hudby a  tance. Tentokrát nám bude hrát 
Miloš Rada a New Banjo Trio. Překvapení pod plachet-
kou – tombola. Vstup zdarma.

n 12. ledna, pondělí – Zamyšlení nad Biblí – Místo: 
DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 15.45 h. 
Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n 13. ledna, úterý – Hudební hodinka – Zastavení 
s Emou Destinovou – Místo: DPS Senior – společen-
ská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup zdarma. Na se-
tkání se těší Hana Zavadilová.

n 13. a 27. ledna, úterý – Na problémy nejste sami! – porad-
na – Místo: DPS Senior – kancelář. Začátek: 13.00 h. Bez-
platné poradenství při řešení naléhavých a  neodkladných 
situací, které se dotýkají rodinných vztahů. Psychologicko-

-sociální poradenství pro mezilidské vztahy v  širší rovině 
(sousedské, přátelské vztahy aj.), aktivní pomoc při urovná-
vání konfliktů v mezilidských vztazích, krizová intervence, 
aktivní a  rychlá pomoc při jakémkoli problému v  oblasti 
mezilidských vztahů. Na setkání se těší Mária Belzová.

n 14. ledna, středa – Povídání o historii – Kdy, kde, proč 
a jak se stalo v čs. dějinách – Místo: DPS Senior – spo-
lečenská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup zdarma. 
Na setkání se těší  Jiřina Kutláková.

n 15. ledna, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Senior 
– jídelna. Začátek: 15.00 h. Příjemné posezení a popo-
vídání při kávě nebo čaji. Hudební vystoupení. Všichni 
jste srdečně vítáni. Vstup zdarma.

n 20. ledna, úterý – Komentovaná prohlídka muzea 
historických nočníků a toalet – Místo: Praha 2. Sbír-
ka v současnosti obsahuje zhruba 2 000 exponátů a je 
největší svého druhu na  světě!!! Odjezd z  Říčan vla-
kem v 8.48 h. Příspěvek účastníků: 90 Kč, jízdné si hra-
dí účastníci sami. Přihlášení u I. Moudré do 19. ledna.

Připravované akce:
Cesta po stopách putování mistra Jana Husa do Kostnice 
v  r. 1415 – akce je připravována ve  spolupráci s  městem 
Mnichovice. Seniorská výprava do Kostnice spojená se slo-
žením upomínkových darů v muzeu Jana Husa. Na progra-
mu bude prohlídka Husince, zastavení v Norimberku a He-
illbronu, návštěva muzea v Kostnici, míst, kde se pohyboval 
a  zemřel, odevzdání poct, den v  Meerburgu a  na  březích 
Bodamského jezera. Návrat bude přes Bregenz, Garmisch 
Partenkirchen. Ubytování v Meerburgu na břehu Bodam-
ského jezera. Jedná se celkem o  3 dny, předběžné datum 
je 5.–8. 5. 2015, předběžná cena 4.000 Kč, avšak hledáme 
sponzory, aby se cena mohla snížit.

Kontakt (informace a přihlášky): 
Irena Moudrá, tel. 732 383 424, e-mail: seniorcentrumri-
cany@centrum.cz, kontaktní místo: DPS Senior, Komen-
ského nám. 1850, Říčany. 
Návštěvní den (ostatní dny a  hodiny dle domluvy):  
čtvrtek 15. ledna 2015 od 10.30 do 12.00 h.
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Vesmír na CVVZ v brně 
Přestože léto již minulo, my, 
vedoucí z OS Vesmír, nezahálí-
me. I letos jsme se vydali na Ce-
lostátní vzájemnou výměnu 
zkušeností (CVVZ), tentokrát 
do Brna (14.–17. listopadu).

Místní dětské organizace nám připravily bohatý program 
přednášek a aktivit. Od „lidí z oboru“ jsme získali do příš-
tích let mnoho rad a tipů ohledně práce s dětmi, organi-
zace a přípravy her. Náš „programák“ Ivoš Jauris vedl 2 
semináře o  tvorbě „celotáborovek“. Vyměňovali jsme si 
zkušenosti se stejně zapálenými vedoucími. Na  vlastní 
kůži jsme si vyzkoušeli nové hry a poskytování první po-
moci na realisticky namaskovaných figurantech. 
Nežhavili jsme pouze mozkové závity, ale i svaly. Pořádně 
jsme si dali do  těla na našich oblíbených „orvávačkách“ 
nebo v blízkém lanovém centru. 
Ani po skončení hlavního bloku denní dávky zkušeností 
jsme se nenudili. Široký doprovodný program to nedo-
volil. Účastnili jsme se nočních her a rituálů. Valili jsme 
zdejší vzácné dřevěné kolo, vyměňovali si „céčka“ sym-
bolizující motto letošní CVVZ: „Staň se dalším článkem.“ 
Organizátoři pro nás zajistili na víkendové večery koncert 
místních skupin. Ale největší část večera jsme vždy strá-
vili v herně, kde jsme vyzkoušeli nové stolní hry a dali vol-
nost svým dětským „já“. 

Letošní ročník CVVZ byl opravdu obohacující. Načerpali 
jsme inspiraci nejen na příští tábor. Osobně jsem velmi rád, 
že se naše sdružení takové akce účastní. Jako ve všem je ne-
ocenitelnou zkušeností možnost sdílet a konfrontovat své 
zajeté názory s  jinými. Navíc se vše odehrává v  přátelské 
atmosféře, kterou vytváří organizátoři i  účastníci, lidé se 
společným zájmem o děti a ochotou učit se novému.
Už se těšíme na  příští ročník do  Chrudimi pod heslem 
„Létáme v tom společně“, kam srdečně zveme místní or-
ganizace i jednotlivce pracující s dětmi.
Zároveň tímto příspěvkem děkujeme městu Říčany a na-
šim příznivcům za podporu v roce 2014 a doufáme v po-
kračování i v roce následujícím.   

Vašek Skořepa

Mikulášská besídka
Tak jako každý rok, i letos se začátkem prosince sešla ří-
čanská vlčata a světlušky, aby společně strávili dopoled-
ne na  mikulášské besídce. Celá radošovická sokolovna 
se během onoho nedělního dopoledne zaplnila povykem 
a shonem způsobeným dětmi, které se snažily v různých 
soutěžích získat co nejvíce pírek andělů. A jaké úkoly jim 
v  cestě k  pírkům stály? Například mikulášská křížovka, 
vybírání blech z čertího kožichu nebo let na kometě. 
V  přestávce mezi soutěžemi proběhla také „předpre-

miéra“ vydařené vánoční scénky světlušek, kterou bylo 
možné o týden později vidět na 3. adventním pozastavení 
na říčanském náměstí. Na konec besídky samozřejmě do-
razil i Mikuláš s celým svým doprovodem a sladkou odmě-
nou pro všechny soutěžící zakončil celou vydařenou akci.

vedení 3. a 5. oddílu

Adventní neděle 13. 12. 2014
Jako tradičně Říčanští slavili třetí adventní neděli na ná-
městí u  rozsvíceného vánočního stromku ve  společnosti 
našeho střediska. Počasí bylo příjemné a velmi nás potě-
šila velká účast. Světlušky si pod svým vedením připravi-
ly originální vánoční příběh s koledami a musím je moc 
pochválit za brilantní herecké i pěvecké výkony. Další vy-
stoupily skautky s pásmem koled v doprovodu hudebních 
nástrojů. Poděkování patří i Ondrovi Pátkovi, který nám 
celý program skvěle ozvučil. Děti si jako tradičně zasou-
těžily s prskavkami, ozdobily perníčky či šišky a posílaly 
vánoční lodičky. Děkujeme všem, že s námi sdílíte před-
vánoční čas a přejeme krásné Vánoce.
Za středisko Lípa Říčany 

Jana Rajtorová FO
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a moc hodné, Mikuláš přece jen přišel. Pozorně vyslechl 
básničky a písničky skoro od všech přítomných dětí, roz-
dal nůši čokoládových dárků a slíbil, že za rok přijde zase. 
Organizátoři touto cestou děkují všem příznivcům a dob-
rovolníkům, kteří s přípravou Čertovského reje pomohli. 
Děkujeme občanskému sdružení Báječný svět a Cestě in-
tegrace, o.p.s., Danielovi Šantorovi za  trpělivého Miku-
láše, Šárce Pánkové, Katce Zikové a  Vaškovi Bartákovi 
za  úspěšné strašení dětí v  kostýmech čertů, nadpozem-
ským andělům Romaně Filkové a  Nicol Ryškové, Han-
ce Bajerové a  Mirce Kučerové za  úsměvy u  občerstvení, 
za odměny pro děti společnosti Kubi design, s.r.o., a Cen-
tru Lihovar. Technické zabezpečení měl na starosti Sbor 
dobrovolných hasičů Říčany a  bratři Měkotové. O  zvuk 
a světla se postaral Ondřej Pátek. Celou akci zdokumen-
toval a vložil na web města Říčany fotograf Rudolf Flachs 
http://www.ricany.cz/fotograf/galerie/2014_12_05_cer-
tu_rej/index.html. 
A především děkujeme městu Říčany za finanční příspěvek. 

Pavlína Filková za MAS Říčansko  
a Hana Špačková za Mraveniště

Pro děti a rodiče

A mikuláš  
přece přišel…

MAS Říčansko a o.s. Mraveniště již šestým rokem dne 5. 
12. 2014 pořádaly pro děti a rodiče v Říčanech na náměs-
tí „Čertů rej“ podpořený z grantu města Říčany, ale také 
místními podnikateli a neziskovkami.
Celým večerem provázel vtipný a  trochu popletený čert 
ze sdružení Fun Activity, který svým nadšením strhl malé 
i velké návštěvníky.

I letos hodnotila andělská porota nejhezčí masky čertů a an-
dělů a odměnila jich rekordně okolo 80. Poutavou ohňovou 
show zajistila společnost InsPyro-fire theatre a bylo skuteč-
ně na co se dívat. Rodiče i děti využili možnosti občerstvení 
u čertic a andělské babičky, které nabízely ovocný čaj, slad-
kosti pro děti a pro dospěláky „MASkovou čertovici“.  
Počasí celé akci v páteční podvečer přálo a děti nedočka-
vě vyhlížely Mikuláše, nezbední čerti je trochu strašili 
a maličko zlobili… Ale protože na Říčansku jsou děti moc 
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Přejeme Vám, ať vaše kroky 
v novém roce 2015 provází 
štěstí, láska, spokojenost, 
mír a přátelství.
A občas se mrkněte, kam 
šlapete… :-) 
Mraveniště, centrum volného 
času Říčany

PF 2015
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Od června do října 2013 probíhala rekonstrukce Mateřské-
ho centra Mraveniště. Cílem projektu bylo vytvořit rodinné 
prostředí pro maminky s dětmi, předškolní děti i děti škol-
ní, které už léta Mraveniště navštěvují. Stávající prostory 
byly nevyhovující z hygienických i bezpečnostních důvodů.
Potřebné prostředky se podařilo získat prostřednictvím do-
tace z MAS Říčansko a Státního zemědělského intervenč-
ního fondu. Uspěli jsme v květnové výzvě 2013 a obdrželi 
peníze na celkovou rekonstrukci budovy v majetku města 
Říčany, které částečně na realizaci projektu přispěje. 
Celkový rozpočet akce činil 598 74 Kč včetně DPH. Dota-
ce byla poskytnuta ve výši 492 787 Kč vč. DPH. Na povin-
né spoluúčasti se podílel žadatel a město Říčany, které je 
vlastníkem objektu. Mraveniště podávalo žádost do MAS 
na tuto rekonstrukci již v roce 2009, ale projekt nebyl v té 
době pro velké množství žadatelů podpořen.
Ze získaných peněz jsme v  celé budově vyměnili okna, 
zrekonstruovali veškeré instalace, topení a sociální záze-
mí, vybudovali nové WC a  zvětšili prostory mateřského 
centra vybouráním vnitřních příček. 
Kromě rekonstrukce samotné budovy došlo také k revita-
lizaci předzahrádky, kam byly pro maminky a děti umístě-
ny lavičky a herní prvky. Předzahrádka dostala také nový 
kabát v  podobě živého plotu. Zahrádku může využívat 
každý, kdo navštěvuje aktivity Mraveniště.

V Mateřském centru Mraveniště můžete 
navštěvovat tyto aktivity:
l pro nejmenší děti bez rodičů je tu Mravenčí školička, 
kde se zaměřujeme na úspěšnou socializaci dětí, doved-
nost komunikace mezi nimi, umění tolerance. Podporu-

jeme rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných, logope-
dických schopností a dovedností.
l pro rodiče s  dětmi: páteční cvičení (podpora pohybo-
vého vývoje, podpora spontánního pohybu, rozvoj řeči, 
vnímání rytmu,…)
tvoření pro rodiče a děti: pro společné chvíle s našimi dětmi.
l pro předškolní děti: keramika (rozvíjí jemnou motori-
ku, kreativitu a fantazii, kladně působí na uvolnění emo-
cí a  celkově na  uklidnění dítěte), šikovné ručičky (rozvíjí 
jemnou motoriku, fantazii a zdokonaluje manuální zruč-
nost), tanečky (učí děti vnímat rytmus, rozvíjí hrubou mo-
toriku a posiluje týmového ducha), flétnička (napomáhá 
správnému dýchání, vnímání hudby a  rytmiky), cvičení 
pro zdraví (rozvíjí hrubou motoriku a učí děti vnímat své 
tělo), angličtina pro nejmenší (hravou formou připravuje 
děti na nový jazyk), pidi-aerobic (učí děti správné držení 
těla, smyslu pro rytmus a tanečním krokům).
Ani na maminky jsme nezapomněli, ty si mohou přijít za-
cvičit pilates  nebo vytvořit něco pro radost.
Nově zrekonstruovaný objekt využívá nejen Mateřské 
centrum Mraveniště, které zde pořádá pravidelné i jedno-
rázové aktivity pro děti. Prostory slouží také pro setkávání 
maminek v klubu vícerčat,  laktační a výživové poraden-
ství a v neposlední řadě jako zázemí pro letní příměstské 
tábory. Hernu MC také využíváme pro přednášky a semi-
náře spojené s hlídáním dětí.

Partnery v projektu nám jsou: Mateřská škola Srdíčko 
Říčany, město Říčany, Základní škola Říčany, Bezručova 
94, Ekocentrum Říčany a Občanské sdružení Tehov. 
Způsob spolupráce je popsán v partnerských smlouvách.

mateřské centrum mraveniště 
vás vítá v novém roce

Vítáme vás v novém roce 2015 a přejeme vám spoustu spo-
lečných zážitků. Děkujeme všem, kteří nás v loňském roce 
podporovali a těšíme se s vámi na aktivity v roce letošním.
V  Mateřském centru Mraveniště se stále můžete hlásit 
na pravidelné aktivity pro naše nejmenší (Šikovné ručič-
ky, Za písničkou s flétničkou, Mravenčí školička,…). 
Novinkou v  MC jsou rehabilitační masáže, relaxační 
masáže a  individuální fyzioterapeutické konzultace 
s Veronikou Sobotkovou (tel: 606521823). 
Nově jsme pro vás také připravili večerní čtvrtky pro do-
spělé, kde si můžete odpočinou od všedních starostí, na-
učit se něco nového nebo vytvořit originální dílo. Rozpis 
aktivit na II.pololetí najdete v příštím čísle.
Pro přívržence gumiček jsme naplánovali Gumičkování 
pro děti, tentokrát o pololetních prázdninách.

Jednorázové aktivity v lednu
Keramika 
(Cena: 200 Kč/osoba)

15. ledna, 19.00–21.00 h
29. ledna, 19.00–21.00 h

Gumičkování pro děti 
(Cena: 150 Kč/osoba)

30. ledna 9.30–11.00 h

Karneval pro nejmenší Termín upřesníme v příštím 
čísle (02/2015)

Na večerní aktivity se můžete hlásit přes rezervační sys-
tém MC, najdete na našich stánkách.
Informace najdete na www.materské.mraveniste.info.
Ivana Dudová, koordinátorka Mateřského centra Mraveniště

rekonstrukce mateřského centra mraveniště
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Občanská poradna 
Říčany informuje
Máte svého důvěrníka?
Zákon o  obětech trestných činů (č. 
45/2013, Sb.) platí již od 1. 8. 2013. 
S  poměrně novou právní úpravou 
souvisí i  jasné vydefinování práv, 
které zajišťují především ochranu 
a  informovanost obětí. Zákon jed-
noznačně upravuje, na co máte jako 
oběť právo a  co můžete požadovat 
od  příslušných orgánů. Potýkáte se 
s mnohdy velmi formální atmosférou 
u soudu či na policii a necítíte se v ní 
dobře? Přiveďte si s sebou vašeho dů-
věrníka – je to vaše právo. Důvěrník 
vám poskytne pomoc a podporu.

Kdo je oběť?
Obětí se v  pojetí zmíněného zákona 
rozumí fyzická osoba, které bylo, nebo 
mělo být trestným činem ublíženo 
na zdraví, způsobena majetková nebo 
nemajetková újma nebo na jejíž úkor 
se pachatel trestným činem obohatil. 
Byla-li trestným činem způsobena 
smrt oběti, považuje se za oběť též její 
příbuzný v pokolení přímém (tzn. po-
tomek, rodič, prarodič), dále pak sou-
rozenec, osvojenec, osvojitel, manžel 

nebo registrovaný partner nebo druh, 
je-li osobou blízkou.

Kdo může být důvěrníkem?
Oběť má právo, aby ji k  úkonům 
trestního řízení a k podání vysvětlení 
doprovázel důvěrník. Důvěrníkem 
může být fyzická osoba způsobilá 
k  právním úkonům, kterou si oběť 
zvolí. Toto své rozhodnutí oznámí 
orgánům činným v  trestním řízení 
písemně, nebo ústně.
Účelem přítomnosti důvěrníka je 
poskytnutí psychické podpory a  po-
moci. Důvěrník nemůže zasahovat 
do průběhu úkonu. Tato definice zdů-
razňuje faktor, kterým se liší důvěrník 
od  zmocněnce, který má oběť v  trest-
ním řízení zastupovat a dbát především 
na  dodržení všech práv poškozeného. 
Zmocněnec však může hrát zároveň 
i  roli důvěrníka. Důvěrníkem naopak 
nemůže být osoba, která má v trestním 
řízení postavení obviněného, obhájce, 
svědka, znalce nebo tlumočníka.
Vyloučit důvěrníka z účasti na úkonu lze 
pouze výjimečně, jestliže by účast důvěr-
níka narušovala průběh úkonu (např. 
nevhodným chováním) nebo ohrozila 
dosažení účelu úkonu. V případě, že byl 
důvěrník vyloučen, je nutné umožnit 

oběti, aby si zvolila jiného důvěrníka, 
ledaže uvedený úkon nelze odložit nebo 
by jeho odložení bylo spojeno s  nepři-
měřenými obtížemi nebo náklady.
Občanskou poradnu Cesta integrace, 
o.p.s., která poskytuje svým klientům 
všeobecné sociálně-právní poradenství 
a  zároveň specializované poradenství 
pro oběti trestných činů a domácího ná-
silí, je možné kontaktovat i v souvislosti 
s doprovázením v rámci trestního řízení 
ve formě důvěrníka. Pokud nemáte ně-
koho blízkého, kdo by mohl roli důvěr-
níka zastávat, komu byste důvěřovali 
a  na  koho se můžete spolehnout, kon-
taktujte nás – rádi vám vyjdeme vstříc.

Veronika Vítkovská
Občanská poradna

PF 2015
mnoho úspěchů, radosti, zdraví v celém roce 2015 a příběhy se šťastným koncem přeje 
kolektiv pracovníků obecně prospěšné společnosti Cesta integrace.

Občanská poradna 
Říčany
Masarykovo nám. 6, Říčany  
(poblíž kostela).

PROVOZNÍ DOBA:
Po, Út, St: 9–12 hod., 13–17 hod. 
Čt: 13–17 hod. čtvrtky (jen pro 
objednané)
Tel.: 312 315 284,  
e-mail: obcanskaporadna@
cestaintegrace.cz

mikulášská 
nadílka
Odbor sociálních věcí a  zdravot-
nictví i  v  letošním roce zorganizo-
val „Mikulášskou nadílku“ a  plnil 
malá přání dětem ze sociálně zne-
výhodněného prostředí, zdravotně 
postiženým dětem, dětem hospita-
lizovaným v  nemocnici, ale i  dětem 
v  ústavním zařízení. Pracovnice 
sociálně-právní ochrany dětí uspo-

řádaly 4. 12. 2014  v KC Labuť nadíl-
ku pro děti ze sociálně znevýhodně-
ného prostředí a  bylo to odpoledne 
veselé, plné her, tanečků a  nakonec 
i  radosti z  dárků od  Mikuláše. Pro 
děti i jejich doprovod bylo připrave-
no malé pohoštění, o které se posta-
rala restaurace U  Labutě. Nadílky 
se zúčastnila místostarostka Hana 
Špačková a  pozvání přijala i  Karla 
Egidová. Mikulášská nadílka byla 
v letošním roce štědrá a pestrá, a to 
díky finanční podpoře vedení měs-

ta, ale   i  díky sponzorským darům 
od  společnosti F.F.T., s.r.o.,  Pekař-
ství Frydrych, pana J. Bartoňka,  
pana P.  Vaňa, rodiny Rinkes, Cen-
tra pro volný čas Na  Fialce, MAKS 
Říčany, o.p.s., GMF Aquapark Pra-
gue, a.s. Všem upřímně děkujeme 
za  podporu a  přejeme jim i  všem 
čtenářům v novém roce 2015 hodně 
zdraví, štěstí a pracovní pohody.

Blanka Spolková
vedoucí Odboru sociálních věcí  

a zdravotnictví
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Pro děti a rodiče

Podle průzkumu Helen Doron English jen 17 % rodičů 
hodnotí kvalitu výuky jazyků na základních a středních 
školách za  dobrou nebo velmi dobrou, 67 % ji považu-
je za  kolísavou a  podle 13 % rodičů je kvalita nízká, až 
naprosto nedostačující. I proto tři čtvrtiny rodičů doplňují 
školní výuku jazyků i o další možnosti – nejčastěji o kurzy 
a kroužky ve školkách, mateřských centrech, komerčních 
jazykových školách či o soukromé lekce v domácím prostředí.
Z 21 evropských zemí hodnocených v rámci English Pro-
ficiency Indexu jsou Češi ve znalostech angličtiny dospě-
lých obyvatel až na 17. místě. Za námi jsou už jen Španělé 
Francouzi, Italové, Ukrajinci, Turci a Rusové. „V dosaže-
né úrovni znalostí angličtiny nás předhonila většina zemí 
bývalého východního bloku, včetně našich sousedů Polska 
a  Slovenska,“ říká Barbora Tošenovská, metodička pro-
gramu Helen Doron English, a dodává: „Pokud nechceme 
ztratit krok se světem, je přímo za pět minut dvanáct s tím 
začít něco dělat. A na co jiného se zaměřit než na kvalitní 
vzdělávání předškolních a školních dětí.“
Podle průzkumu Helen Doron English vidí lidé příči-
ny nízkých znalostí angličtiny mezi Čechy především 
ve  špatně nastaveném sytému vzdělávání jazyků (názor 
50 % respondentů), nedostatečné kvalitě a  jazykových 
kompetencích vyučujících na státních školách (41 %) a že 
pro nás cizí jazyky stále nejsou prioritou (29 %). 
Při výuce by rodiče uvítali aktivnější přístup vyučujících 
s větší interakcí se žáky a studium s častějším zapojením 
poslechu a konverzace (názor ¾ respondentů). 80 % ro-

dičů by preferovalo, kdyby vyučující na děti při hodinách 
angličtiny mluvili výhradně nebo téměř výhradně anglic-
ky. Metodika a  forma výuky jsou pro rodiče nejvýznam-
nějším aspektem rozhodujícím o  kvalitě výuky cizího 
jazyka, na druhém místě v pořadí důležitosti je osobnost 
a kompetence učitele.  
Roste podíl rodičů, kteří věnují pozornost jazykovému 
vzdělávání svých dětí již od jejich raného věku. „Nejefektiv-
nější čas, kdy začít s výukou jazyků u dětí, je záhy po narození. 
Mozek dítěte je jako houba – má přirozenou potřebu nasávat, 
učení se cizí řeči v raném věku je proto mnohem efektivnější než 
v dospělosti. Aktivity spojené s osvojováním cizího jazyka nej-
sou pro děti zátěží, ale lákavou hrou. Děti se bez problémů mo-
hou učit a používat více jazyků paralelně, nemusí čekat na to, 
až zvládnou jeden, aby mohly začít s druhým,“ říká Barbora 
Tošenovská, metodička programu Helen Doron English. 
To potvrzuje i uznávaná psycholožka Jitka Douchová: „Děti 
baví všechno, co se učí hrou a smíchem, a stejně tak by měla být 
vedena i výuka. Než učit děti izolovaná slovíčka, je lepší učit je 
celé věty. Ideální je co nejvíce napodobit způsob, jakým se děti 
učí mateřský jazyk – písničkami, básničkami, říkadly a mnoha 
obrázky, které se děti snaží rozpoznat a mluvit o nich.“
Výuku angličtiny metodou Helen Doron v  Říčanech 
najdete v centru Na Fialce. Již více než 100 dětí se touto 
metodou u nás učí a více než 80 % z nich pokračuje ve vý-
uce již několikátým rokem. 
V lednu probíhají nábory do nových kurzů! Dopřejte jiný 
přístup k výuce jazyku i vašim dětem. 

in
ze

rc
eVe znalosti angličtiny Češi stále pokulhávají.  

Kvalita školní výuky podle rodičů ke zlepšení nepřispívá

O průzkumu:
Průzkum programu Helen Doron English Jak 

rodiče přistupují k výuce cizích jazyků u svých 

dětí provedla nezávislá výzkumná agentura 

Data Collect. Sběr dat probíhal on-line formou 

ve dnech 19.–26. května 2014 na 1000 

respondentech z řad rodičů v reprezentativním 

zastoupení podle věku a kraje. 
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Přestože za  okny ještě nepole-
tují drobné sněhové vločky, ani 
nám tváře nerůžoví mrazem, 
připravuje se v  kapli Olivovy 
dětské léčebny příchod čerta 
s Mikulášem. Mezi dětmi z naší 
školky se šíří nervozita. Přijde? 
Bude se mu naše představení 

líbit? Přípravy byly dlouhé – trénování tanečků, říkanek, 
pečení perníčků, malování obrázků…
Vůně smrkových větví, přítmí kaple, rozzářené svíčky, netrpě-
liví rodiče. V atmosféře provoněné teplým punčem a vánočním 
cukrovím vchází děti, které se drží za ruce a zdraví své blízké 
uvítací básní s vlastním textem. Představení pokračuje taneč-
kem, říkankami a koledou. Závěr besídky, nesoucí se v tónech 
trianglu, flétny a klavíru, přinesl náladu adventního času.
Dětské vystoupení bedlivě sledoval i čert s Mikulášem a všech-
ny děti obdaroval dárkovým balíčkem. Děti pak ještě rozdaly 
svým rodičům vlastnoručně upečené a nazdobené perníčky.
Závěrem bychom rádi touto cestou poděkovali Olivově 
dětské léčebně za přípravu občerstvení a balíčků pro děti. 
Velmi nás těšil zájem rodičů, kteří přišli své děti podpořit, 
a věříme, že si odnesli příjemný zážitek. Největší poděko-
vání však patří dětem…

Eva Holoubková, učitelka MŠ

Poděkování
Základní a  Mateřská škola při Olivově dětské léčebně 
zvlášť děkuje Olivově nadaci v zastoupení paní ředitelky 
Petry Odstrčilové za  nadační finanční příspěvek škole, 
za který jsme mohli dětem nakoupit důležité učební po-
můcky. Tento dar nám významně pomůže, protože jako 
škola při léčebně nemáme možnost oslovovat tímto smě-
rem zákonné zástupce dětí a  veškeré pomůcky pro žáky 
hradíme pouze z vlastního rozpočtu.
Za ZŠ a MŠ při o.p.s. ODL 

Romana Bezvodová, ředitelka školy

ze života škol(ek)

mikulášská nadílka v mateřské škole při olivově dětské léčebně

mŠ U Slunečních hodin
PROSINEC – nej-
kouzelnější a  nej-
pohádkovější měsíc 
v roce. Ve školce toto 
období zahrnuje 
zdobení stromečků, 

vyrábění vánočních přáníček, drobných dárečků, pečení 
a  zdobení perníčků, nošení dobrůtek lesním zvířátkům, 
„psaní“ dětských přání Ježíškovi a  mnoho dalšího – to 
abychom si tu dobu čekání na Ježíška co nejvíce zpříjem-
nili a  ukrátili zároveň. V  předvánočním čase vždy také 
moc rádi zpíváme a cinkáme a břinkáme a když už toho 
tolik umíme, máme z toho radost, a tu chceme rozdávat.
A  tak jsme ve  školce jedno prosincové dopoledne uspo-
řádali koncert pro naše milé paní kuchařky, paní hospo-
dářku a paní uklízečky, aby se i ony, při té vší péči o nás, 
vánočně naladily. Večer jsme toto pásmo zimních písní, 
básniček a  vánočních koled předvedli i  rodičům, praro-
dičům a  sourozencům, kteří se k  nám na  koledy přidali 
a naše zpívání tak obohatili o své hlasy. BYLA TO PARÁ-
DA!!! Druhý den na nás čekaly děti ve škole v Nerudově 
ulici, kde se nám vždy moc dobře zpívá a rádi se tam vra-

címe. Školní děti většinu koled zpívaly s námi a spolu nám 
všem bylo opravdu fajn. Slíbili jsme si, že se zase brzy uvi-
díme a společně něco podnikneme i s písničkami!
V pátek 12. 12. jsme vánoční náladu a radost přinesli i babič-
kám a dědečkům v Senioru a v Domově Pod Kavčí Skálou, od-
měnou nám byly jejich šťastné tváře a potlesk, kterým nešet-
řili, i malé sladkosti, které jsme dostali, podle vzoru – zpívám 
= mlsám. A abychom zazpívali opravdu všem, v úterý 16. 12. 
jsme na říčanské radnici přivítali naše nové občánky Říčan.
Tak nám ten advent rychle utekl… a přišel Ježíšek!!!

Za kolektiv učitelek a dětí z MŠ U Slunečních hodin
Hana Pazourková

MŠ Srdíčko Říčany přijme od ledna 2015 na částečný úvazek /0,23/ s flexibilní 
pracovní dobou kvalifikovanou pracovní sílu na pozici učitelka MŠ. 

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle 323 602 896.
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ze života škol(ek)

Skutečný dárek
V  rámci nadačního fondu 
organizace Člověk v  tísni 
jsme vybrali v  každé naší 
třídě prostředky na pořízení 
zvířat – kozy a ovce – které 
budou poskytnuty potřeb-
ným rodinám v Africe. 

Děti dětem aneb vánoční krabice od bot
V loňském roce se poprvé děti a rodiče z Pramínku zapo-
jili do  projektu Děti dětem. Tento projekt spočívá v  pří-
pravě naplněné krabice od bot jako vánočního dárku pro 
děti chudých rodičů. Já s mými dětmi připravujeme kaž-
doročně krabice dvě – mí kluci plní krabici pro kluka, hol-
čičky pro holčičku. Vybereme si, jakého věku obdarovaný 
má asi tak být, a do krabice přijde hračka, blok s papíry, 
pastelky, omalovánky, nějaké sladkosti, oblečení, ozdoby 
do vlasů... Naplnit krabici nedá tolik práce, ani to nestojí 
příliš peněz – naše děti na to věnují svoje kapesné, které 
není nikterak závratné. Dělají to dobrovolně a oči jim září 
možná víc než u jejich dárků na Štědrý večer. Na krabici 
pak přiděláme papírek s označením pohlaví a věku. Děti 

z Pramínku budou letos opět plnit vánoční krabice od bot, 
které pak poputují k dětem z chudých rodin. 

Lucie Rücklová, hlavní lektorka Kapiček

Adventní slavnost
Adventní slavnost se spi-
rálou je jedna z nejkrásněj-
ších školkových slavností. 
Adventní spirála je symbol 
cesty do  vlastního nitra. 
Anděl provází děti do  stře-
du spirály ze chvojí, v jejím 
středu hoří svíce, dítě si za-

paluje svou svíčku. Sbor maminek a lektorek cestu do spi-
rály doprovází zpěvem adventních písní. 
V očekávání Vánoc je to příjemné spočinutí pro děti i rodiče. 

Lesní rodinná dopoledne v zimě
Setkávání žen s malými dětmi na lesních rodinných dopo-
ledních probíhá i v zimních měsících. Aktuální program 
naleznete na našich stránkách. Těšíme se na setkání. 
Za tým Pramínku s přáním všeho dobrého v roce 2015

Bára Smetánková a Olga Jarkovská

Den otevřených dveří
Srdečně vás zveme na den otevřených dveří do lesní školky Pramínek, 
který se uskuteční v úterý 20. 1. 2015 v 10 hod. Je určen nejen rodičům, 
kteří si chtějí prohlédnout Pramínek za provozu a vyptat se na všechno, co 
je zajímá, ale také těm, kteří se jen tak chtějí podívat. Těšíme se na setkání. 

Přejeme šťastný nový rok
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Koncert pro Seniory 
a vánoční pásmo
Na  konci listopadu žáci ZŠ a  děti 
z MŠ uspořádali pro seniory z Domu 
seniorů na Komenském náměstí kon-
cert flétnistů, zazpívali několik písni-
ček a  zahráli úryvek z  divadelní hry 
Kmotr Matěj. Po tomto prvním, spíše 
neveřejném vystoupení děti získaly 
dostatek odvahy a  spolu s  paními 
učitelkami daly dohromady koncept 
vánočního pásma, které se v  kostele 
sv. Petra a Pavla odehrálo ve čtvrtek 
11. prosince. 
Na programu odpoledne byly jak kla-
sické vánoční koledy jako Hej Vánoce 
dlouhý noce nebo Narodil se Ježíšek, 
tak písničky s  doprovodem našich 
flétnistů. Ti nejstarší již na  flétnu 
hrají čtvrtým rokem a jejich práce jim 

už umožňuje hrát vícehlasé skladby 
a doprovázet sbor při zpěvu.
Celý koncert doprovázela na  klavír 
Lenka Sedláková, učitelka MŠ Sofie, 
členka souboru Třeboňští pištci a ve-
doucí flétnistů ze ZŠ Sofie. Koncert 
dirigovala Iveta Limburková, sbor-

mistryně a učitelka v ZŠ Sofie. Spo-
lečně také zazpívaly a capella několik 
písní, včetně Byla cesta ušlapaná. 
Z  celého projektu jsme ve  škole byli 
nadšeni, zaplněné lavice kostela v Říča-
nech nás ujistily v tom, že ve veřejných 
vystoupeních budeme pokračovat. 

Antibully seminář
Na začátku prosince se v Sofii usku-
tečnil první seminář zaměřený 
na  prevenci šikany a  základní bez-
pečnostní pravidla chování v kontak-
tu s  cizí osobou. F.A.S.T. Defense je 
školení pro předškoláky a  školáky, 
kde se děti za  účasti svých rodičů 
naučí, co je šikana, jak se chová ten, 
který šikanuje, a jak se cítí ten, kdo je 
šikanován. 

Na praktických ukázkách si děti pro-
žily, proč je důležité hlídat si osobní 
prostor při jednání se spolužáky, jak 
slovně de-eskalovat konflikt už v zá-
rodku a jak a kdy přistoupit k fyzické 
de-eskalaci konfliktu. Ve druhé části 
semináře si děti nacvičily jednotlivé 
postupy vedoucí k  odhalení a  před-
cházení útoku či obtěžování ze stra-
ny neznámé osoby. Tato část kromě 
verbální obrany zahrnovala také fy-

ze života škol(ek)

zickou obranu proti pokusu o  únos. 
Kompletní ochrana lektorů před 
zraněním pomohla dětem tuto fázi 
obrany pečlivě nacvičit a byla posléze 
prezentována i rodičům doma. 
V  únoru a  březnu 2015 v  MŠ a  ZŠ 
Sofie proběhne opakování tohoto se-
mináře, jak pro další děti ze Sofie, tak 
pro děti a  jejich rodiče z  říčanských 
základních i  mateřských škol. V  pří-
padě zájmu o účast napište na info@
zs-sofie.cz. První termín se uskuteční 
7. 2. Více informací o kurzu a  lekto-
rech najdete na www.bojovky.info.

Patrik Matlák
Ředitel MŠ a ZŠ Sofie
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Ve  druhém pololetí se s  dětmi 
chystáme opět bruslit, lyžovat, 
plavat a  na  školku v  přírodě. 
Máme opravdu nabitý program, 
a to není všechno.
Protože nastává čas zápisů 
do  ZŠ, chtěli bychom rodiče 
seznámit s naší novou Základní 

školou NEMO, kterou chceme otevřít  ve stávajících pro-
storách tenisového areálu v  Říčanech – Novém Pacově. 
Pokud hledáte pro své děti klidné prostředí rodinné školy 
pro 1.–5. ročník, zveme vás s dětmi na zápis ve dnech 26. 
1. a 28. 1. 2015 od 14 do 18 hod.

Proč si vybrat naši Zš Nemo?  
l Zkušený tým pedagogů s dlouholetou praxí.
l Rodinná škola, kde není místo pro šikanu: 10–12 žáků 

ve třídě!
l Rozšířená výuka angličtiny + 2 hodiny týdně konverzace 

s rodilým mluvčím.
l Učebnice, sešity a ostatní výukové materiály v ceně 

školného.
l Klademe důraz na rozvoj logických schopností dítěte 

– učebnice z nakladatelství Fraus, matematika podle 
profesora Hejného.

l Čtení genetickou metodou s přihlédnutím na individuální 
potřeby dětí.

l Interaktivní tabule s výukovými programy.
l Seznamovací setkání během června 2015 – akce „Hallo 

NEMO“ 
l Bohaté mimoškolní aktivity v družině (tenis, golf, tanec, 

vaření, keramika, sportování, logopedická péče).
l Možnost dopoledních a odpoledních svačin, obědy ze ZŠ 

Bezručova.
l Návaznost na gymnázia a 2. stupeň ZŠ.
l Sleva 50 % pro sourozence navštěvující MŠ NEMO, 

v budoucnu i ZŠ NEMO.

Více informací a předběžné přihlášky na tel: 777 727 334, 
info@skolanemo.cz, www.skolanemo.cz

Lenka Sosnovcová, ředitelka školy

mŠ Nemo vám přeje všechno nejlepší do nového roku

V prosinci se dokončilo vnější zatep-
lení a  finální úprava fasády budovy 
mateřské školy. V  lednu se práce 
přesunou do  interiéru, kde budou 
probíhat kompletace zdravotechniky, 
vytápění a  osazení koncových prvků 
elektroinstalace, následovat bude vý-

malba, pokládka podlah a dokončovací práce včetně úkli-
du staveniště. Nakonec bude objekt vybaven nábytkem.
Venku bude zbývat položení povrchů zpevněných ploch 
a  finální terénní úpravy spojené s  vybavením zahrady 
MŠ. Tyto práce proběhnou v  závislosti na  klimatických 
podmínkách. Termín dokončení se předpokládá na konci 
února a zahájení provozu je naplánováno v březnu.  
V  případě zájmu odebírání novinek se můžete přihlásit 
v  dolní části webových stránek www.zahradkaricany.cz 
na „Novinky e-mailem“, každá nová informace umístěná 
v  aktualitách vám automaticky bude poslána e-mailem. 
Z personální oblasti nyní probíhají pohovory s vybranými 
zájemci, kteří se ucházejí o práci v mateřské škole. Jedná 
se celkem o 8 pedagogů a 6 provozních zaměstnanců.
V dokumentech školy najdete v nejbližší době vypracova-
nou koncepci a školní vzdělávací program, který je zpra-
cován pro webové stránky ve zkrácené formě a kompletní 

dokument bude v  tištěné podobě k  dispozici v  jednotli-
vých třídách. Informace o zápisu k předškolnímu vzdělá-
vání jsou v jednání a bližší termíny zveřejníme na začátku 
roku 2015, kdy bude znám termín kolaudace. Děkujeme 
za pochopení.

Pavlína Matoušková
 ředitelka MŠ Zahrádka

Výstavba mateřské školy Zahrádka se blíží do finále
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Projekt školní knihovna a studovna dokončen
19. listopadu 2014 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaných 
prostor školní knihovny v Základní škole Říčany, bezručova 94. 

Dovolte mi krátkou 
rekapitulaci celé naší akce.
Historie: Do loňského roku měla ško-
la dvě knihovny – zvlášť pro 1. a 2. stu-
peň. Vybavení bylo zastaralé a neslo se 
v  duchu „co dům dal“.  Zastaralý byl 
také fond knih, který se nám nedařilo 
pravidelně obnovovat.  Dlouhodobě 
jsme se také potýkali s  opadajícím 
zájmem o  využití knihovny, zejména 
u dětí staršího školního věku.
Grant SZIF: MAS Říčansko vyhla-
šuje pravidelně projektové výzvy 
v  rámci fondu Rozvoje venkova pod 
záštitou SZIF. Do  jarní výzvy jsme 
se přihlásili a  podali grantovou žá-
dost o dotaci na rekonstrukci školní 
knihovny a studovny.  Žádali jsme o 
dotaci ve výši 500.000 Kč. Projektová 
žádost byla schválena!
Vize: Do projektu jsme šli s představou 
vybudovat moderní knihovnu, rozšířit 
ji o  studovnu, která do  této doby chy-
běla. Chtěli jsme  sloučit obě knihovny 
do jedné, vybavit prostory novým nábyt-
kem, vytvořit počítačové hnízdo, dát dě-
tem k dispozici tablety, obnovit a doplnit 
knižní fond o české i cizojazyčné texty.
Cíl: Podporovat všemi možnými způ-
soby zájem o  čtenářství,  dát prostor 
pro získávání informací prostřednic-
tvím IT techniky, vytvořit prostor pro 
výuky všech předmětů.
Co se událo? V průběhu hlavních 
prázdnin probíhaly stavební úpravy 
(121.410 Kč), opravy podlah (78.728 
Kč),  vybavování prostor novým 
nábytkem (233.966 Kč).
Od  září do  poloviny listopadu pro-
bíhalo stěhování  knih, jejich  třídění 
a  vkládání dat o  knihách do  počí-
tače (elektronický systém evidence 
knih). Knihy se musely znovu obalit 
a správně zařadit do regálů.
To byla mravenčí a namáhavá  práce 
týmu čítajícího 2 knihovnice – Ivanu 
Šindelářovou a  Miroslavu Cajtham-
lovou – a  pár dobrých duší – Jaro-
slavu Šindelářovou a  Jana Šindelá-
ře. Za to jim patří velký dík!
V  říjnu byla vypsána VZMR na  ná-
kup 40 kusů tabletů,  v  celkové hod-

notě 414.047 Kč (12 ks z  projekto-
vých financí – 124.214 Kč – a  28 ks 
z prostředků školy – 289 833 Kč).
V té samé době jsme vybírali a nakupo-
vali nové knihy, české a anglické.  Po-
čet nových titulů se vyšplhal k  číslu 
380, v celkové hodnotě 77.500 Kč.
A co dál? Od 1. prosince 2014 jsme 
zahájili pravidelný provoz: PO–ČT 
od 12.00 do 16.00 hod.
V rámci dopolední výuky budou žáci 
a  učitelé využívat knihovnu a  stu-
dovnu pro výuku všech vzdělávacích 

předmětů, zejména pak českého jazy-
ka a literární výchovy.
Čekají nás také besedy s autory, autorská 
čtení, literární projekty a další aktivity.
O provoz se budou starat dvě knihovni-
ce, které budou mít na starosti také or-
ganizaci veškerých doprovodných akcí.
Pevně věřím, že námaha vložená do to-
hoto projektu se nám vrátí a naši žáci 
budou zase brát knihu do ruky a praco-
vat s ní. I v době technických možností 
by měla být tradiční kniha zachována.

Marie Lejčková, ředitelka školy 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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V  úterý dne 2. prosince se v  sále Kulturního 
centra Labuť konal oblíbený vánoční koncert 
Základní školy Bezručova pod záštitou 
Spolku Bezručovka.
O jeho oblíbenosti svědčí nabitý sál „u Labu-
tě“ nejen rodiči a příbuznými dětí z hudebních 

tříd, ale i kamarády a spolužáky z jiných tříd této školy. Jak 
už se stalo pěknou tradicí, děti ze ZŠ Bezručova zahajují 
tímto koncertem adventní čas v Říčanech. 
Každá z hudebních tříd (už jich je šest ročníků) si připra-
vila krátké pěvecké vystoupení doplněné podle zdatnosti 
i vlastním hudebním doprovodem. 
Program uváděly a vtipně moderovaly pí učitelka Mandí-
ková a žákyně 6. ročníku Lucie Ferklová.  
Tato vystoupení byla jako obvykle prokládána i školní ka-

pelou „Troufalost“, pod vedením pana učitele Mužíka a se 
sólisty Nelou Hoffmanovou, Eliškou Červenou a Danem 
Holoubkem.
A učitelé – pí Šindelářová, pí Mrázková a p. Mužík – uká-
zali, že jsou oprávněně v těchto třídách nejen učiteli hu-
dební výchovy! Závěrečný song patřil právě jim za vydat-
né podpory posluchačů v sále. 

Iva Sommerová za Spolek Bezručovka

2. 12. 2014 – toto datum měli všichni žáci hudebních 
tříd a učitelé hudební výchovy v povědomí již od začátku 
školního roku.
Jak to letos vše do koncertu stihneme, když máme na pří-
pravu téměř o  tři týdny méně než v předchozích letech? 
Jaký program zvolit, když do Vánoc pak zbývá ještě spous-
ta času?
Nakonec jsme zvolili vánoční známé i neznámé melodie. 
Představili se žáci ze všech šesti hudebních tříd, volitel-
ných HV a obě školní kapely. 
Při dopoledních představeních pro spolužáky ze školy se 
tréma objevila, ale večer, když byl plný sál těch nejbliž-
ších, kteří se na děti přišli podívat, už bylo napětí podstat-
ně větší.
Vše dopadlo nad naše očekávání, dobrý pocit a pochval-
ná poděkování od posluchačů byly tou nejlepší odměnou 
za čas a práci, kterou všichni tomuto koncertu věnovali.
Není ale čas na  velké oddychování, čekají nás další vy-
stoupení, a tedy zase práce...

Děti z hudebních tříd a učitelé HV z Bezručovky

Advent v Nerudovce
Advent v naší škole začal již tradičně poslední listopadový 
čtvrtek, kdy se konal den otevřených dveří s tradiční pro-
dejní výstavkou prací žáků školy. Žáci se mohli pochlubit 
se svými výrobky. Na výstavce se podíleli všichni, od pří-
pravné třídy až po ty nejstarší.
Kdo by si myslel, že v Nerudovce nechodí Mikuláš s čer-
tem, tak by se divil. Letos nás navštívili dokonce 2 čerti 
s Mikulášem a andělem. Všem, kteří byli po celý rok hod-
ní, přinesli malý dáreček. Čert nikoho neodnesl do pekla, 
máme asi přeci jen samé hodné děti, občas se však, po-

Vánoční koncert ze dvou pohledů
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Primární prevence rizikového chování je jedna z aktivit, 
které se každá škola věnuje. Dělí se na specifickou a ne-
specifickou. Do tzv. nespecifické primární prevence patří 
všechny činnosti školy, jako jsou např. soutěže, divadla, 
koncerty, výlety, exkurze, výstavy, závody atp. Těchto akcí 
se u nás v minulém školním roce uskutečnilo téměř 50. 
Specifická primární prevence se zabývá již přímo předcháze-
ním rizikového chování a jeho uvědomováním, kam patří kou-
ření, násilí, šikana, drogy, záškoláctví, rasismus, xenofobie aj.
V této oblasti máme navázanou velmi dobrou spolupráci 
s o. p. s. Cesta integrace, která u nás již několikátý rok pů-
sobí. V letošním roce se účastníme jejich projektu z oblas-
ti Investice do rozvoje vzdělávání, „Vzdělávání pro zdraví 
na základních školách“. Modul tohoto projektu se skládá 
ze 4 částí: 2x prevence rizikového chování, zdravotní vý-
chova a dopravní výchova, a je pro nás zdarma. Jsme vel-
mi rádi, že finance, které máme účelově vázány, můžeme 
použít v  oblasti prevence, která nás zrovna nejvíc „pálí“. 
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Základní škola Nerudova

pravdě, objevila malá slzička. Tímto bychom chtěli podě-
kovat pracovnicím OSPOD Říčany za pomoc při organi-
zaci a zajištění této návštěvy.
V prosinci zpíváme většinou koledy. S těmi svými, které se 
naučily, nás přišly navštívit děti z Mateřské školy od Slu-
nečních hodin, které si zazpívaly spolu s  našimi dětmi 
řadu známých i  neznámých koled a  vánočních písniček 
a zarecitovaly básničky s vánoční tematikou. Doufáme, že 
tímto již druhým vystoupením malých dětí se stává nová 
tradice společných setkání, a moc jim za to děkujeme.
Žáci prvního stupně spolu s  dětmi z  přípravné třídy ab-
solvovali poslední vycházku, tentokrát do zimní přírody, 
v rámci projektu, který byl celý financován z prostředků 
Středočeského kraje. Konaly se třídní vánoční besídky, 
rozdávaly dárky a celá škola byla provoněna vánoční at-
mosférou – z cukroví, purpury, františka a očekávání, co 
pod tím stromečkem najdeme a zda se nám vyplní to, co 
jsme si přáli.

Zápis žáků do prvního ročníku Základní 
školy Nerudova, Říčany, pro školní rok 
2015–2016 se uskuteční 9. 2. 2015 
od 12 do 15 hodin v budově školy 
v Nerudově ulici.
S sebou doporučení ze školského poradenského 
pracoviště ke vzdělávání v daném typu školy, rodný list 
dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce.
Škola je typem základní školy praktické se speciální třídou.
Bližší informace na telefonním čísle: 323 602 005, 
777 755 127 nebo na e-mailu: jitka.machackova@zsp.
ricany.cz, blanka.vesela@zsp.ricany.cz machji

Novinkou, kterou jsme letos zavedli, je prevence kouření 
v přípravné třídě, kde jsou teprve 6–7leté děti, ale přesto 
je již kouření zajímá.
Cestě integrace moc děkujeme. Bilkiv

A  my všichni z  Nerudovky přejeme všem čtenářům klidný 
nový rok 2015.

Machji
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Rodiče a  spolu s  nimi budoucí školáci se přicházejí po-
dívat na  „velkou školu“ s  nadějí a  očekáváními. Bude 
se nám tady líbit? Jací budou noví kamarádi? A nebude 
to nuda? Naděje, které rodiče a  děti vkládají do  „velké 
školy“, se mohou v mnohém lišit, myslím však, že nikoli 
v tom podstatném, tedy v pozitivní odpovědi na následu-
jící otázky: Je právě tato škola pro zvídavé děti? Budou se 
moci ptát a spolu s učiteli poznávat svět kolem sebe?
Příchodem dítěte do školy se v mnohém promění fungování 
rodiny. Začíná učení, úkoly, program družiny, kroužky…, 
zkrátka škola se vším, co k ní patří. Ale než k tomu dojde, je 
důležité dobře si budoucí školu prohlédnout a nenechat své 
otázky bez odpovědí. Do naší školy „u lesa“ mohou rodiče 
přicházet kdykoli; pro rodiče budoucích prvňáčků jsme při-
pravili na 28. ledna také den otevřených dveří. Rádi přiví-
táme děti i z jiných spádových oblastí Říčan. Zápis na naší 
škole proběhne 13. února 2015.
Děti si u  nás mohou povšimnout toho, že se „velká ško-

la“ neliší příliš od  školky. Žáci ve  třídách mívají dobrou 
náladu, možná také proto, že spolu mohou často i během 
vyučování komunikovat, dokážou pomoci jeden druhému 
a poradit si tak sami s mnoha úkoly nebo situacemi. Během 
přestávek využívají relaxační centra ve  třídách i  na  chod-
bách. A pokud si snad zapomenou svačinu, není to žádný 
problém – školní stánek nabízí čerstvé a zdravé potraviny. 
Ti nejmladší mají své družinové třídy, na oběd se stačí projít 
přes chodbu; zacvičit a hrát si mohou v moderně vybave-
ných tělocvičnách. Prostor k vyžití nabízí přilehlý les.
Mnohé rodiče jistě zajímá výuka anglického jazyka, přístup 
k výuce čtení i matematiky. Na výuku anglického jazyka kla-
deme ve škole velký důraz, otevřeli jsme již tři anglické kluby 
a nově začínáme s výukou angličtiny od první třídy. Jsme za-
pojeni do mezinárodních anglických projektů. Výuku čtení 
budeme realizovat v  některých třídách přes jednotlivá pís-
menka, v jiných přes slabiky. Ti, kdo se učí nejprve všechna 
písmenka, rychleji čtou a  později se věnují psaní. Naopak 
slabikovat se učili pravděpodobně všichni rodiče a pamatují 
si, že psali téměř současně.
O matematice se v poslední době mnoho mluví, především 
o tom, jak žákům jde a zda je baví. Již pátým rokem s úspě-
chem vyučujeme na škole nejen matematiku podle násle-
dujících principů: vlastní poznatek mívá větší váhu než ten 

převzatý; důležitá je výuka v  souvis-
lostech; chyby se není třeba bát; každý 
žák potřebuje podpořit jinak.
A  co odpolední kroužky? Ve  škole na-
bízíme několik desítek kroužků nejrůz-
nějšího zaměření. Kroužky rozvíjejí roz-
ličné sportovní, umělecké a  „vědecké“ 
dovednosti, uspokojili jsme i zájem dětí 
o historii. V naší škole zahájila činnost 
školní kapela, žáci vydávají svůj časopis.
Co nového chystáme pro další roky? 
Vedle třídních knihovniček buduje-
me pro žáky také školní knihovnu 
jako součást multimediálního cent-
ra. Aktivně podporujeme zájem měs-
ta o  vytvoření sportovního areálu, 
který se stane součástí naší školy.

Dalibor Dudek
ředitel ZŠ u Říčanského lesa

Historicko-badatelský kroužek
Dne 3. 12. 2014 se poprvé sešel nově založený badatelský 
historický kroužek. Naše škola jej založila ve  spolupráci 
s  Muzeem Říčany. Na  jeho přípravě se podílel pan učitel 
Karel Dinda a za muzeum historik Martin Hůrka. Nemalou 
podporu vznikajícímu kroužku nadšených badatelů poskyt-
lo vedení obou institucí, za což jim rozhodně patří velký dík. 
Cílem kroužku je přiblížit historické bádání a regionální pra-
meny těm žákům, kteří mají skutečný zájem zabývat se míst-
ní historií. Hlavní náplní tak je aktivní badatelská činnost 
členů kroužku, která by měla přispět k lepšímu poznání naší 
minulosti. Žáci se budou scházet v pravidelných intervalech, 
na kterých kolegům představí dílčí výsledky své práce. Ná-

Škola u lesa… jaká je?

15. PLES ROKU

Vstupenky rezervujte 7 dní v týdnu na tel.: 323 603 057, 777 555 443, kadlec@elektro-kadlec.cz
Prodej vstupenek od 5. 1. 2015:  

Elektrocentrum Kadlec, Černokostelecká – obchodní areál u Tesca, Říčany 

Vás zve na 

24. ledna 2015 od 20:00 hodin 
sál MěKS Říčany 17. listopadu 214

Hrají: Adéla Donátová a Zdeněk Sýkora s kapelou
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Oslava dne tuleňů, lachtanů a velryb
Zveme rodiče a děti na projekci o vodních savcích, kteří 
jsou velmi vzácní a patří mezi ohrožená zvířata. Součás-
tí programu je videoprojekce, představení projektů dětí 
z družiny a tvořivé úkoly (origami, omalovánky, modelo-
vání zvířátek)
Kdy: 15. 1., 15.00–16.30 hod.
Kde: posluchárna školy
Volejte: 723 102 429, 323 666 546 nebo pište: zuzana.pa-
calova@zs.ricany.cz (do 12. 1.).

školní sbor na Zš u Říčanského lesa
Od  letošního školního roku začíná při ZŠ u  Říčanského 
lesa fungovat formou kroužku žákovské hudební a pěvecké 
uskupení, které si klade za hlavní cíl podpořit a rozvíjet hu-
debnost našich dětí. Přihlásit se mohli žáci všech věkových 
kategorií, kteří měli zájem o zpěv nebo hru na jakýkoliv hu-
dební nástroj. Možnost využili zástupci od 1. po 9. třídu, 
na různé úrovni hlasového i hráčského projevu. Žánrově se 
naše seskupení v prvním školním roce neplánuje specifiko-
vat a zaměřovat na vyhraněný styl či hudební období. Sna-

žíme se společně zlepšovat hlasovou kulturu a někteří žáci 
si také poprvé vyzkoušejí doprovázet na hudební nástroj.
Na  nápad pana ředitele, aby vznikla při základní škole 
kapela/sbor, zareagoval překvapivě vysoký počet zájemců 
o zpěv i hru na různé hudební nástroje. I když se školní 
sbor schází teprve měsíc, bylo pro nás milé zjištění vidět 
pohromadě tolik talentovaných dětí z Říčan a okolí.
Věříme, že se o  první výsledky naší práce budeme moci 
brzy podělit i se širokou veřejností.

ze života škol(ek)

inzerce

pomocni této práci budou vedoucí kroužku. Práce bude za-
hrnovat jak činnost v terénu, tak studium literatury nebo bá-
dání v muzejních fondech. Výsledky by měly být publikovány 
např. na stránkách Kurýru. Prvním tématem, na kterém se 
žáci rozhodli pracovat, je historie říčanských hřbitovů, popis 

současného hřbitova a krátké představení zajímavých osob-
ností, které zde nalezly místo posledního odpočinku. Pokud 
vše půjde dle představ a plánů, mohl by velmi brzy spatřit 
světlo světa průvodce po hřbitově v Říčanech (obdobně jako 
tomu je i v jiných městech – např. v Brandýse nad Labem).

15. PLES ROKU

Vstupenky rezervujte 7 dní v týdnu na tel.: 323 603 057, 777 555 443, kadlec@elektro-kadlec.cz
Prodej vstupenek od 5. 1. 2015:  

Elektrocentrum Kadlec, Černokostelecká – obchodní areál u Tesca, Říčany 

Vás zve na 

24. ledna 2015 od 20:00 hodin 
sál MěKS Říčany 17. listopadu 214
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20. listopadu se žáci 2. stupně zúčastnili okresního kola ve stolním 
tenise v Čelákovicích. Přeboru se zúčastnilo osm škol – 23 družstev 
chlapců a dívek. Bylo sehráno 203 utkání na 8 stolech. Veškeré 
výdaje byly hrazeny z rozpočtu OR AŠSK. Vítězové obdrželi diplomy, 
poháry a sladké odměny. Naše děti obsadily v turnaji přední příčky:
2. místo v kategorii mladší žáci vyhráli Sean Benz, Michal Míka, 
Ondřej Svoboda  a Jaroslav Synáček
2. místo v kategorii starší žákyně obhájily Marie Šimuničová, 
Bětka Černá a Kristýna Filípková

Naše mladší žákyně získaly třetí místo. Všem gratulujeme 
k úspěchu!
Naši žáci se také objevili na 2. ročníku florbalového turnaje 
na Fialce, pořádaného pod záštitou města Říčany a FBC Říčany.
Kluci z 1. stupně v kategorii mladší žáci (1.–5. třída) obsadili 
celkově v souboji říčanských škol 2.–3. místo.
Chlapci v kategorii žáků 6. a 7. tříd vybojovali 2. místo. Sehráli celkem 
5 zápasů a přemožitele potkali až ve finále, ve kterém prohráli 1:2. 
Děkuji moc za skvělou reprezentaci školy.

V dopoledních hodinách tato početná skupina nadpřirozených 
bytostí obcházela všechny třídy na nižším stupni s drobnou nadílkou.
Odpoledne pak skupina vyrazila do Domova seniorů Pod Kavčí 
Skálou na tradiční MIKULÁŠSKOU NADÍLKU. Děti si pro své starší 
spoluobčany nacvičily pásmo koled, které si ve finále zazpívali 
senioři společně s nimi. Sváteční vánoční atmosféru umocnil 
zvuk tří kytar, kterými zpěváci své vystoupení doprovázeli. 
Vrcholem vystoupení pak byl přednes písně od Václava Neckáře 
– Půlnoční, kterou děti pečlivě a dlouho dopředu trénovaly. 

Po koledách následovala nadílka pro všechny přítomné seniory. 
S balíčky pak Mikuláš, andělé a čerti obešli i pokoje trvale 
ležících pacientů. 
Atmosféra byla opravdu báječná, ke konci až dojemná, a to 
nejen na straně důchodců, ale i dětí, které si opět uvědomily 
různé tváře stáří.
L. Prchalová, koordinátorka školního parlamentu

V minulém roce jsme znovu uspořádali akci, která se v roce 2013 
těšila velkému zájmu bývalých i současných kolegyň a kolegů.
Setkání se konalo v pátek 21. listopadu odpoledne v nově 
zrekonstruované třídě v přízemí hlavní budovy školy. Dorazilo 
asi 40 bývalých zaměstnanců a téměř všichni současní 

a v srdečné atmosféře se posezení protáhlo až do pozdních 
večerních hodin. Když se všichni navzájem přivítali a řekli pár 
slov o sobě a nějaké perličky z kantorské praxe, vydala se 
početná skupina zvědavců v doprovodu pana ředitele na noční 
prohlídku již téměř hotového Geoparku na školní zahradě.

SETkáNÍ ZAMěSTNANCů ŠkOlY 21. 11.

PŘINESlA NáM POŠTA…
Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat třídě 3. B 
s paní učitelkou Mlchovou za krásného Mikuláše.
Letos máme ve školce hodně malé děti a bála jsem se pozvat „dospělácké“ 
čerty a Mikuláše. S paní učitelkou  Mlchovou jsme vymyslely návštěvu její 
třídy v převlečení za čerty, anděly a Mikuláše. Pomohli rodiče třeťáků, kteří 
děti přivezli a počkali na ně. Naše děti na čerty čekaly s docela velkými 
obavami, ale když viděly velikost čertů, strach je přešel.
Společně jsme si zazpívali, zarecitovali a užili si krásné dopoledne.
Jsem moc ráda za takovou nádhernou spolupráci, která jistě není poslední, 
protože paní učitelka Mlchová má už v hlavě další nápady. A pro naše 
předškoláky je to krásná motivace, proč jít do školy :-)

Krásný zbytek adventu vám přeje Gabriela Blovská, ředitelka MŠ Světice

NáVŠTěVA V DOMě SENIORů 
ANEb MIkUláŠ NA I. ZŠ
5. 12. 2014 VYkOUZlIl 
PARlAMENT NAŠÍ ŠkOlY SkUPINU 
PEkElNÍků, ANDělů A MIkUláŠE. 

SPORTOVNÍ úSPěChY NAŠICh žáků
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ZáPIS DO PRVNÍCh TŘÍD 
I. ZáklADNÍ ŠkOlY ŘÍČANY 
SE bUDE kONAT V PáTEk 13. úNORA 2015 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. 
2008 do 31. 08. 2009 s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Co je potřeba?
Vezměte s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, 
v  případě odkladu z minulého roku Rozhodnutí o odkladu povinné školní 
docházky, cizinci – pas, potvrzení o občanství, povolení k pobytu.
Vyplňte na místě zápisu Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání a Zápisový lístek.

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

DEN OTEVŘENýCh 
DVEŘÍ  
PONDělÍ 9. 2. 2015
Dne 9. února 2015 bude škola otevřena 
všem, kteří mají zájem prohlédnout si 
prostory budov naší školy. V průběhu 
dopoledne 8.10–11.45 hodin můžete 
nahlédnout do výuky v jednotlivých 
třídách. Většina učeben je vybavena 
interaktivními tabulemi, které jsou 
v hodinách aktivně využívány učiteli i žáky.
Školní družinu můžete navštívit 
odpoledne od 13.00 do 15.00 hodin 
v budově 1. tříd v ulici Olivova 1308 
a podívat se, jak zde děti tráví čas.
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 
matematiky (zařazovací test proběhne 20. 
5. 2015) se nabízí možnost získat bližší 
informace.
Učitelé i vedení školy vám ochotně 
zodpoví dotazy o naší škole.

Těšíme se na setkání s vámi.

V  prosinci jsme se zapojili 
do  akce Čertovský rej, která 
se konala 5. 12. 2014. Děti si 
mohly zatančit s  čertem, a  ty, 
které přišly v  maskách, dosta-
ly i  odměnu. Na  zúčastněné 
čekaly stánky s  občerstvením 

a ke konci akce proběhla ohnivá show. Celý večer se nesl 
v příjemné vánoční atmosféře. 
Dále jste nás mohli potkat na akci České Vánoce 23. 12. 
2014, kde jsme pomohli s organizací a s přípravami. Tou-
to večerní akcí jsme se přiblížili ke Štědrému dni.
Na  zasedání jsme diskutovali o  multifunkčním hřišti 
a vyhodnotili anketu, která probíhala na školách. Nejvíce 
nápadů vzešlo od mladších ročníků, kde v anketě zvítězi-
lo lanové centrum, dále pak skatepark, minigolf, hřiště 
na  parkour, půjčovna sportovního vybavení nebo třeba 
teplý bufet. 
Aktuálním tématem je také Ladovská koulovačka, kte-
rá se uskuteční, jakmile na to budou vhodné podmínky. 
Vyhlášena bude městem Říčany a žákovským zastupitel-
svem, a  to zejména prostřednictvím škol, ihned po  na-
padnutí sněhu.
Naše zastupitelstvo vám přeje v roce 2015 mnoho úspě-
chů a šťastných a spokojených chvil. 

Žákovské zastupitelstvo 
pomáhá

Naše škola nabízí:  
l Setkávání budoucích prvňáčků před 

nástupem do školy
l Výuku anglického jazyka od první třídy 
l Výuku čtení probíhající analyticko-

syntetickou metodou
l Plavecký výcvik v rámci výuky tělesné 

výchovy
l Projektové dny 
l Interaktivní tabule ve třídách
l Poradenství školního psychologa

l Poradenství a nápravy speciálního 
pedagoga

l Preventivní programy
l Prezentaci na veřejnosti formou  

TP festu
l Spolupráci na projektu „Ovoce do škol“
l Zapojení do projektu Integrace ICT 

do výuky
l Výběr ze tří jídel ve školní jídelně 
l Pestrou škálu zájmových a vzdělávacích 

kroužků „Domino Říčany o. s.“
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Čertovský rej kvintánů
Čert a  Mikuláš. Jedna z  nejkrásněj-
ších českých tradic, jíž se každoročně 
obává spousta malých dětí a mnohdy 
i dospělých. Na naší škole se však ten-
to zvyk nikdy výrazně neslavil. A prá-
vě my, studenti kvinty, jsme se to roz-
hodli změnit. Nakoupili jsme rohy, 
sladkosti, líčidla, z  domova přinesli 
brambory s uhlím, a dokonce ani kří-
dla pro anděly nebo kostým Mikuláše 
nebyly výjimkou. Vše nastalo pátou 
vyučovací hodinu. Za  doprovodu 
chřestících řetězů a cinkajících zvon-
ků se nám podařilo obejít všechny 
třídy a  věnovat jim příslušnou mi-
kulášskou nadílku. Nejvíce jsme se 
při této akci pravděpodobně pobavili 
právě my, účinkující, ale i tak doufá-
me, že se všem studentům naše malé 

vystoupení líbilo, především mlad-
ším ročníkům, které se nám mnohdy 
podařilo i vystrašit. Pevně věříme, že 

díky naší „mikulášské“ došlo právě 
letos k zakotvení této tradice ve škole.  

S. Sýkorová, kvinta

17. ročník soutěže 
„O klobouk kouzelníka 
Pokustóna“
Dne 5. 12. 2014 se studenti státního 
Gymnázia Říčany účastnili finále  17. 
ročníku soutěže „O klobouk kouzel-
níka Pokustóna“ konané a pořádané 
Gymnáziem Písnická 760, Praha 4.
Cílem soutěže bylo porovnání získaných 

vědomostí a dovedností žáků zábavnou 
formou. Přínosem by mělo být zvýšení 
zájmu o přírodní vědy, rozšíření a apli-
kace vědomostí, navázání kontaktů 
a rozvoj organizačních schopností.
Žáci měli za úkol připravit si pokus  
s jednoduchými pomůckami na jakékoli 
téma fyziky či chemie. Pokus museli 
doprovodit slovním komentářem.
Ve  velké konkurenci základních 

a středních škol z různých koutů České 
republiky se podle počtu přidělených 
bodů soutěžící A. Ruszová z  primy 
umístila na 5. místě, J. Mikulandová 
a  E.  Řezáčová z  kvarty na  8. místě, 
S. Kolací a K. Pokorná z primy na 9. 
místě a K. Končická a J. Skřivánko-
vá z primy na 11. místě.
Celkem se finále účastnilo 29 skupin.

P. Hromas

anna ruszová s pokusem „Newtonovo kolo“
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  2011  

Den otevřených dveří 
 
 
 

 
Zveme zájemce o studium a jejich rodiče na Den otevřených dveří, který se 
uskuteční dne 28. ledna 2015 v době od 8:20 h do 17:00 h.  
Program Dne otevřených dveří: 

 od   8:20 h do 12:00 h možnost podívat se na vyučovací hodinu 
 od 12:00 h do 15:00 h prohlídka školy a ukázkové činnosti žáků 
 od 15:00 h do 17:00 h v každou celou hodinu informace ředitelky školy 

                                        k přijímacímu řízení a portfoliu školy v aule 

 

 
Nabízíme 

  
Ve školním roce 2015/16 otevřeme  

 kvalitní studium s využitím multimediální 
techniky ICT ve všech učebnách a 
podporu digitálních učebních materiálů 
v prostředí E-learning Moodle nebo 
Classroom v Google Apps pro vzdělávání; 

 výběr cizího jazyka: angličtina, němčina, 
španělština, volitelně i latina; 

 volitelné semináře ve vyšších ročnících; 
 přednášky, exkurze, zájmové kroužky, 

soutěže, sportovní kurzy, zahraniční 
zájezdy a výměnné pobyty; 

 elektronickou žákovskou knížku a třídní 
knihu, studentské karty ISIC pro vstup do 
školy a nákup ve školním bufetu a jídelně; 

 vysokou úspěšnost absolventů v přijetí na 
vysoké školy a zaměstnání – statistika 
uvedena ve výroční zprávě na úřední 
desce www.gyri.cz  
  

  jednu třídu čtyřletého oboru vzdělání  
(79-41-K/41) s 30 - 32 žáky; studium je 
určeno pro uchazeče z 9. tříd;  

 jednu třídu osmiletého oboru vzdělání  
(79-41-K/81) s 30 - 32 žáky; studium je 
určeno uchazečům z 5. tříd; 

 i nadále jsme fakultní školou 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze.  

Informace vám rádi sdělíme 
 kontaktujte prosím zástupkyni 

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

 

 
 
 
 
 

Název školy: Gymnázium, Říčany  
Adresa: Komenského náměstí 1/1280, Říčany 251 00 
Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. 

Den otevřených dveří
Ve středu dne 11. 12. 2014 se na na-
šem gymnáziu již tradičně uskutečnil 
den otevřených dveří. Gymnázium 
bylo přístupné veřejnosti, budoucím 
uchazečům o  studium i  jejich rodi-
čům. Návštěvníci se seznámili se 
studijním programem i  s  prostředím 
školy. Mnozí současní studenti ve spo-
lupráci se svými vyučujícími připravili 
pro tento den demonstrace pokusů, 
ukázky práce z  různých předmětů, 
projektů a  různé soutěžní úkoly. Ve-
dení školy poskytovalo každou celou 
hodinu informace v aule školy a odpo-
vídalo i na případné dotazy. 
Potěšil nás zájem o  studium na  naší 
škole a jak je patrné z fotografií, bavi-
li se nejen návštěvníci, ale i současní 
studenti.
Druhý termín dne otevřených dveří 
je 28. 1. 2015. Vás, kteří jste neměli 
možnost nás navštívit v  prvním ter-
mínu, srdečně zveme!

dř

Návštěva  útulku

V  listopadu navštívili studenti tercie 
útulek pro opuštěné a zatoulané psy 
i jiná zvířata v pražské Troji.
Útulek spravuje Městská policie hl. 
m. Prahy a  její příslušníci studenty 
útulkem provedli, pověděli jim o jeho 
historii, odchytové službě a o tom, jak 
je o  zvířata postaráno. Kromě desí-
tek psů nejrůznějších plemen si žáci 
mohli prohlédnout i  nalezené hady 
a ještěry. S historií útulku se seznámili 
ve  stálé expozici s  mnoha fotogra-
fiemi, včetně těch z  ničivé povodně 
v  roce 2002. Návštěva terciánů jistě 
potěšila ubytované pejsky, protože do-
stali spoustu piškotů i jiných pamlsků. 
Tato exkurze proběhla v  rámci příro-

dovědného projektu a kromě útulku se 
žáci seznámili s  historií a  přírodními 
památkami Troje a  prošli se parkem 

bohnické nemocnice, kde se dozvěděli 
o  nejčastějších chorobách a  závislos-
tech zde léčených. D. Dandová
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Posledním koncertem, který proběhl 2. 12. 2014 v Gale-
rii Kotelna, se ZUŠ v Říčanech rozloučila s rokem 2014. 
Vystoupil zde pěvecký sbor Urban Ladies se svým komor-
ním adventním programem a Komorní orchestr ZUŠ s di-
rigentem Josefem Brázdou. Ten připravil skladbu od G. F. 
Händela – Vodní hudbu. Tímto barokně a vánočně ladě-
ným koncertem jsme se rozloučili s rokem 2014 a těšíme 
se na to, co nám přinese rok následující – 2015.
Přejeme dětem, rodičům, přátelům a našim příznivcům krás-
né Vánoce plné rodinné pohody, odpočinutí si od běžných sta-
rostí, radost z každého dne, který prožijeme naplno a v novém 
roce jen samé dobré zprávy a hlavně – hodně zdraví.
Děkujeme všem za spolupráci.

Kolektiv zaměstnanců ZUŠ Říčany

Ve  dnech 12. a  19. lis-
topadu navštívily děti 
z výtvarného oboru Zá-
kladní umělecké školy 
v  Říčanech výstavu 
věnovanou 100. výro-

čí narození J. Koláře v prostorách Musea Kampa. Koláže, 
muchláže nebo roláže – to jsou jen některé z technik, které 

měly děti možnost zhlédnout při komentované prohlídce. 
A nejen to, v rámci workshopu techniky si také vyzkoušely 
a vytvořily při skupinové práci zcela originální díla. 
Návštěva výstavy byla inspirativní, dokázala donutit divá-
ka k zamyšlení a k nezvyklému způsobu vnímání reality.

Helena Dušková, pedagog VO ZUŠ Říčany – Strančice

ze života škol(ek)

Výtvarný obor ZUŠ na výstavě Jiřího Koláře

Základní umělecká škola se rozloučila s rokem 2014 koncertem
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ze života škol(ek)

Již tradičně, na  první adventní neděli, uspořádala Vlasti-
vědná společnost Ladova kraje – DFS Mikeš regionální fes-
tival Adventní prozpěvování, který měl již XII.ročník. Celá 
akce je po celou dobu svojí existence spojena s celonárodní 
sbírkou Pomozte dětem. V  letošním roce jsme na  konto 
sbírky poslali 3 500 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli. 
Dále děkujeme panu D. Frydrychovi za poskytnutí koláč-
ků pro naše hosty a pro naše děti v souboru a paní Věře 
Kubelkové za  nekrásnější vánočky na  světě. Další podě-
kování směřuje do  KC Labuť paní Ludmile Řehákové, 

Radimovi Kadlčákovi a  Ondřeji Pátkovi za  pomoc při 
přípravě celé akce. Moc děkujeme také paní Evě Kočové 
za možnost uskutečnit jeden z koncertů v Galerii Kotelna.
Za nafocení celé akce děkujeme Rudolfu Flachsovi.
Celou akci významně finančně podpořilo město Říčany 
a také pomohlo s organizací. Také moc děkujeme.
A poslední poděkování patří organizačnímu výboru VSLK 
– Janě Pátkové, Věře Müllerové, Šárce Skůpové, Luďce 
Šplíchalové a Renatě Voříkovské, bez jejichž pomoci by se 
celá akce nemohla uskutečnit.
Další Adventní prozpěvování, tentokrát již třinácté, bude 
29. listopadu 2015!
K  připomenutí celé akce nejlépe poslouží fotografie R. 
Flachse z jednotlivých vystoupení.

Iveta Sinkulová, DHS Mikeš

bilance Xii. adventního 
prozpěvování
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Mezi námi

Říčanské občany, o kterých vám vyprá-
vím, jsem často poznal přímo u  nich 
doma. Nejdříve v roli truhláře, později 
jako bytový architekt. Navrhoval jsem 
pro ně nábytek i interiér.
Těsně před druhou světovou válkou 
a v jejím průběhu měli i tady lidé po-
třebu schovat si cennosti a také záso-
by potravin do  nejrůznějších skrýší. 
Vznikaly tajné schránky a  důmyslně 
zabudované skříně. Vzpomínám si 
na  odkládací stěnu v  jednom bytě. 
Odklopila se, a  za  ní se nacházely 
dveře do skříně. Když se jedna z polic 
v té skříni vysunula, otevřela se zadní 
stěna. Za ní byla skříň další a za tou-
to skříní jste našli ještě jednu tajnou 
schránku. Tudíž několik schránek 
za  sebou. I  takové zvláštnosti přiná-
šela válka.
Co si pamatuji, v  Říčanech se vždy 
usazovali vzdělaní lidé, tedy i právní-
ci. O právníku Karlu Teršípovi jsem 
se na stránkách Kurýru již několikrát 
zmiňoval – ostatně při procházce ná-
městím nám ho stále připomíná pů-
vabný dům nedaleko kostela, kde léta 
bydlel a provozoval advokátní praxi. 
Když zemřel, vystřídal ho na  tom-
to místě jeho koncipient, podobně 

obratný August Krischke. Ten si 
potom kancelář přestěhoval do nové 
velké budovy Na Růžku. Krischkeho 
trápilo ztuhlé koleno, chodil o  holi 
a  za  klienty jezdil starou Tatrou 75. 
Později si postavil vilu ve čtvrti, kte-
ré se říkalo Na  Bělišti (mezi dneš-
ními ulicemi Žižkova a  Petra Fast-
ra). V  padesátých letech již nemohl 
pokračovat v  soukromé praxi, byl 
zaměstnán jako právník u  družstva 
Jednota. Shodou okolností vím, že 
i  s  manželkou pak měli dohromady 
snad jen 500 korun penze.
Doktor Vladimír Federman byl 
na  rozdíl od  těchto dvou pánů, dra-
vých advokátů, spíše lidumil. A  také 
veliký vlastenec, vydával knihy básní 
pod jménem Vladimír Bezděkov-
ský. Ve třicátých letech sídlil v domě 
židovského obchodníka Bertholda 
Becka (na rohu Lázeňské ulice a ná-
městí, dnes je v něm Labužník), v pa-
tře nad obchodem, kde se prodávalo 
kožené zboží a potřeby pro obuvníky. 
I  on si postavil domek Na  Bělišti. 
Syn pana Federmana, také Vladimír, 
studoval medicínu, když byly za oku-
pace zavřeny vysoké školy. Šel tedy 
vypomáhat k  lékaři Kurganskému, 

který ordinoval na  náměstí v  budo-
vě Okresní záložny (je to dnes dům 
s  reklamním centrem). Tam přečkal 
válku. Mnozí si ho budete jistě pama-
tovat, protože pak v  místní nemoc-
nici vedl laboratoř, kam jsme chodili 
na odběry krve.
O  doktoru Janu Hustákovi jsem 
také už podrobněji psal (Kurýr č. 
10/2012). Léta byl zaměstnán u  že-
leznice (mj. zastával funkci rady 
na pražském ředitelství drah). Spolu-
zakládal TJ Sokol Radošovice a patřil 
k  sokolským činovníkům, kteří byli 
za války zatčeni a vězněni. Už k další 
generaci advokátů patřil doktor Von-
dra. Vzpomínám si, že na  své kan-
celáři nedaleko náměstí měl ceduli 
Obhájce ve  věcech trestních, doktor 
Vondra.
V  archivu městského úřadu je snad 
ještě k dohledání kopie dopisu, který 
psal můj otec doktoru práv Josefu 
Hrubanovi, náměstku ředitele Vše-
obecného penzijního ústavu v Praze 
(po roce 1948 to byla krátce Ústřední 
národní pojišťovna, pak budovu uko-
řistily odbory). Z fondů mocné pojiš-
ťovny poslal doktor Hruban na konto 
budoucí stavby gymnázia sto tisíc 
korun, aby mohlo město zaplatit 
projekt a  přípravné práce. (Gym-
názium na  Komenského náměstí se 
začalo stavět v  roce 1947, otevřeno 
bylo o  dva roky později.) Hrubano-
vi měli vilu v  Táborské ulici. Odtud 
chodívala za  války paní Hrubanová 
dolů do  města za  mojí maminkou 
a navzájem se utěšovaly, protože obě 
měly uvězněné muže. Pan Hruban 
byl zatčen pro odbojovou činnost. 
Bohužel se po  válce z  Osvětimi ne-
vrátil. Jeho manželka to velmi těž-
ce nesla, o  mnoho let jej nepřežila. 
Jejich dcera se provdala za  dalšího 
významného právníka v  Říčanech, 
doktora Kindla. Ten se stal okres-
ním soudcem, ovšem po  únoru 
1948 byl jako nekomunista vyhozen. 
Dělal pak podnikového právníka 
u  Českých energetických závodů. 
Po  sametové revoluci nám na  měst-
ském úřadě zcela nezištně pomáhal 
se smlouvami, řešícími navrácení 
majetku, který zabavili komunisté, 
pomáhal sepisovat smlouvy, které 
město uzavíralo apod.

Zaznamenala Renata SkalošováJudr. Vladimír Federman na snímku z roku 1963
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Mezi námi

Chválit a sloužit
Před sedmi lety jsme cestovali po Spoje-
ných státech a navštěvovali sbory křes-
ťanského společenství Vinice. Jejich 
společným mottem je chválit a sloužit, 
a to jsme také zažívali: Velká shromáž-
dění i malé návštěvy po domácnostech 
prodchnuté muzikou, zpěvem, tancem 
a  také praktickou a  aktivní ochotou 
pomoci, posloužit – doprovodit, ukli-

dit, zavézt, uvařit, půjčit… A  všudypřítomnou modlit-
bou jako praktickým, užitečným a  efektivním projevem 
víry současného člověka, který má běžné zaměstnání, 

rodinu a  normální zájmy ve  volném čase. Fungovalo to.  
Bude to pět let, co jsme přišli do Říčan. Máme běžné za-
městnání, rodinu a normální zájmy. A taky touhu chválit 
a sloužit, pokud možno s lidmi, kteří mají zájem o totéž. 
A tak nabízíme: Chcete-li se setkávat při chválách a mod-
litbě, hledat Boha, učit se o něm a od něj, růst, dospívat, 
uzdravovat se, vydat se a  taky zjistit, jak může být ná-
sledování Ježíše časově a  kulturně relevantní naší sou-
časnosti, přijďte. Každé poslední úterý v KC Na Fialce 
od 19 h pořádáme shromáždění chval a každé jiné úterý 
ve stejnou dobu setkání diskusní a modlitební. Anebo se 
ozvěte, jestli byste rádi, aby se za vás někdo modlil.
Jiří a Anna Klimešovi, info@vineyard.cz, www.vineyard.cz

křesťanské společenství Vinice Říčany

Starosti našich starostů aneb snídaně s mAS Říčansko
Noví starosto-
vé, kteří zasedli 
na  svých úřadech 
před měsícem, 
a  zároveň jejich 
pokračující kole-
gové, byli pozváni 

na úterý 9. prosince 2014 do krásných prostor certifikovaného 
areálu regionální značkou Zápraží do  kongresového centra 
Oáza v Říčanech. Na programu snídaně starostů nesoucí ná-
zev „Strategicky společně s MASkou“ bylo nové programové 
období a dotační možnosti pro obce, které se jim prostřednic-
tvím MAS nabízí. Velkým potěšením nám byla hojná účast cel-
kem 34 starostů a místostarostů z 24 obcí v působnosti MAS.
Po  vstřícném přivítání všech účastníků promluvila ředi-
telka MASky paní Pavlína Filková, která prezentovala no-
vinky a plány MASky s výhledem do roku 2020. Novinky 
se týkaly nejen standardizace MAS, ale i možností využití 
finančních dotací pro naše obce a bezplatného vzděláva-
cího programu Region určeného pro širokou veřejnost. 
Druhým hostem byl zastupitel Středočeského kraje Milo-

slav Šmolík, který seznámil posluchače s událostmi týka-
jícími se dotační politiky Středočeského kraje. 
Vše zakončila prezentace pana Vladimíra Motyčky ze spo-
lečnosti SIGMIN, a.s., pojednávající o  úsporách energií 
a dalších podnětných tématech.
Snídani pro své starosty pořádala Místní akční skupina Říčan-
sko, která plánuje další podobné setkání začátkem února 2015. 
Věříme, že spolupráce v novém roce 2015 přinese mnoho 
úspěchů v rozvoji našeho regionu.

MAS Říčansko

Ladovská zima
Navzdory předpovědi počasí, která zatím 
nedává moc nadějí na lepší průběh zimy než 
v předchozích dvou letech, jsme i letos při-
praveni odstartovat projekt Ladovská zima.
Tím hlavním, co bychom rádi v  rámci 
Ladovské zimy podpořili, je síť stop pro 
běžkaře. Na několika místech v regionu 
by probíhala strojová údržba okruhů ve-
doucích převážně po  polích a  loukách. 
Na  úspěchu akce se ale podílí každý, 
kdo nějakou stopu v našem mikroregi-
onu najede a dá o tom vědět ostatním. 
Proto je druhou páteří projektu Ladovská 
zima sdílení informací. Informací o  tom, 
jaké jsou v  Ladově kraji podmínky pro 

běžkování, kde jsou kvalitní stopy, ale také 
na kterých rybnících se bruslí, kde se dobře 
sáňkuje, kdy se konají zimní akce apod.
Informace najdete na  www.ladovskazima.
cz, kde se o ty své můžete i podělit, a také 
na facebookovém profilu Ladovská zima.
Mezi akce, které se uskuteční „za každého 
počasí,“ bude i letos patřit karneval na Ši-
beničním vrchu v  Mnichovicích, bruslení 
na  zimním stadionu i  Ladovské vepřové 
hody ve  Velkých Popovicích, kde se opět 
pokusíme o  vytvoření soch z  ledového 
obrusu ze zdejší hokejové plochy. 
Že to jde i bez sněhu, dokázali v Kameni-
ci. Hned 1. ledna v pravé poledne odstar-
tovali novoroční běh na Panskou skálu. 

Roman Sauer

 Běžecké stopy   Bruslení na rybnících   
 Sáňkování   Karneval na lyžích a bruslích   

 Lyžování na Šibeničním vrchu 
 Velká sněhová bitva v Říčanech

 Na závěr Ladovské vepřové hody  
v pivovaru Velké Popovice

Termíny akcí, stav sněhu, ledu a běžeckých stop najdete na 

www.ladovskazima.cz

www.ricany.czKameniceŘíčany Senohraby

UžijTe Si PraVoU čeSKoU
ladovskou zimu

Ladovska zima2014_CLV_ricany.indd   1 16.12.13   19:26
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Mezi námi

Narodil jsem se 15. listopadu 1914 v Černilově v evange-
lické škole, kde byl můj otec řídícím učitelem. Ve  12 le-
tech jsme se přestěhovali do Hradce Králové. V 16 letech 
na  základě literární soutěže jsem se stal nejmladším čle-
nem československé delegace na  světový kongres YMCY 
(křesťanské sdružení mladých mužů), v Kanadě v Torontu 
a  v  USA v  Cleavelandu. Ve  Washingtonu nás přijal teh-
dejší prezident USA Edgar Hoover. V  druhém semestru 
jsem byl zvolen levicovou částí mediků delegátem na me-
zinárodní konferenci studentstva a mládeže v Bruselu. V r. 
1935 jsme jeli se dvěma kamarády na mezinárodní výstavu 
do Bruselu, pak do Paříže a po stopách Hemingwayových 
do jižní Francie do Biarritzu a odtud do Španělska. Pak ná-
sledoval San Sebastian a Pamplona. Odtamtud do Lourdes 
a ke středozemnímu moři okolo Port DuGardu do Nimes, 
odtamtud do Lyonu, pak do Ženevy a domů. V r. 1936 jsme 
navštívili francouzského spisovatele Jeana Giona v Mano-
sque a  odtamtud jeli do  Marseille a  potom do  Barcelony, 
kde nás zastihla občanská válka. Domů jsme se vrátili přes 

Lyon a Ženevu. V roce 1937 jsem odjel se svým kamarádem 
na světovou výstavu v Paříži. Tam jsem se setkal s P. Picas-
sem, který dokončoval obraz GUERNICA. Odtamtud jsme 
odjeli do Bretaně, na kterou vzpomínáme jako na nejkrás-
nější prázdniny. Válku jsem prožil v ordinaci praktického 
a též očního lékaře. Po válce jsem pracoval na druhé oční 
klinice prof.  Kurze. V  roce 1948 jsem založil v  poliklini-
ce v Říčanech oční oddělení. Profesor Kurz mě poslal v r. 
1952 do  Karlových Varů jako primáře očního oddělení. 
V r. 1958 jsem uveřejnil práci o tzv. Novosibirské metodě, 
léčení poleptání očí vlastní krví s penicilinem, jež se rozší-
řila do mnoha zemí, a také jsem navrhl ochranné sklářské 
brýle. V roce 1962 jsem odjel na Kubu, kde jsem byl jako 
oční lékař 3 a půl roku. Odtud jsem přivezl metodu opera-
ce šedého zákalu tzv. kryoextrakcí. V roce 1971 bylo oční 
oddělení přeloženo do  Ostrova, kde jsem pracoval jako 
primář až do r. 1978. V důchodu jsem pracoval ještě 13 let 
na poliklinice v Říčanech.

Blahoslav Rejchrt

Stručné ohlédnutí při příležitosti 100. narozenin mUDr. blahoslava rejchrta

ČRS MO Říčany přeje krásný 
rok 2015 a spoustu hezkých 
zážitků u vody
Tímto si vás dovolujeme pozvat na prodej 
rybářských povolenek na rok 2015 v klubovně 
u Marvánku v těchto termínech:
10. a 24. ledna
14. února
7. a 24. března 
Vždy od 8.00 do 12.00 hod. (soboty).

S pozdravem Petrův zdar,  říčanští rybáři

PoDěKoVáNí oLiVoVě NADACi
Rádi bychom zde poděkovali Olivově nadaci za podporu 
ve výši 100.000 Kč, která nám již podruhé letos výrazně 
pomohla snížit celkový finanční závazek. Děkujeme také 
za skvělou spolupráci, které si velmi vážíme, a věříme 
v zachování stejné vstřícnosti a přízně i pro další roky.

Blanka Vysloužilová
ředitelka Olivovy dětské léčebny

Vážený pane Kořene, jsem rád, že jste byl opět zvolen sta-
rostou, a dovoluji si dát vám do vínku hned jednu otázku.
Zanedlouho se bude platit daň z nemovitosti – chodím ji 
platit na finanční úřad, protože bylo zrušeno bezplatné 
zasílání na poště, a ve frontě se tam ozývají bouřlivé re-
akce na situaci, že Říčany mají šestinásobnou daň z ne-
movitosti oproti původní dani.
Dal jsem si udělat seznam výše daní z 519 obcí. Až na vý-
jimky všude platí dvojnásobnou daň z nemovitosti. (V 72 
obcích neplatí žádnou daň.) Za starostování paní Adri-

eny tady byla daň zvýšena třikrát (připomeňme, že výše 
koeficientu daně záleží na rozhodnutí obce). Posléze byla 
jakýmsi rozhodnutím státu znovu zvýšena o 100 procent, 
v Říčanech je dnes tedy šestinásobná daň. Máme-li pa-
třit mezi pohodové obce, tak, jak se o to snažíte, bylo by 
možné vrátit se mezi obce s dvojnásobnou daní z nemo-
vitosti?
Rád bych se vás takto na stránkách Kurýru čas od času 
zeptal na některé jevy, které nás, občany, zajímají.

Dalibor Hofta

Děkuji za tento dotaz, který bezesporu trápí mnohé ma-
jitele nemovitostí. A  zejména jde o  ty majetnější, kteří 
vlastní velké logistické areály, ubytovny nebo obchodní 
centra. V případě majitelů rodinných domů jde o rozdíl 
v  řádu jednotek tisíců korun. Proč nyní ceny nesnižuje-
me? Protože stav rozpočtu to nedovoluje. Příjem daně 
z nemovitosti činí zhruba 35 milionů korun. Městské fi-

nance, stav budov a infrastruktury města nejsou v takové 
kondici, abychom si mohli dovolit říct: 7 milionů rozpočet 
nepotřebuje. Stále splácíme dluh a  je potřeba velkých 
investic. Nutné je ale také zdůraznit, že město nemá 
nejvyšší možný koeficient pro výpočet daně z nemovitosti 
a ke zvyšování se oproti jiným městům nechystá.

Vladimír Kořen, starosta
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Pravda a lži
V prázdninovém čísle Kurýru, kde jsem psal o nevhod-
nosti konání tzv. Staráku uprostřed lesa, a o  tom, že 
referát lesů a myslivosti OŽP státní správy v přenese-
né působnosti v Říčanech funguje nedobře, napsal své 
vyjádření k  tomuto problému i  pan tajemník Mařík, 
a to v tom smyslu, že státní správa v oblasti ochrany 
životního prostředí pracuje dobře, jinak řečeno – že 
nemám pravdu.
Tak za  prvé: Organizátor Staráku oznamoval konání 
sportovní akce, a ta mu byla povolena. Hudební festival 
tedy pořádal nepovoleně. Na pováženou je, že oprávně-
ná úřední osoba tohoto referátu Markéta Zelená věděla, 
že se jedná o hudební festival a nikoliv o sportovní akci, 
kterou povoluje. Snad právě proto, že zákon o  lesích 
v  §20 odst. 5 připouští při splnění uvedených podmí-
nek konání hromadných a organizovaných sportovních 
akcí, v  žádném případě ne produkcí hudebních, navíc 
zesílených aparaturami, takže je to řev, a ne hudba. Je to 
zřejmé obcházení zákona, jak ze strany organizátora, tak 
ze strany správního orgánu. Lze ještě dodat, že byl zcela 
ignorován zákon o myslivosti. 

Za druhé: Akce byla povolena přesto, že tento orgán st. 
správy neměl k dispozici souhlas vlastníků dotčených 
lesních pozemků. Udělení výjimky z  obecně závazné 
vyhlášky města nelze považovat za  udělení výjimky 
vlastníka lesa podle §20 odst. 4 zákona o lesích. Navíc 
vlastníků dotčených lesních pozemků je několik, zhru-
ba čtyři, a ne pouze město Říčany.
Při mém jednání na KÚSK padla slova o  tom, že toto 
je školní příklad toho, jaká chyba byla zrušení okres-
ních úřadů, kde státní správa byla nezávislá na místní 
samosprávě. Pracovníci současné st. správy v  přene-
sené působnosti jsou totiž zároveň zaměstnanci této 
samosprávy a  jsou jí tedy poplatní. Mohli by také ris-
kovat ztrátu zaměstnání. To jediné omlouvá pracovníky 
tohoto referátu OŽP a  vedoucího  odboru OŽP, který 
dosud  toto trpěl.
Prosím pana tajemníka, aby si od pana Smetánky za-
půjčil stanovisko KÚSK k tomuto problému, které OŽP 
v Říčanech bylo zasláno na vědomí. 

Václav Macinauer
P.S.: Dovoluji si zdůraznit, že se jedná o aktuální a trva-
jící téma a  sdělení nových skutečností, vyplývajících ze 
stanoviska KÚSK.

Vážený pane Macinauere, ač pochybuji o vámi proklamova-
né aktuálnosti příspěvku k akci „Starák“ v roce 2014, přesto 
odpovím stručně na několik vašich připomínek. Za prvé stá-
le platí moje vyjádření o činnosti OŽP z letního čísla Kurý-
ru na toto téma, za druhé do Kurýru píši jen to, co dokáži 
doložit, a  za  třetí znám stanovisko KÚSK (Krajský úřad 
Středočeského kraje) z 16. července 2014, tedy „aktuální“ 
informaci půl roku starou. Vaše žádost na KÚSK o opatře-
ní proti nečinnosti OŽP v Říčanech z června letošního roku 

byla plná výrazů o tom, jak akce „pobuřuje říčanské obča-
ny“, jak se jedná o „neskutečný řev“ a že „velká část omla-
diny se tam jde stejně jen opít“ nebo se „pod vlivem alkoholu 
rozptýlí po  lese se všemi riziky z  toho plynoucími“. Přesto 
KÚSK opatření nevydal a OŽP Říčany pouze sdělil, že by 
organizátora měl upozornit na  možné porušení lesního 
zákona, případně zákona o  myslivosti. Jinak samozřejmě 
respektuji váš názor, máte na něj právo.

Tomáš Mařík, tajemník 

Po  nedávno zveřejněných informacích o  projektu Základní 
a Mateřské školy Magic Hill v areálu Na Fialce se nabízí neru-
dovská otázka: „Kam s ním?“ Do centra města, kde další velký 
projekt ještě víc zatíží už teď kulhající dopravní infrastrukturu?
Poučná by mohla být už situace volnočasového centra Na Fi-
alce. Oproti předpokladům radních o pěších návštěvnících 
je realita jiná: prakticky všichni (většinou mimoříčanští) jez-
dí autem a parkují, kde se dá – na městské zeleni, zákazech 
zastavení... A městská policie už jen rezignovaně odpovídá: 
„A kde mají parkovat?“ A to nemluvíme o hluku, zplodinách 
a obtížné průjezdnosti úzkých ulic při prvním sněhu.
A podobné je to u blízké Základní školy Nerudova: Úzká 
jednosměrka, zákazy zastavení, jen tři parkovací místa 
u školy a stresovaní rodiče, kteří chtějí bezpečně vysadit 
a naložit své děti...
A do této situace přichází privátní Magic Hill s kapacitou 290 
dětí a školným od 10.000 Kč měsíčně. Těžko tedy očekávat 
využívání místními dětmi, které by mohly chodit pěšky. Ma-

gic Hill jistě přivítá děti bohatších rodin z okolních satelitů. 
Budiž. Ale co místní občané? Tento projekt znamená dalších 
150 až 200 aut v centru města každé ráno a odpoledne!
Za peníze nás všech pak bude radnice řešit dopravní situ-
aci pro soukromý projekt? Nevadí, že škola bude mít jím-
ku s pravidelným odvozem fekálií, jak v minulém století? 
Má radnice studii dopravní situace v  centru nebo studii 
dopadů na životní prostředí? Vždyť právě tato část Říčan 
se pyšní cennými plochami zeleně, která každou stavbou 
mizí, a ulice Nerudova pak krásnou a unikátní alejí hlohů.
Nerudovské: „Kam s  ním?“ má jednoduchou odpověď: 
na  okraj města, kde je prostor a  možnost odpovídající do-
pravní obsluhy. V tomto duchu jsme také jako občané dotče-
né lokality poslali na radnici dopis se všemi připomínkami.
Kdyby Magic Hill naučil radnici posuzovat každý projekt 
ve  všech souvislostech a  důsledně v  kontextu kvality života 
obyvatel Říčan, byl by to první úspěch školy, která ještě nestojí.

Tomáš Bílý

magic Hill... aneb čemu by nás měla naučit škola, která ještě nestojí
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Chraňte říčanské poklady!
Vážená redakce, vždy, když dostanu do  rukou váš Kurýr, 
hned se horečně snažím nalistovat glosu od  autora pana 
Macinauera. Pro novináře je hotovým pokladem! Když ni-
kde nemohu najít krev (Blesk a Halo noviny nekupuji), pak 
tam najdu alespoň článek uvedeného genia žurnalistiky. Byť 
ho osobně neznám, dokonce jsem nějakou dobu vaši redakci 
podezíral, že jste si ho pro zpestření vymysleli. K úvaze, že by 
se mohlo jednat o fantoma, jsem dospěl, když jsem se naivně 
ptal několika Říčaňáků: „Kdože to je pan Macinauer?“ Vždy 
se začali smát a často i mávali rukama. Podle toho mávání 
jsem jednu chvíli usoudil, že by se mohlo jednat o levitanta. 
Jednou dokonce padlo podobné slovo – kverulant. Ale to 
jsem se asi přeslechl, nebo si dotázaný popletl cizí slova.
Trvám na  tom, že pan Macinauer je poklad! Kde jinde 
se dočtete o zločinech, o notorických lhářích než v Mezi 
námi? Hned se tu dozvím, že můj soused je pravděpodob-

ný korupčník, kdo je špinavým klientelistou, co že je hlás-
nou troubou kilometrovníku, jak si překládám KM.
Je všestranný. Skvěle se orientuje i ve sportu: pan Šmolík, 
že přeskočil pana Svetlíka! Že by se v Říčanech rodila líheň 
skokanů? Ba že i v ženských disciplínách jsme na tom skvě-
le! Paní Egidová zase přeskočila pana Kořána! To je, co?! 
Ale zpět k  našemu pokladu. Náš pan Václav má nejspíš 
nadpozemského rádce. Skromně o něm tvrdí, že se jedná 
jen o moudrého člověka. Avšak jak by pouhý pozemšťan, 
byť sebemoudřejší, mohl udělat objev, jakým je revoluční 
tvrzení, že „ten, kdo ovládne média, má z 80 % vyhráno?“ 
Mám radost, když se od skvělého autora dovídám, že větší 
polovina z Říčanských jsou jednodušší jedinci, jak „jem-
ně“ sděluje autor. Takových pokladů se z jiných periodik 
člověk opravdu dobere jen stěží.
Prosím vás proto: proboha nechte mu prostor! I z mého 
příspěvku škrtejte, jak budete moci. Jen ať zbude místa 
pro skvělého pana Václava Macinauera! Karel Kopš

Tříkrálová sbírka 2015 
Svátek Tří králů je již tradičně spojen 
s  dobročinnou akcí Tříkrálová sbír-
ka (pořádá Charita Česká republika), 
ke které se naše říčanská Charita připo-
jí již počtrnácté. V období od 4. do 11. 
ledna 2015  můžete Tři krále (kolední-
ky) potkat někde v ulicích, nebo zazvo-
ní u vás doma. Budou mít zapečetěnou 

pokladničku s razítkem MěÚ v Říčanech, vedoucí skupinky 
bude starší 18 let s viditelně umístěnou a vyplněnou prů-
kazkou Charity a  samozřejmě OP. Přispěním do  poklad-
ničky podpoříte Nemocnici Arcidiecézní charity (ADCH) 
Praha v  Ugandě, přispějete na  pomoc rodinám a  dětem, 
podpoříte nové Farní charity v pražské ADCH. Část peněz 

ze sbírky se vrátí do naší Farní charity na akce, které po-
řádáme, nebo na  pomoc potřebným (např. jsme přispěli 
na provoz hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, na inva-
lidní vozík, vypomohli jsme postižené rodině).
Pokud budete chtít přispět do  Tříkrálové sbírky, ale ko-
ledníky nepotkáte ani nepřijdou k vám domů, můžete se 
zastavit na Městském úřadě v Říčanech. Zde bude kasička 
v recepci a v odd. ověřování podpisů a listin.
Závěrem chci poděkovat za  dary, pomoc a  spolupráci 
všem, kteří nám během roku 2014 pomáhali při na-
šich akcích – zejména farníkům Farnosti Říčany, firmě 
Ekoflór, Pekařství Frydrych, ZUŠ a MěÚ v Říčanech. 
Do nového roku 2015 chci všem čtenářům popřát hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti a Božího požehnání.

Marie Junková
Farní charita Říčany

V  posledním čísle stranického občasníku říčanské ODS 
Buldog jsem byl v článku p. M. Šmolíka z ODS lživě ozna-
čen za  člena/sympatizanta Klidného města či dokonce 
za „trafikanta“. Prohlašuji tímto, že jsem nikdy nebyl a nej-
sem jakkoliv spojen s KM. Dále jsem veřejně deklaroval, že 

případné finanční odměny, vyplývající z členství v Kontrol-
ním výboru města Říčany, se vzdávám. Celková výše odmě-
ny za moje členství ve výboru v příštích 4 letech nebude stát 
město Říčany ani korunu.

Martin Divíšek, člen KV Říčan
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Vánoční povídka
/ Charlotte Krejčí, 10 let

Povím vám příběh o holčičce Aničce a jejím pejskovi 
Bublince. Večer před Štědrým dnem šla Anička 
na procházku s Bublinkou Kavčí skálou v Říčanech. 
Pomalu se stmívalo, křupal sníh a ony dvě šly jako vždy 
k mateřské školce Čtyřlístek. Bublinka vesele štěkala, 
běhala kolem Aničky, když tu náhle ozvala se veliká 
rána a noc rozzářila petarda. Bublinka se lekla a začala 

zběsile utíkat do tmy. Anička volala a volala, ale marně. 

S pláčem přišla domů a vše pověděla mamince. V posteli 

nemohla dlouho usnout, protože přemýšlela, kde je její 
Bublinka. 
Ráno byl Štědrý den. Rodiče se pokoušeli Aničku 
rozveselit. Společně odlévali olovo, rozkrajovali jablíčka, 

pouštěli lodičky ze skořápek ořechů. Anička byla pořád 

smutná, protože byla stále v myšlenkách s Bublinkou. 

Chýlilo se k večeru. Maminka prostřela sváteční stůl, 
usmažila kapra a servírovala bramborový salát. Celá 
rodina společně večeřela. Napětí rozbíjely tóny koled. 
Anička okolo sebe místo zlatého prasátka viděla svoji 
Bublinku. Rodiče trápilo, že je Anička tak moc zoufalá.

Začalo rozbalování dárků. Anička se na chvilku 
zadívala z okna a v duchu si říkala: „Ježíšku, najdi mi 

moji Bublinku!“ Jak to přání zaznělo, uviděla padat 

hvězdu směrem do lesa. Hned se vrhla k rodičům 
a prosila je, aby se společně vydali podívat do lesa. 
Rodiče chtěli Aničce udělat radost, oblékli se a šli podle 

dcerky. V lese volali: „Bublinko, jsi tu?“ Znenadání 
se ozval vystrašený psí štěkot. Běželi za zvukem. Pod 

smrčkem se krčila jejich promrzlá Bublinka. Anička se 

přitiskla ke svojí psí kamarádce. Tatínek vzal  
Bublinku do náruče, schoval ji pod bundu  
a černou nocí se vraceli šťastně domů.  
Pro Aničku to byl ten nejkrásnější  
vánoční dárek na světě.

Vánoční povídka
Svoji povídku či příběh do soutěže letos poslalo opravdu hodně dětí, z čehož máme v redakci radost. Ty úplně nejmenší kreslily 
obrázky, anebo psaly krátké příběhy doplněné obrázkem. Starší děti potom svojí povídkou soutěžily o hlavní cenu - tablet. Důležité 
bylo dodržet zadání – tedy napsat povídku na vánoční téma v rozsahu do 2000 znaků se zajímavou pointou. Posuzovali jsme nejen 
dodržení rozsahu, ale právě i nápad a rozuzlení příběhu. Bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší, protože mnoho povídek bylo napsaných 
moc pěkně. Některé příběhy se dokonce odehrávaly v Říčanech. Také je velký rozdíl mezi mladšími dětmi na prvním stupni a staršími 
školáky, kteří už mají se psaním více zkušeností – k tomu bylo také nutné přihlédnout. Přesto se nám podařilo vybrat vítěze, vlastně 
vítězku. První cenu, tedy tablet značky Samsung, který nám do soutěže věnoval Jan Kadlec z firmy Elektrocentrum Kadlec, získala 
desetiletá Charlotte Krejčí z I. ZŠ Říčany. Další oceněné povídky také vydáwváme – jejich autoři dostali vstupenku do vodního světa 
Aquapalace Praha a k tomu drobné dárky od města Říčany. Ti, kteří nevyhráli, nemusí být smutní. Můžou se těšit na podobnou soutěž 
příští rok, protože jsme rádi, že říčanské děti dokážou takhle pěkně psát, a tak ji určitě budeme opakovat.

Za společnost Mediální a komunikační servis Říčany, o. p. s., Šárka Stoszková

VýHeRNí POVíDKA

Anička v říši vánočních kouzel
/ Anna Hybnerová, 10 let

Skončila poslední předvánoční hodina. Desetiletá Anička se 
pomalu plouží uličkou s vánoční atmosférou. „Proč jsem se 
jen musela s Bárou pohádat zrovna dneska,“ lituje Anička. 
Zazvoní a smutně kráčí k domovním dveřím. Pozdraví mámu 
a plouží se po schodech do pokoje. Zapne si počítač, otevře si 
deníček. Prohlíží ty zápisky, kde si s Bárou tolik rozuměly. Podívá 
se na zapnutý monitor. Čte si e-maily. Všechny, co jí kdy Bára 
poslala. Takhle to šlo až do úterního večera. Šla si lehnout. Jen 
co zavřela oči, stalo se to. Za oknem se objevil létající sněhulák 
Hubert. Anička otevřela okno a sněhulák Hubert vletěl dovnitř. 
„Ukážu ti kouzlo Vánoc. Tedy když budeš chtít,“ řekl Hubert. 
„Ráda půjdu, alespoň na chvíli zapomenu na svoje trápení,“ 
řekla smutně Anička. „Nechceš se svěřit? Třeba se ti uleví,“ 
navrhl Hubert. „Tak jo, možná máš pravdu,“ odpoví Anička. Tak 
mu to tedy řekla. „Nemáš tu náhodou zrcadlo?“ zeptal se Hubert. 
„Tak se otoč.“ A opravdu. Bylo tam krásné a velké starodávné 
zrcadlo. „Tak jdeme,“ řekl Hubert. „Ještě jedna věc. Jak se 
prochází zrcadlem?“ zeptala se Anička. „Zatni břicho a projdi,“ 
odpověděl Hubert. Nelelkovali a prošli. V tu ránu se pokoj změnil 
v zemi plnou dárků, vánočních stromečků a sněhuláků. Anička 
byla nadšená. Nejen že zažila velkou vánoční hostinu, velkou 
koulovačku nebo vánoční divadlo, ale hlavně pochopila pravé 
kouzlo Vánoc. Pak se ale náhle probudila. Sen skončil. Bylo ráno. 
Najednou jí to došlo. „Štědrý den!“ vykřikla Anička. Oblékla se, 
vyčistila si zuby a učesala se. Utíkala nahoru po ulici, zazvonila 
na Báru a čekala. Bára ven vyběhla v županu a obě se navzájem 
usmířily. A to byl Aniččin vánoční příběh.

Duchovy Vánoce / Honzík Vrkoč, 9 let
Bylo jednou jedno krásné město, které se jmenovalo Říčany. 
V Říčanech byl jeden starý hrad a byl tam velice známý kostel. 
Ten měl pozlacené věžičky a zvony byly postříbřené. Každou 
středu se tam zjevil tajemný duch. Duch měl kulatou hlavu, vlnité 
bílé tělo, neměl žádné vlasy, ruce ani nohy. A ten duch neměl 
vůbec žádné kamarády. Jednou uviděl zatoulaného psa, a protože 
neměl žádného kamaráda, tak se s tím psem skamarádil. Pes se 
jmenoval Rex. Měl černo-bílo-hnědé tělo, špičaté uši jako liška, 
ocásek měl dlouhý a chlupatý. Sice pes neuměl mluvit, ale o to 
se duch postaral. Svým kouzlem psa naučil mluvit. A moc spolu 
kamarádili a zažili spoustu dobrodružství. Jednoho dne duch 
vyčaroval stroj času. Díky stroji času se dostali do minulosti. 
Pejsek Rex najednou ucítil divný pach. Pejsek šel za tím pachem 
a najednou začal hrabat. Hrabal tak hluboko, že narazil na něco 
tvrdého. To, na co narazil, byl rodový erb říčanských rytířů. 
Erb přivezli do současnosti. A zrovna toho dne nastaly Vánoce, 
pejsek dostal dvanáct kostí a dva míčky a duch dostal od Ježíška 
velké kouzlo. Ježíšek mu zařídil to, že se stal člověkem. Když už 
tedy byl člověk, tak ten rodový erb rytířů z Říčan mohl odevzdat 
do muzea. Pejsek a bývalý duch spolu žili šťastně až do smrti.
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Mezi námi

Vánoční povídka / Matěj Schnabl, 13 let 
Ve vzduchu se rozléhal zvuk rolniček. To jel Randolf 
toho dne počtvrté na saních dolů z Klečoviště. A jel velmi 
rychle, div že nevlétl do zamrzlého rybníka. Rybník byl sice 
zamrzlý, ale tak pevný, aby po něm mohl jezdit na sáňkách, 
zase nebyl. Proto úlevou vydechl, když se zastavil na okraji 
vesnice. Podíval se na zapadající slunce a usoudil, že 
do setmění stihne ještě jednu jízdu. Vzal tedy sáňky a jal 
se je táhnout do kopce. Cestou přemítal, co asi dostane 
letos k Vánocům. Vloni dostal pečlivě vyřezávané šachové 
figurky a parádní kožešinové rukavice. Pohlédl na své 
ruce a uvědomil si, jak příjemné jsou na dotek. A v tom si 
vzpomněl: Vždyť dneska je Štědrý den!
Dneska přijde ten senzační dědeček, co má ty pověstné 
sáňky. Ach, jak krásné by bylo mít létající sáňky. Za těchto 
úvah vystoupil až na Klečoviště. Ani nepostřehl jak, ale 
najednou si uvědomil, že se setmělo. „Musím si pospíšit 
dolů do vsi, to by bylo nešikovné zmeškat nadílku.“ Rozjel 
se, ale než ujel několik kroků, zapomněl na řízení a upřel 
oči na oblohu. A tam, poletujíce mezi hvězdami, vznášely 
se nádherné sáně tažené devíti soby. Ale než se na ně mohl 
jaksepatří vynadívat, skončil s nosem hluboko v závěji 
a s nohama bezmocně se zmítajícíma ve vzduchu. V tom 
ucítil, jak ho někdo vytahuje za nohy a oprašuje mu kabát. 
„Promiň, letěl jsem moc nízko, nechtěl jsem, aby mě někdo 
viděl,“ zazněl mu u ucha laskavý hlas. Nyní Randolf spatřil 
tvář svého zachránce. Úžasem mu poklesla čelist. „Otče, 
to já se mám omlouvat.“ „Jsi zdvořilý chlapec, za odměnu 
si vyber jakýkoliv dárek.“ „Nu, pokud by… pokud si tedy 
můžu přát… přál bych si svézt se ve vašich sáňkách.“ „Tak 
si nastup, byl jsi přece hodný.“ Pak letěli a letěli, a když 
rozdali všechny dárky a Randolf usnul na sedačce, tak ho 
dědeček vzal domů a jemně uložil do postele.
Zapomněl Randolf na noční dobrodružství? Nikdy. I když si 
občas nebyl jistý, jestli nešlo jen o sen.

Vánoční přání / Zuzana Haisová, 9 let
Zhruba před rokem jsem navštívila výstavu Peníze, nebo život. Během 
prohlídky jsme měli možnost si poslechnout různé příběhy dětí z celého 
světa z bohatých i chudých rodin. V hlavě mi zůstal příběh holčičky, která 
bydlela sama bez rodičů s dalšími dětmi v podzemí pod nádražím. Měla 
narozeniny a největší dárek, který dostala, byl kousek jídla, který ostatní 
děti našly v popelnici a podělily se s ní. Blíží se Vánoce, a tak mě často 
napadá, jak asi tahle holčička jménem Anita tráví Vánoce. Zavírám oči…
Bylo odpoledne, Štědrý den. Anita byla trochu smutná, protože nevěděla, 
co bude večer dělat. Rozhodla se, že se půjde projít a podívá se na ozdobené 
domy. Šla přes náměstí, kde svítil krásný vánoční strom, pokračovala dál 
kolem parku dlouhou ulicí, až došla k malému kostelíku, kde právě začínala 
mše. Pozorovala přicházející lidi, chodili krásně oblečení, někdo sám, jindy 
celé rodiny. Také chtěla jít dovnitř, ale nakonec si to rozmyslela. Už se 
setmělo a Anita se chtěla podívat, co se děje za rozsvícenými okny. Viděla, 
jak se děti dívají na televizi na vánoční pohádky, rodiny si sedají ke sváteční 
večeři, někde už dokonce začínali rozbalovat dárky. Šla dál a najednou 
zaslechla křik a pláč, přiblížila se k oknu a uslyšela: „Já Ježíška nenávidím, 
jasně jsem mu napsala, že chci iPhone a on mi přinesl blbej Samsung!“ 
„No to snad ne? PSPéčko? To je trapný, to nemůžu ve škole ani říct, chtěl 
jsem X box!“ „Mami! Co to je za panenku, chtěla jsem Winxku Bloom 
nebo Floru a on mi přinesl obyčejnou Barbínu!“ Anita nevěděla, o čem 
děti mluví, jen viděla, že některé různě brečí a vztekají se, jiné se radují 
a objímají s rodiči. Nevěděla, co si má vlastně o Vánocích myslet, sama 
nikdy žádné nezažila. Je pravda, že od jednoho okna se nemohla odtrhnout, 
viděla tam krásnou maminku v červených šatech, tatínka a holčičku jejího 
věku, byla u nich babička s dědou, hořel krb a všichni se usmívali. Chtěla 
by tam být s nimi a chtělo se jí trochu plakat, rozhodla se proto raději vrátit 
ke svým kamarádům. Šla pomalu „domů“ do podzemí, až přišla k řece, 
která zamrzala. Najednou se ozval hlas: „Proč jsi tak smutná?“ Anita se 
podivila, ale odpověděla: „Protože nedostanu žádné dárky od Ježíška.“ 
„A co by sis přála?“ ozval se hlas. „Já bych chtěla bydlet s maminkou, 
tatínkem a chtěla bych mít sourozence…“ Blížila se domů a zdálky viděla, 
jak na ni čeká krásná paní v červených šatech…
Otevírám oči a přeju si, aby to tak doopravdy bylo. 
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Fuego v novém roce
Taneční klub Fuego vás vítá v novém 
kalendářním roce 2015. Na  úvod 
všem přejeme do nového roku jen to 
nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, 
lásky a protančených dní. 
V prosinci jsme se s vámi rozloučili 
těsně před Vánoci taneční akade-

mií, kde jste jako vždy mohli vidět naše tanečníky a taneč-
nice od těch nejmenších až po dospělé páry. K vidění byly 
taneční přípravky, latinsko-americké i  standardní tance. 
Pokud jste naši akademii nestihli, nebuďte z toho smutní, 
v červnu vás čeká další. Před Vánoci se konal i nábor no-
vých členů. Pokud jste se nemohli zúčastnit a chtěli byste 
začít tancovat, neváhejte a přijďte kterýkoliv pátek od 18 
hodin na zrcadlový taneční sál v ulici Sokolská.
A  nyní k  předvánočním úspěchům. Taneční pár Zbyněk 
Pitra a Kamila Donátová si vytančil na soutěži Podzimní 
pohár města Kladna stříbrné medaile, a s tím zároveň tří-
du B v  latinsko-amerických tancích. Na  té samé soutěži 
v  kategorii B standardních tanců se umístil na  4. místě 
taneční pár Petr a Petra Duškovi. Naši trenéři a vedoucí 

klubu Jan a  Pavla Beránkovi dne 26. listopadu úspěšně 
zakončili studium státními zkouškami v  rámci kvalifi-
kačního studia pro trenéry a porotce I. třídy při Trenérské 
škole FTVS UK Praha. Všem moc gratulujeme!
A co nás čeká v novém roce? V týdnu od 12. ledna opět po-
kračují taneční kurzy Latiny pro ženy a  salsy. Salsa vždy 
ve středu od 20.30 do 22.00 hod., Ladies latin – začátečnice 
ve středu v časech 10.30 až 12.00 hod. a 19.00 až 20.30 hod., 
pokročilé vždy ve čtvrtek ve stejných časech, jako probíhají 
středeční kurzy. 15. února nás čeká 38. ročník soutěže Ří-
čanský pohár, jako vždy v Kulturním centru Labuť. Přijďte 
podpořit naše páry v bojích o krásné poháry. Pro více infor-
mací o kurzech a chystaných akcích navštivte naše webové 
stránky www.fuego.cz, najdete nás také na facebooku anebo 
na telefonu 732 145 206 (Pavla Beránková).

Vaše Fuego

zbyněk Pitra, Kamila donátová

ze sportu

Sokolové v roce 2015
Nejprve mi dovolte, abych vám všem, vá-
ženým spoluobčanům a mnohým našim 
příznivcům, za celou naši jednotu popřál 
v novém roce hodně zdraví, osobní spo-
kojenosti a  sportovcům z  jiných organi-
zací řadu úspěchů. Toto přání se samo-

zřejmě týká i 990 členů naší Tělocvičné jednoty Sokol Říčany 
a Radošovice. Ano, je nás stále dost, a to díky velkému zá-
jmu o cvičení rodičů s dětmi v 5 oddílech a cvičení mladších 
a starších žen také v 5 oddílech. Mít víc trenérů, tak by byl asi 
nejpočetnější oddíl atletiky, o kterou je velký zájem. Děti vozí 
čím dál víc medailí ze soutěží, a to i republikových. Podobná 
situace je v početném oddíle tenisu. To, co se dozvíte z médií, 
totiž že starší děti pomalu neumí kotoul, není u nás v oddíle 
mladšího a staršího žactva a dorostenek pravda! Také sokol-
ská část tanečního oddílu v TŠ TWIST, o. s., je sice početně 
malá, ale zato se podílí na sportovních úspěších tohoto zná-
mého tanečního uskupení. Zájem je i  o  rekreační volejbal 
a také o florbal dospělých. Všechny uvedené oddíly pořádají 
různé soutěže, turnaje, mistrovská utkání, letní soustředění 
a tábory. Naši členové spolupracují a ochotně se zúčastňují 

akcí pořádaných župou i ústředím ČOS, ale také akcí pořá-
daných v našem městě. Jak je všeobecně známo, v Sokole se 
jen necvičí a nesportuje. I v roce 2015 vás zveme na velmi 
oblíbenou maškarní zábavu Šibřinky a na tělocvičnou aka-
demii. Rozšiřte naše řady při vzpomínce narozenin T. G. M. 
a především při tradiční oslavě vzniku samostatného státu 
28. října u pomníku A. Švehly a u pomníku v Radošovicích. 
Od loňského roku pořádá sokolstvo 8. října na území našeho 
státu pietní akty k uctění památky sokolským obětem v obou 
válkách a zejména v době nacistické okupace, i sokolům per-
zekuovaným v 50. letech.
Velmi si vážím dobrovolné práce činovníků a  cvičitelů 
a jsem rád, že místní Sokol zde plnohodnotně pracuje pře-
devším s mládeží a seniory. Děkuji členům také za ochotu 
přijít na brigády, zvelebit společný majetek. O ten se mu-
síme starat čím dál víc, grant města – za který děkujeme 
– nestačí. Jsem také rád, že z tohoto místa mohu popřát 
sokolským sportovcům hodně úspěchů a všem bez rozdí-
lu věku, hlavně ale členům, kteří nemohou aktivně cvičit, 
pevné zdraví v  roce 2015 i  v  letech dalších. Děkuji také 
za sounáležitost k naší sokolské jednotě.

Robert Bělohlávek
starosta T. J. Sokol Říčany a Radošovice
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ze sportu

medailový závěr roku 2014
Poslední měsíce 
v roce jsou převážně 
ve  znamení závodů 
sportovních gym-
nastek i  Teamgy-
mu. Sbíráme další 
úspěchy a ocenění:

22. listopadu – pohár za první místo z  Kolína ze závodů 
mini Teamgymu pro družstvo Tygřic (7letá děvčata – Agáta 
Vašutová, Terka Šubrtová, Majda Škardová, Lucka Gaždo-
vá, Adélka Bernardová, Bára Jechová a Hanička Ludvíková).
30. listopadu – dvě sady bronzových medailí ze Dvora 
Králové nad Labem pro družstva Teamgymu – Lemurky 
(Viktorka Kotašková, Lucka Drahoňovská, Maja Lipko-
vá, Hanička Ludvíková, Anička Dosoudilová, Terka Šubr-
tová a Lucka Gaždová) a Eagles (Jolča a Majda Klapkovy, 
Eliška Kloužková, Anička Matoušová, Adélka Mášová, 
Julča Dosoudilová a Natálka Krenková).
13. prosince jsme vyrazily na Mikulášské závody do Týn-
ce nad Sázavou pouze s  polovinou přihlášených děvčat, 
která bojovala i za své nemocné kamarádky. V závodě jed-
notlivkyň sportovních gymnastek (lavička, prostná, šplh) 
v ktg. roč. 2009 vyhrála Andrejka Jechová a bronzovou 
medaili si odvezla Karolínka Kuchařová. V  ktg. roč. 
2007 1. místo z 23 závodnic získala Adélka Bernardová.
Starší děvčata vyměnila lavičku za  kladinu a  v  ktg. roč. 
2003 obsadila 2. místo z  21 závodnic Majda Klapková, 
její sestra Jolča ve stejné kategorii skončila na krásném 5. 
místě a na 14. místě, díky pádu z kladiny, naše poslední 
závodnice Anička Matoušová.
Velmi gratulujeme všem našim gymnastkám, které vzor-
ně reprezentují nejen náš oddíl, ale také město Říčany, 

rodičům děkujeme za  podporu a  trenérkám za  kvalitní 
a obětavou práci.
Po uzávěrce nás čekaly poslední závody v pražských Vršo-
vicích a pak už hurá do dalšího roku.

TJ Tourist – oddíl sportovní gymnastiky
www.gymnastika-ricany.cz

5 našich družstev rozehrálo své mistrovské soutěže. 
Průběžně se všechna družstva pohybují ve  středu svých 
tabulek. Družstvo starších žákyň, které hraje naši nejvyš-
ší soutěž, ukončilo základní část na 6. místě a v nadstav-
bové části bude bojovat o  umístění. Obě minižákovská 
družstva (U 12 a U 13) odehrála první kola dlouhodobé 

soutěže. U 13 patří do silnější skupiny družstev a pokud 
se jim vyhnou nemoci a zranění, tak mohou bojovat o 2. 
místo v kraji. Ve stejné situaci se nachází U 12, které by 
při dobré konstelaci hvězd mohlo krajskou soutěž vyhrát. 
Naše nejmenší U  11 statečně bojují v  celostátní soutěži 
Šmoulinka. I přesto, že občas hrají proti klukům, si vedou 
dobře, a průběžně se družstvo pohybuje na čele tabulky. 
Přípravka je teprve na začátku, ale má již za sebou první 
kapitoly basketbalu. Přípravné zápasy jsou pro ně při-
praveny na jaro, až bude v provozu rekonstruovaná hala, 
na  kterou se všichni moc těšíme. Posledním družstvem, 
které hraje celoroční soutěž, je družstvo žen. V  soutěži 
Pražského přeboru jsou zatím v  horní polovině tabulky 
a přáním je se v ní udržet.
Chtěla bych prostřednictvím Kurýru všem našim hráč-
kám, trenérům, fanouškům i  městu Říčany poděkovat 
za  přízeň a  podporu, které se nám dostává po  celý rok 
a popřát dobrý nový rok všem, kteří nás, i kdyby jen zpo-
vzdálí, sledují.

Jana Machová a spol., SK Slunéčko, o.s.

basketbalistky na přelomu roku, ale uprostřed sezony
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Ragbisté Mountfieldu Říčany do 12 
let (ročníky 2003 a  2004) vyhráli 
silně obsazený turnaj v italské Man-
tově. Dosáhli tak jednoho z  nejvý-
raznějších klubových úspěchů v této 
věkové kategorii. 

„Hlavně zápas s Milánem ve skupině (3:2 pro nás) a pak 
finálový duel s Colornem (4:1) měly vynikající ragbyovou 
kvalitu, kde si hráči sáhli na dno sil a podali opravdu fa-
mózní výkon, na  který jsme byli patřičně hrdí,“ hodnotil 
trenér Pavel Novák, podle něhož byla účast na  turnaji 
více věkových kategoriích svátkem pro všechny mladé 

malí ragbisté přivezli z itálie zlato a stříbro

TŠ Twist v Polsku
Konec roku byl pro nás vskutku 
náročný. Už v  minulém vydání 
jsme informovali o  „Poháru sta-
rosty města Říčan“ a  také o  4. 
místě formace Madonna na  MS 
ve  Švýcarsku. Nestihli jsme ale 
informovat o  účasti juniorských 

dívčích formací na  světovém poháru v  Polsku. Konal se 
15. 11. 2014 v Zelené Hoře, v hale, kde formace Madonna 
v roce 2012 získala titul mistra světa. Tentokrát zlato pa-
dlo do rukou maďarského týmu. Madonna (vedená Jiřím 
a  Zuzkou Boháčkovými) skvěle zabojovala a  po  zásluze 
obsadila 2. místo hned za  aktuálními mistryněmi světa! 
Potvrdila tak znovu, že patří do úzké světové špičky. 
V rámci reprezentace ČR se soutěže účastnily další dvě ju-
niorské formace z TŠ Twist Říčany. Nominaci za ČR zís-
kaly dívky z formace Royal vedené Karolínou Benešovou 
a formace Twisties vedená Michaelou Knorrovou. 
Zkušené dívky z Royal byly porotou podhodnocené a je-
jich konečné 14. místo neodpovídalo předvedenému 
výkonu. Domníváme se, že dívky si výkonem zasloužily 
postup do semifinále, tedy mezi 12 nejlepších.  
Naopak nad očekávání byl výsledek nováčků na  světové 
scéně, formace Twisties. Umístění na  15. místě bylo vy-
nikající! Holky si odbyly křest mezi světovou elitou bez 
nadbytečného respektu a  ukázaly, že i  když patřily mezi 
nejmladší tanečnice na soutěži, rozhodně se neztratily.

Do  Polska jsme vyslali tři juniorské formace, tj. 45 ří-
čanských dívek. Česká televize pořizovala ze soutěže 
světového poháru záznam, který bylo možné zhlédnout 
na  programu ČT Sport ve  4 reprízách a  stále je ještě 
k vidění na webu www.ceskatelevize.cz pod názvem MS 
2014 Polsko. 
V  loňském roce Říčany reprezentovaly v  zahraničí cel-
kem čtyři různé formace, tj. 60 členů! Tančili jsme 
ve  Švýcarsku, Polsku a  v  Německu. Letos se chystáme 
s  různými formacemi do  ruského Petrohradu i  Kaza-
ně, ale také do  italského Rimini či na  Slovensko. Páry 
by zase rády zamířily, pokud potvrdí nominaci za  ČR, 
i do Francie, Polska a na Ukrajinu. A samozřejmě bude-
me soutěžit i po celé ČR.

TŠ Twist Říčany, www.tstwist.cz

Ant Parkour Deadly Team Říčany přeje všem 
příznivcům, ale i odpůrcům pohodový rok 2015.

Základní kynologická organizace 032 Říčany pořádala 
22. 11. 2014 závod  O  POHÁR MĚSTA ŘÍČANY. Zú-
častnilo se 28 psovodů z Říčan a okolí. Závodilo se podle 
zkušebního řádu ve stopách, poslušnostech a obranách. 
Říčanští obsadili v kategorii ZZO 3. místo, ZVV1 3., 4., 
5. a 6. místo, ZVV3 2. místo a ve Stopařském speciálu 2., 

3., 8., 9., 10. a  11. místo. Všichni soutěžící na  předních 
místech obdrželi hodnotné ceny a poháry, ostatní drobné 
upomínkové předměty.
Děkujeme městu Říčany za  finanční podporu, kterou 
naše organizace získala pomocí grantu na akci.

Výbor ZKO Říčany

Kynologie v Říčanech – závod o Pohár města Říčany
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Díky za podporu v těžkém roce.
Jedeme dál.

70 LET A STÁLE STEJNĚ ZAPÁLENÍ.

ze sportu

Poděkování k veřejné sbírce
Vážení přátelé říčanského ragby, děkuji, děkujeme!
Vaše míra solidarity a pomoci nás dojala. To neříkám 
a nepíši proto, že se to musí, ale protože je to fakt. Ni-
kdo z nás by nečekal, že po nepříjemnosti, která nás 
potkala v  květnu 2014, kdy shořela část našeho are-
álu na  Stadionu Josefa Kohouta, kdy naše týmy při-
šly o kabiny a další zázemí, se na účtu veřejné sbírky 
na rekonstrukci sejde téměř milion korun.

Proto ještě jednou děkuji za sebe, děkujeme jako celé ří-
čanské ragby. Bez vaší pomoci – ať jste jednotlivci a při-
spěli jste stovkami korun, či firmy přispívající desítka-
mi tisíc – těžko bychom mohli snít o  novém zázemí. 
Teď jsme k  němu 
výrazně blíž.
Váš David 
Frydrych,  
Prezident 
Mountfieldu Říčany

Stav účtu k 15. prosinci 2014: 

959.248 Kč
Číslo účtu: raiffeisen bank: 8092994001/5500

Poslední dárci: Matouš duchek, Fotbal – Lípy.

říčanské ragbisty. Celkem startovalo v Mantově 600 hrá-
čů z jedenácti špičkových italských klubů.
Dalšího skvělého výsledku dosáhla říčanská přípravka, 
tedy ti nejmenší (ročníky 2007 a 2008), kteří prohráli až 
ve finále s Viadanou a na krk si pověsili stříbrné medaile. 
„Neztratil se ani tým U10 (ročníky 2005 a 2006), který ob-
sadil čtvrté místo. Z Itálie jsme tak přivezli zlato a stříbro 
a věříme, že jsme naše město a ragby reprezentovali na vý-
borné úrovni. Musím poděkovat nejen všem hráčům, ale 
i trenérům a rodičům,“ poznamenal Pavel Novák.
Celá říčanská výprava měla možnost navštívit utkání 
domácí Itálie s momentálně druhým mužstvem světa Ji-
hoafrickou republikou. To s  ní na  vyprodaném stadionu 
v Padově sledovalo 30 tisíc diváků. „Pro nás všechny to byl 

obrovský zážitek. Něco takového u nás neuvidíme a věřím, 
že to kluky povzbudilo, když viděli ragby na  nejvyšší úrov-
ni,“ uzavřel Pavel Novák.

(vích)
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Zřejmě divácky nejatraktivnější ša-
chová disciplína – blesková hra – má 
svá pravidelná mistrovství ČR, ale 
samozřejmě i mistrovství světa. To le-
tošní se hrálo v sobotu 13. 12. v Brně. 
Současně se hrálo MČR mužů, žen 
a  mládeže. Do  úzkého startovního 
pole, které se sestavovalo především 
podle ratingové výkonnosti, se dosta-
la Martina Kořenová a kapitán naše-
ho A družstva Radoslav Doležal ml.  
Soutěž žen byla výborně obsazena 
a na startu se prezentovala celá česká 
špička, včetně dvou mezinárodních 
velmistryň, šesti mezinárodních mis-
tryň a  třech FIDE mistryň. Turnaj se 

hrál na 13 kol a poté následovala první 
čtveřice systémem k.o. Martina získa-
la 8,5 bodu a jen pomocné hodnocení 
ji odsunulo z postupového místa na 5. 
místo. Trochu smůla, ale výsledek 
je vynikající! Její startovní číslo bylo 
o  dost větší. Vítězkou se stala mladá 
hráčka z Orlové, Tereza Olšarová.
Soutěž mužů byla neméně zajímavá 
a skvěle obsazena. Do finále se probo-
jovali naši nejlepší reprezentanti, když 
ve  finále zvítězil David Navara před 
Viktorem Lázničkou. Radek Doležal 
tentokrát neobhájil úžasné 8. místo 
z loňského MČR a skončil na 39. místě.  

Trocha historie:
Blesková hra se modernizuje a nyní se 
hraje na  digitálních hodinách tempem 
3 min. + 2 vteřiny za každý tah. Věřím, 
že řada z vás viděla dříve tuto atraktiv-
ní disciplínu na  televizních přijímačích 
v době, kdy se hrálo s analogovými ho-
dinami tempem 2x5 minut. Pravidelně 
byl vysílán vánoční turnaj z  Plzně. Já 
vzpomínám na pravidelné páteční bles-

kovky v  klubu, kdy jsme hráli „diktá-
tem“. Každých 7 vteřin střídavě někdo 
diktoval: „bílý teď, černý teď.“ Tehdejší 
předseda klubu pan Jaroslav Malý měl 
tuto disciplínu ve  velké oblibě a  patři-
la k  pravidelnému zpestření tréninku. 
Při větších soutěžích byl tento diktát 
pouštěn z  magnetofonu. Musím říci, 
že zážitek z  přeboru Prahy v  bleskové 
hře družstev, které se hrálo v 70. letech 
ve  Veletržním paláci za  účasti okolo 
1.200 hráčů, byl nezapomenutelný a asi 
již těžko opakovatelný. Nejenom tedy 
ohromným počtem hráčů, ale i nutností 
gentlemanského přístupu ke hře.

Jaroslav Říha   
Hodně zdraví a radosti do roku oslav 
90. výročí založení Klubu šachistů 
Říčany 1925!   

5. místo na mistrovství Čr v bleskové hře!

Jen velmi těsně unikl říčanské šachist-
ce Martině Kořenové finálový rozstřel 
o  medaile v  rámci tradičního předvá-
nočního Mistrovství ČR v  bleskovém 
šachu v Brně. Jde o partie, při nichž mají 
šachisté jen 5 minut na celou hru. Před 
posledním kolem před finále byla M. Ko-
řenová na skvělém třetím místě s 8 body, 
když kupříkladu porazila i  dvojnásob-
nou mistryni ČR v bleskovkách Martinu 
Marečkovou z Rychnova nad Kněžnou, 
která se na  „rychlé šachy“ dlouhodobě 
soustředí. Rozhodlo však poslední kolo 
a špatný propočet jednoho z velmistrů, 
který Martině Kořenové doporučil, že 
stačí remíza. Zápas s mezinárodní mis-
tryní Petrou Sochorovou remízou také 
skončil, jenže se ukázalo, že v rámci po-
mocného hodnocení Martinu předběhla 
šachová naděje Nela Pýchová z Vlašimi.

„Turnaj jsem si užila, to přepočítání mě 
samozřejmě trochu mrzí. Ukázalo se, 
že při šachu se nesmí opustit základní 
myšlenka – v  každé partii se má hrát 
na  vítězství,“ hodnotí mistrovství ČR 
Martina Kořenová a  dodává: „Teď je 
pro mě hlavní příprava na  mistrovství 
Evropy, jako česká reprezentantka bych 
tam chtěla udělat co nejlepší výkon.“
Zatím ještě není jasné, zda mistrov-
ství Evropy proběhne v  izraelském 
Jeruzalémě, kde roste napětí mezi 
náboženskými skupinami. V každém 
případě se nejlepší říčanské šachistce 
díky dobrým partiím v německé Bun-
deslize vylepšilo hodnocení v žebříč-
ku a probojovala se tak do reprezen-
tační nominace. 
„Sportovní šachy ale nejsou jedinou ak-
tivitou. Jsem moc ráda, že se podařilo 

uspořádat tradiční vánoční šachový 
turnaj pro sluchově hendikepované děti 
v Praze –  Ječné ulici. Tradičně jej spo-
lupořádala společnost Figurka, o.p.s., 
letos jsme ale turnaj radši podpořili jen 
jako šachová rodina Kořenových,“ do-
dává Martina Kořenová. Další říčanští 
šachisté se mistrovství ČR v  blesko-
vém šachu neúčastnili, jediným zá-
stupcem byl odchovanec Radek Dole-
žal, který skončil na 26. místě.  

–nž–

martina Kořenová pátá na mistrovství Čr v bleskovém šachu

Navara vlevo

Naše nejlepší hráče můžete povzbudit 
při zápase 2. ligy:
11. 1. 2015 – Říčany – Kutná hora 
ve sportovní hale v patře od 10.00 hod.

Naše nejlepší mládežníky pak v 1. lize :
24. 1. 2015 – Říčany – Vlašim B 
od 10.00 hod., Říčany – Oáza Praha B 
od 14.30 hod v Kc Labuť v patře. 
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Fight club Říčany, o. s.

Nové členy nabíráme celoročně, ale po-
kud jste se doteď nerozhoupali (nebo 
dámy nerozhoupaly) dorazit na trénink, 
tak nejlepším obdobím pro začátek je 
vždy měsíc leden. Je to z toho důvodu, 
že v tomto měsíci v důsledku předsevze-
tí přichází nejvíce nováčků a  máte tak 
největší šanci začít se cvičenci stejné vý-
konnostní úrovně. A i když drtivá větši-
na nováčků s největší pravděpodobností 
u  tohoto kondičně a  psychicky nároč-
ného sportu příliš dlouho nevydrží, tak 
třeba zrovna vám začátek s  ostatními 
nováčky pomůže u tohoto sportu zůstat.
Tímto článkem se obracím zejména 
na  případné zájemkyně, protože něko-
likrát za měsíc řeším dotazy, jestli tento 
sport mohou dělat i holky a jestli mohou 
přijít. Bohužel moje většinou strohá 
odpověď, že si stačí vzít sportovní věci 
a dorazit na trénink, již není naplněna. 
Takže co mohou čekat děvčata na  na-

šem tréninku? Bohužel jako ve  všech 
plnokontaktních bojových sportech to, 
že budou na tréninku ve výrazné menši-
ně. Budou se tak muset prát s klukama, 
kteří jsou větší, těžší a silnější. S kluka-
ma budou boxovat, s klukama se budou 
kopat, s klukama se budou házet na zem 
a s klukama se budou válet po zemi. To 
hlavní, na co se ale můžou těšit, je dřina 
a těžká dřina, kterou je provede přísný, 
nekompromisní a nespravedlivý trenér, 
který má vždycky pravdu :-). Trénink je 
samozřejmě náročný i pro kluky, takže 
všechny činnosti trénujete s  klukama, 
kteří budou zpocení a  nebudou moc 
vonět.
Co naopak na našem tréninku nena-
jdete? Zbytečný odpočinek, zbyteč-
ný klábosení, zbytečnou demokracii 
a diskutování s trenérem. :-)

Když ale toto všechno nějakou dobu 
pravidelně vydržíte, tak se zaručeně 
velmi rychle dostaví výsledky ve  for-
mě lepší kondice, pevnější postavy, 
psychické odolnosti a zejména umění 
reálně bojovat ve všech možných situ-
acích (na dálku, na blízko i na zemi). 
Takže moje odpověď, jestli je to sport 
vhodný pro holky, je taková, že urči-
tě, protože budou mít výsledky, které 
od sportu očekávají, ale bude to těžké 
a ne úplně komfortní.
Přijďte si s  námi zatrénovat i  vy – 
první tři tréninky jsou pro každého 
ZDARMA!
Více info na www.expeto.cz/fightclub-
ricany/. 
Těšíme se na vás!

Jan Pavlas 
předseda sdružení a hlavní trenér

orientační běh
Sezona orien-
tačním běžcům 
skončila. Po-
sledním závo-
dem byl 16. lis-
topadu tradiční 
Poslední kufr 

spojený se slavnostním vyhlášením nej-
lepších závodníků oddílu. Zázemí jsme 
měli stejně jako loni v tenisové klubov-
ně u  Jurečku. Ráno trochu pršelo, ale 
stačilo chvilku počkat a už se startovalo 
za sucha, a odpoledne dokonce zasvitlo 
i  sluníčko. Startem  prošlo 58 závodní-
ků – členové oddílu nebo jejich rodiče. 
A z toho velká většina v úžasných kos-
týmech. Některé kostýmy při běhu 
lehce překážely – bílé paní zůstaly vlasy 
někde v lese, migrující kontrola musela 
kostým sundat, aby vůbec mohla pře-
skočit Rokytku, a  potápěčovi se mlžily 
brýle.  Vodácká helma se ukázala být 
jako pokrývka hlavy poměrně nevhod-
ná, ragbyový míč nebo košík s  láhví 
vína pro babičku zase vadí při mapo-

vání.  Kromě nás si to v  cíli určitě užili 
pejskaři, nejvíc překvapeni ale byli řidiči 
na  Černokostelecké – trio hipík, dáma 
s  boa a  potápěč  se tam prohnali hned 
několikrát. Závod měl velice napínavý 
průběh, neboť nešlo o klasický orienťák 
a  mapy byly trochu popletené. První 
část závodu byla jasná všem, v  druhé 
části se ale nejrychleji zorientovala Han-
ka Šrámková, a  po  právu zvítězila. Při 
slavnostním vyhlášení byla vítězce pře-
dána cenná trofej – putovní kufr.
Po návratu všech závodníků z lesa ná-
sledovalo vyhlášení celé závodní sezo-
ny. Vyhlašovali jsme nejaktivnější členy 
oddílu, u každého jsme zmínili největší 
letošní úspěchy. Každý si odnesl cenu 
podle vlastního výběru, 15 nejlep-
ších dětí pak dostalo závodní hodinky 
s GPS – báječný vynález, který umož-
ňuje zcela přesně ukázat absolvovanou 
trasu v lese a trenér s dětmi pak může 
daleko lépe analyzovat chybky a pokro-
ky, které děti v orientaci dělají.
A jaké jsou naše největší letošní úspě-
chy? Jako oddíl si nejvíce ceníme 
vítězství v  jarním Pražském poháru 

žactva, což je prestižní série závodů 
pro děti ze všech oddílů pražské ob-
lasti. Individuálních úspěchů bylo 
plno – sedmi tituly krajských pře-
borníků počínaje a  titulem mistra 
Evropy konče. Bohužel všechny naše 
letošní úspěchy se na  toto místo ne-
vejdou, vždyť oddíl OB Říčany má 
dnes již téměř 100 členů. Vše o  čin-
nosti oddílu najdete na  stránkách 
www.obricany.cz.

David Rožek

OB ŘÍČANY 201 - VERZE   © ‘MCK‘ 201

B ŘÍČY
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Největší masový závod v  běžeckém 
lyžování ve střední Evropě se bude le-
tos opět konat tradičně v Bedřichově 
v Jizerských horách, a to v neděli 11. 
ledna. Na  trať hlavního závodu na-
stoupí 4800 běžců, aby tak mimo jiné 
uctili památku českých horolezců, 
kteří zahynuli pod horou Huascarán 
při Expedici Peru v roce 1970.

V  doprovodných závodech budou 
soutěžit i  děti, zdravotně postižení, 
historičtí lyžníci či štafeta. K dispozi-
ci jsou kromě hlavního závodu tratě 
na  různé délky, očekává se příjezd 
závodníků až třiceti národností. Mezi 
nimi nebude chybět ani Stanislav 
Řezáč či Lukáš Bauer, úspěšní čeští 
sportovci a výrazné osobnosti českého 
lyžování. Chcete také závodit? Nyní, 
na začátku ledna, už budou nejspíš 
všechna startovní čísla vyprodaná, ale 
můžete alespoň přijet fandit. Anebo, 
když nebude dostatek sněhu, si mů-

žete vyzkoušet v  Aquapalace Praha 
trenažér pro běžecké lyžování. Ve fit-
centru aquaparku se v prosinci konala 

tisková konference k připravovanému 
závodu a „jízdy“ na trenažéru se tam 
zúčastnil také Stanislav Řezáč.

Jizerská padesátka – letos již 48. ročník
inzerce

Je aikido sport?
Řekl bych, 
že z  určitého 
úhlu pohledu 
jsou např. ša-
chy víc sport 
než aikido, 
protože hra-
jete-li šachy, 

je cílem porazit soupeře. V aikidu není 
soupeření ani předvádění se, tedy ani 
vítěze ani poraženého.
Aikido je cesta pochopení. Způsob 
výuky a cvičení technik vede k tomu, 
aby pro nás technika byla nástrojem 
poznávání této cesty.
Propojit srdce: někdo rozumí mým ci-
tům a city té osoby zasáhnou zase mne 
– potom se to stane – aiki – harmonie.
Při technikách aikido a  jejich cvičení, 
pokud se na  to opravdu soustředíme 
s  čistou, ničím nezkalenou myslí, se to 
určitě jednoho dne stane. Propojí se 
tělo a  mysl nejen na  individuální úrov-
ni, ale i  na  úrovni univerzální, a  dojde 
tak ke sjednocení – jóga – jednota indi-
viduálního s  univerzálním. V  každém 
okamžiku (tady a  teď) vnímání pocitů 

8.15–9.35 16.00–
17.20

17.30–
18.50

19.15–
21.00

21.00–21.30

16.00–
17.00

17.45–19.05 19.30 

Pondělí JÓGA 
pro pokročilé

AIKIDO  
pro školáky

TCHAI TI  
pro každého

AIKIDO

Úterý JÓGA 
pro každého

Píďata AIKIDO  
pro školák

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

partnera (oponenta) a  reakce na  ně je 
pravým základem spolupráce. Pak dojde 
k souladu – aiki. Aikido je tedy vhodné 

pro každého v každém věku a jeho zdra-
votní a  sociální aspekty jsou mnohem 
významnější, než se na první pohled zdá.

Rozvrh hodin DOJO Říčany:

Aikido cvičíme každé úterý nebo čtvr-
tek i  s  předškolními dětmi. Zvykají si 
na práci v kolektivu a získávají správné 
morální a etické návyky a také se zbavují 
strachu a získávají větší sebejistotu.
V  novém roce a  druhém pololetí 
školního roku očekáváme jako kaž-
doročně příliv nových žáků, dětí i do-
spělých. Využijte toho a  přijďte si to 
také vyzkoušet. Mimochodem, první 

cvičení je zcela nezávazné a zdarma. 
Pokud by měl někdo zájem o  další 
informace, může se podívat na www.
aikidoricany.cz, kde jsou krátká 
prezentační videa, napsat e-mail 
na  pida.aikido@seznam.cz nebo si 
zavolat na tel.: 603 841 852.
Přejeme vám zdraví, štěstí, spokoje-
ný a úspěšný život.

Miroslav Skala, Dojo Říčany
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co se děje v kultuře

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

3. 1. Louňovice 15.00 Tajemství stříbrné vločky – Pohádka pro děti, hraje A-Z divadlo Milovice, vstupné 
60/30 Kč. Hotel sv. Hubert.

10. 1. Říčany 20.00 Skautský ples – Kulturní centrum.
11. 1. Ondřejov 8.30 Step aerobik a body form – Cvičení s Olgou Šípkovou, mistryní světa. Vstupné 

200 Kč, na místě 240 Kč. Sportovně-kulturní centrum.
11. 1. Říčany 14.00 Dětský karneval – Karneval ve spolupráci s Jazykovým studiem Sylvy Maříkové. 

Kulturní centrum.
11. 1. Říčany 17.00 Rybova mše vánoční – Kostel sv. Petra a Pavla na Masarykově náměstí.
15. 1. Ondřejov 13.00 

–18.00
Seminář soukromé právo – Seminář je součástí Regionálního programu 
celoživotního vzdělávávní. Sportovně-kulturní centrum. Vstup zdarma.

17. 1. Klánovice 9.00 Klánovice aneb Cesta tam a zase zpátky – 4. ročník pochodu, start železniční 
stanice Klánovice, cíl újezd nad Lesy, restaurace a penzion Kollmanka do 20 hod. 
Trasy i pro rodiny s dětmi včetně kočárků. Odměna v cíli.

17. 1. Říčany 20.00 Myslivecký ples – Kulturní centrum.
18. 1. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – Josef Špaček – housle, Miroslav Sekera – klavír. Vstupné 

250 Kč. Zámek.
21. 1. Štiřín 15.00 

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

21. 1. Uhříněves 19.30 Radůza – Koncert české zpěvačky, šansoniérky, písničkářky, harmonikářky a hudební 
skladatelky. Vstupné 350 Kč, balkon 250 Kč. Divadlo U22.

22. 1. Ondřejov 13.00 
–18.00

Seminář sousedské právo a ochrana majetku – Seminář je součástí Regionálního 
programu celoživotního vzdělávávní. Sportovně-kulturní centrum. Vstup zdarma.

23. 1. Kamenice 20.00 Sportovní ples – K tanci i poslechu hraje kapela HORVÁTH Band. Kulturní Dům.
24. 1. Štiřín 19.30 Zámecký ples – Večerem provází Blanka Hrdinová a Ivo Reichelt, k tanci a poslechu 

hraje Josef Hlavsa & orchestra Prague, hostem bude Dům Doobie Doobie Band. 
Vstupné 600 Kč. Salmův dvůr.

24. 1. Říčany 20.00 Ples Roku – Pořádá Elektro Kadlec. Kulturní centrum.
26. 1. Kamenice 19.30 Ani spolu ani bez sebe – Největší komediální hit současné Paříže. Hrají Jana Paulová 

a Petr Halíček v Kulturním Domě. Vstupné 400/350 Kč.
27. 1. Říčany 20.00 Hradišťan – Koncert. Kulturní centrum.
29. 1. Ondřejov 13.00 

–18.00
Seminář finanční a spotřebitelská gramotnost – Seminář je součástí Regionálního 
programu celoživotního vzdělávávní. Sportovně-kulturní centrum. Vstup zdarma.

31.1. Říčany 20.00 Farní ples – Kulturní centrum.
7. 2. Říčany 20.00 Hasičský ples – Kulturní centrum.

13. 2. Říčany 20.00 Šibřinky – Sokolský maškarní ples pro dospělé. Hraje Color klub. Městské kulturní středisko.
14. 2. Ondřejov 8.30 

–13.30
Seminář základy podnikání – Seminář je součástí Regionálního programu 
celoživotního vzdělávávní. Sportovně-kulturní centrum. Vstup zdarma.
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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
http://knihovna.ricany.cz

oDDěLeNí Pro DěTi 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
Email: detske.odd@knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny: 
pondělí, úterý, pátek 12.00 – 17.00 
středa 8.30 – 18.00, čtvrtek 8.30 – 17.00 

Knihovna vstupuje do  nového roku 
s  optimismem. O  její služby je dlou-
hodobě stabilní zájem. Přesné roční 
statistiky v době uzávěrky tohoto čísla 
ještě nejsou k dispozici, avšak již více 
let zaznamenáváme každoročně mír-
ný růst ve  většině parametrů, jimiž 
lze činnost knihovny kvantifikovat 
– počet návštěvníků, výpůjček, oteví-
rací doba apod. Zdá se, že tento trend 
pokračuje i nyní. V minulém roce jsme 

např. vzhledem k zájmu mladších čte-
nářů opět rozšířili půjčovní hodiny 
v oddělení pro děti, zavedli jsme půj-
čování elektronických knih, z  grantu 
Ministerstva kultury aktualizovali 
knihovnický software. Dále jsme po-
kračovali v  pořádání vzdělávacích 
akcí pro školy či autorských čtení se 
zajímavými osobnostmi – např. při 
pořadu se Stanislavem Motlem jsme 
dosáhli zřejmě návštěvnického rekor-

du, do  knihovny by se nevešlo snad 
ani o jednoho návštěvníka více.
U vchodu do knihovny (v oddělení pro 
dospělé) jsme nově umístili uzamyka-
telné skříňky, do kterých si návštěvníci 
mohou odložit věci, které mají s  se-
bou. Náklady na  jejich pořízení jsme 
pokryli z  grantového programu Stře-
dočeského kraje. Věříme, že se tím 
zvýší komfort pro naše čtenáře.

Vladimír Levický

Výstavní prostor galerie tentokrát 
zaplní svými díly dva mladí umělci malíř 
Tomáš Tichý a sochař ondřej oliva.

Jako každý rok, i  letos zněla Česká 
mše vánoční od  Jakuba Jana Ryby 
v  Říčanech i  okolí. Pod vedením Jo-
sefa Zichy byla předvedena Rybova 
mše nejprve v  sobotu 20. 12. 2014 
ve Společenském a kulturním centru 
v Ondřejově. 24. 12. 2014 měli potě-
šení z poslechu na půlnoční mši svaté 

v Mnichovicích a 26. 12. 2014 při mši 
svaté od 10.30 v Hrusicích. V podve-
čer dne 26. 12. 2014 od 17.00 hodin 
v Kostelci nad Černými lesy „Rybov-
ka“ potěšila posluchače v  místní so-
kolovně.
Srdečně zveme na  závěrečný kon-
cert, který se bude konat v  Říča-

nech v kostele sv. Petra a Pavla v ne-
děli 11. ledna 2015 od 17.00 hodin. 
Dobrovolné finanční příspěvky ze 
všech koncertů budou věnovány na po-
moc potřebným.
Těšíme se, že se opět po roce setkáme při 
poslechu okouzlující České mše vánoční.  

Miloslava Pangrácová

Koncerty v Říčanech a okolí 
„...hvězdy jsou dnes krásnější, obloha je jasnější, měsíc krásně plápolá...“

Tomáš Tichý studoval na pražské akademii u prof. K. Strettiho 
a T. oliva v sochařském ateliéru J. róny. Vernisáž výstavy se 
uskuteční 15. 1. Výstava potrvá do 21. 2. 2015.
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HRADIŠŤAN  
& JIŘÍ PAVLICA
 Út 27 / 01 / 2015 – 20.00
   KONCERT.  

SMETANOVO TRIO
 St 18 / 02 / 2015 – 19.30
   KONCERT Z CYKLU „KRUH PŘÁTEL HUDBY”.  
 

GABRIELA DEMETEROVÁ 
– housle 
 Nový rok 2015 zahajujeme „hvězdným“ koncertem jedné z našich mediálně 
nejznámějších houslistek – Gabriely Demeterové. Bývá označována jako 
„Hvězda 3. tisíciletí “,  je držitelkou ocenění „Žena roku 2005“ v soutěži 
prestižního časopisu Prague Leaders Magazine. Z mnoha úspěchů  
ve významných domácích i zahraničních soutěžích jmenujme alespoň 
absolutní vítězství v mezinárodní houslové soutěži Yehudi Menuhina v Anglii, 
které dosáhla jako první Češka.  Za reprezentaci české kultury na světových 
soutěžích ji byla dvakrát udělena prestižní cena „Premier Prix“ Českého 
hudebního fondu. Koncertuje v Evropě, USA, Jižní Americe i Japonsku. 
Spolupracuje s významnými tělesy a dirigenty po celém světě. Byla také 
moderátorkou hudebního magazínu České televize Terra musica, podílela  
se na přípravě pořadů Rondo a Matiné. Spolupracuje se stanicí Vltava Českého 
rozhlasu. Od roku 1994 nahrává pro firmu Supraphon, u které vydala již 
třináct kompaktních desek. Dále pak nahrála CD k nejrůznějším projektům  
ve spolupráci s významnými českými interprety. Od roku 2003 nahrává též pro 
dánskou společnost Classico.  Gabriela Demeterová hraje na housle z dílny 
italského mistra Giuseppa Roccy z roku 1855 a Kašpara Strnada z roku 1795. 
V současné době má také tu čest a možnost hrát na housle “Princ Oranžský” 
italského mistra Giuseppa Antonia Guarneriho del Gesu z poloviny 18. století, 
které ji s velkou laskavostí zapůjčuje státní sbírka nástrojů Národního muzea 
v Praze. Klavírní doprovod obstará Luděk Šabaka.  Již při studiu  získal 
laureátské tituly ve většině významných domácích soutěží, účinkoval též  
na festivalu Pražské jaro.  Na AMU se začal soustavně věnovat komorní hře. 
Vystupuje s řadou předních zahraničních i domácích umělců, pravidelně 
spolupracuje s Českou televizí a Českým rozhlasem, koncertuje a vyučuje  
v celé Evropě a asijských zemích.

Nenechte si tento atraktivní koncert ujít ! 

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica  
– koncert

 Hradišťan je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou i inter-
pretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoá-
rem, který v počátcích vycházel zejména z folklóru.  Dnes je Hradišťan profesi-
onálním tělesem, které programově pracuje zejména s odkazem lidové tradice 
a jejím filozofickým přesahem. Překračuje hranice hudebních žánrů a spolupra-
cuje s osobnostmi různých kultur celého světa. Je častým hostem, domácích  
i zahraničních festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby. Hradišťan spo-
lupracuje s rozhlasem, televizí a filmem, koncertoval na 4 kontinentech, natočil 
více než 30 stěžejních zvukových nosičů a na mnoha dalších spolupracoval. 
Mezi kmenové sólisty patří Alice Holubová, Jiří Pavlica a David Burda.

Aktuální obsazení Hradišťanu:
Jiří Pavlica           – umělecký vedoucí, housle, zpěv
Alice Holubová    – zpěv
David Burda         – klarinet, flétny, zpěv
Milan Malina         – cimbál, zpěv
Roman Gill          – viola, zpěv
Milan Gablas       – kontrabas, zpěv

Zveme Vás na koncert  tohoto skvělého souboru do Kulturního 
centra Labuť v úterý 27. ledna 2015 od 20.00 hod.

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

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

14.00

11

DĚTSKÝ KARNEVAL  
Ne 11 / 01 / 2015 – 14.00
 UCELENÝ PROGRAM S VTIPNÝMI KLAUNSKÝMI  
  GAGY PROVÁZENÝ VÝHRADNĚ DĚTSKOU  
  REPRODUKOVANOU HUDBOU. 

19.30

14

GABRIELA DEMETEROVÁ
 St 14 / 01 / 2015 – 19.30
   KONCERT Z CYKLU „KRUH PŘÁTEL HUDBY”.  

 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Po  Seniorcentrum Říčany.
 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

SKAUTSKÝ PLES
So Pořádá skautské středisko Lípa Říčany.
 DĚ TI 

DĚTSKÝ KARNEVAL
Ne Ve spolupráci s Jazykovým studiem Sylvy Maříkové.
 VÁ ŽN Á HUDBA 

GABRIELA DEMETEROVÁ 
St Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.
 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

MYSLIVECKÝ PLES
So Tradiční ples.
 KONCERT Y 

JAZZ MESSENGERS A V. FIALA 
St Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.
 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

PLES ROKU   
So  Pořádá Elektrocentrum Kadlec.
 KONCERT Y 

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA   
Út Koncert.
 KONCERT Y 

POLOLETNÍ KONCERT   
Čt ZUŠ Říčany.
 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

FARNÍ PLES   
So  Ples.

METROPOLITAN JAZZ BAND
 St 11 / 02 / 2015 – 20.00
   KONCERT Z CYKLU „JAZZOVÉ VEČERY V ŘÍČANECH.  

BRATŘI EBENOVÉ 
 Čt 26 / 02 / 2015 – 20.00
   KONCERT K NOVÉMU ALBU „ČAS HOLIN”.  

20.00

10

Těšíme se na Vaši návštěvu!

VĚRA ŠPINAROVÁ 
 St 18 / 03 / 2015 – 20.00
  KONCERT.   

20.00

24

OLYMPIC
 St 01 / 04 / 2015 – 20.00
   PERMANENTNÍ TOUR – KONCERT.  

RADŮZA
 St 15 / 04 / 2015 – 20.00
   KONCERT.  
 

info@kclabut.cz

20.00

27

PLESOVÁ SEZÓNA 2015
Hasičský ples – So 7 / 2 

Sokolské Šibřinky – Pá 13 / 2

Ples Rugby – So 21 / 2

Ples ZŠ Bezručova – Pá 27 / 2

Ples Města Říčany – So 28 / 2 

Ples Zdravotní a záchranné služby – So 7 / 3 

Ples Jazykové školy Langfor – So 28 / 3

Ples ZŠ U Říčanského lesa – Pá 11 / 4

ZÁPISY DO TANEČNÍCH KURZŮ V ROCE 2015
      Základní kurzy tance a společenského chování budou zahájeny v sobotu 
12. září 2015 v 17.00 a ve 20.00 v sále KC Labuť v Říčanech. Přihlásit se můžete 
v  kanceláři KC nebo prostřednictvím webových stránek. Taneční kurzy pro 
dospělé začínají v pátek 2. října 2015, budou se konat vždy jednou za 14 dní. 
Jsou rozděleny na začátečníky a mírně pokročilé od 19.00 a pokročilé od 21.00.
Všechny kurzy povede taneční mistr Ing. Ivan Vít s manželkou. STO ZVÍŘAT 

 Pá 24 / 04 / 2015 – 20.00
   KONCERT. 

17.30

29
20.00

31
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 Út 27 / 01 / 2015 – 20.00
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SMETANOVO TRIO
 St 18 / 02 / 2015 – 19.30
   KONCERT Z CYKLU „KRUH PŘÁTEL HUDBY”.  
 

GABRIELA DEMETEROVÁ 
– housle 
 Nový rok 2015 zahajujeme „hvězdným“ koncertem jedné z našich mediálně 
nejznámějších houslistek – Gabriely Demeterové. Bývá označována jako 
„Hvězda 3. tisíciletí “,  je držitelkou ocenění „Žena roku 2005“ v soutěži 
prestižního časopisu Prague Leaders Magazine. Z mnoha úspěchů  
ve významných domácích i zahraničních soutěžích jmenujme alespoň 
absolutní vítězství v mezinárodní houslové soutěži Yehudi Menuhina v Anglii, 
které dosáhla jako první Češka.  Za reprezentaci české kultury na světových 
soutěžích ji byla dvakrát udělena prestižní cena „Premier Prix“ Českého 
hudebního fondu. Koncertuje v Evropě, USA, Jižní Americe i Japonsku. 
Spolupracuje s významnými tělesy a dirigenty po celém světě. Byla také 
moderátorkou hudebního magazínu České televize Terra musica, podílela  
se na přípravě pořadů Rondo a Matiné. Spolupracuje se stanicí Vltava Českého 
rozhlasu. Od roku 1994 nahrává pro firmu Supraphon, u které vydala již 
třináct kompaktních desek. Dále pak nahrála CD k nejrůznějším projektům  
ve spolupráci s významnými českými interprety. Od roku 2003 nahrává též pro 
dánskou společnost Classico.  Gabriela Demeterová hraje na housle z dílny 
italského mistra Giuseppa Roccy z roku 1855 a Kašpara Strnada z roku 1795. 
V současné době má také tu čest a možnost hrát na housle “Princ Oranžský” 
italského mistra Giuseppa Antonia Guarneriho del Gesu z poloviny 18. století, 
které ji s velkou laskavostí zapůjčuje státní sbírka nástrojů Národního muzea 
v Praze. Klavírní doprovod obstará Luděk Šabaka.  Již při studiu  získal 
laureátské tituly ve většině významných domácích soutěží, účinkoval též  
na festivalu Pražské jaro.  Na AMU se začal soustavně věnovat komorní hře. 
Vystupuje s řadou předních zahraničních i domácích umělců, pravidelně 
spolupracuje s Českou televizí a Českým rozhlasem, koncertuje a vyučuje  
v celé Evropě a asijských zemích.

Nenechte si tento atraktivní koncert ujít ! 

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica  
– koncert

 Hradišťan je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou i inter-
pretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoá-
rem, který v počátcích vycházel zejména z folklóru.  Dnes je Hradišťan profesi-
onálním tělesem, které programově pracuje zejména s odkazem lidové tradice 
a jejím filozofickým přesahem. Překračuje hranice hudebních žánrů a spolupra-
cuje s osobnostmi různých kultur celého světa. Je častým hostem, domácích  
i zahraničních festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby. Hradišťan spo-
lupracuje s rozhlasem, televizí a filmem, koncertoval na 4 kontinentech, natočil 
více než 30 stěžejních zvukových nosičů a na mnoha dalších spolupracoval. 
Mezi kmenové sólisty patří Alice Holubová, Jiří Pavlica a David Burda.

Aktuální obsazení Hradišťanu:
Jiří Pavlica           – umělecký vedoucí, housle, zpěv
Alice Holubová    – zpěv
David Burda         – klarinet, flétny, zpěv
Milan Malina         – cimbál, zpěv
Roman Gill          – viola, zpěv
Milan Gablas       – kontrabas, zpěv

Zveme Vás na koncert  tohoto skvělého souboru do Kulturního 
centra Labuť v úterý 27. ledna 2015 od 20.00 hod.

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

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

14.00
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DĚTSKÝ KARNEVAL  
Ne 11 / 01 / 2015 – 14.00
 UCELENÝ PROGRAM S VTIPNÝMI KLAUNSKÝMI  
  GAGY PROVÁZENÝ VÝHRADNĚ DĚTSKOU  
  REPRODUKOVANOU HUDBOU. 

19.30
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GABRIELA DEMETEROVÁ
 St 14 / 01 / 2015 – 19.30
   KONCERT Z CYKLU „KRUH PŘÁTEL HUDBY”.  

 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Po  Seniorcentrum Říčany.
 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

SKAUTSKÝ PLES
So Pořádá skautské středisko Lípa Říčany.
 DĚ TI 

DĚTSKÝ KARNEVAL
Ne Ve spolupráci s Jazykovým studiem Sylvy Maříkové.
 VÁ ŽN Á HUDBA 

GABRIELA DEMETEROVÁ 
St Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.
 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

MYSLIVECKÝ PLES
So Tradiční ples.
 KONCERT Y 

JAZZ MESSENGERS A V. FIALA 
St Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.
 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

PLES ROKU   
So  Pořádá Elektrocentrum Kadlec.
 KONCERT Y 

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA   
Út Koncert.
 KONCERT Y 

POLOLETNÍ KONCERT   
Čt ZUŠ Říčany.
 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

FARNÍ PLES   
So  Ples.

METROPOLITAN JAZZ BAND
 St 11 / 02 / 2015 – 20.00
   KONCERT Z CYKLU „JAZZOVÉ VEČERY V ŘÍČANECH.  

BRATŘI EBENOVÉ 
 Čt 26 / 02 / 2015 – 20.00
   KONCERT K NOVÉMU ALBU „ČAS HOLIN”.  

20.00
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Těšíme se na Vaši návštěvu!

VĚRA ŠPINAROVÁ 
 St 18 / 03 / 2015 – 20.00
  KONCERT.   

20.00

24

OLYMPIC
 St 01 / 04 / 2015 – 20.00
   PERMANENTNÍ TOUR – KONCERT.  

RADŮZA
 St 15 / 04 / 2015 – 20.00
   KONCERT.  
 

info@kclabut.cz

20.00
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PLESOVÁ SEZÓNA 2015
Hasičský ples – So 7 / 2 

Sokolské Šibřinky – Pá 13 / 2

Ples Rugby – So 21 / 2

Ples ZŠ Bezručova – Pá 27 / 2

Ples Města Říčany – So 28 / 2 

Ples Zdravotní a záchranné služby – So 7 / 3 

Ples Jazykové školy Langfor – So 28 / 3

Ples ZŠ U Říčanského lesa – Pá 11 / 4

ZÁPISY DO TANEČNÍCH KURZŮ V ROCE 2015
      Základní kurzy tance a společenského chování budou zahájeny v sobotu 
12. září 2015 v 17.00 a ve 20.00 v sále KC Labuť v Říčanech. Přihlásit se můžete 
v  kanceláři KC nebo prostřednictvím webových stránek. Taneční kurzy pro 
dospělé začínají v pátek 2. října 2015, budou se konat vždy jednou za 14 dní. 
Jsou rozděleny na začátečníky a mírně pokročilé od 19.00 a pokročilé od 21.00.
Všechny kurzy povede taneční mistr Ing. Ivan Vít s manželkou. STO ZVÍŘAT 

 Pá 24 / 04 / 2015 – 20.00
   KONCERT. 

17.30

29
20.00
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NoVá VýSTAVA 
„bomba v depozitáři“
27. ledna až 12. dubna 2015
Vstupné pro dospělé 60 Kč 
Děti 15 Kč

Výbuch v muzejním depozitáři odha-
lil bohatství a pestrost sbírek. Probu-
dil také duchy, kteří předměty hlídají. 
Vydejme se s nimi poznat odkaz oby-
vatel Říčan, jejich život a dobu.
„Návštěvník se stane badatelem. Bude 
moci experimentálně ověřovat výrobu 
pravěké kamenné sekerky, zkoumat mi-
kroskopický svět nebo hledat ve  starých 
textech. V restaurátorské dílně si vyzkou-
ší retušování obrazu, práci bednáře, tech-
niku zlacení a další činnosti,“ říká histo-
rik Muzea Říčany Martin Hůrka.
Výstavou chceme nejen poděkovat 
nesčetným dárcům, kteří za  více 
než 100 let existence muzea přispěli 
unikátními předměty, dokumenty, 
fotografiemi, osobními vzpomínka-
mi nebo vlastní badatelskou činnos-
tí. Představíme také šíři činností, 
kterým se muzeum věnuje a  které 
umožňují vytvoření příběhů o lidech, 
místech, klíčových událostech či 
přírodě v Říčanech a jejich okolí.
Řada předmětů vzhledem ke svému 
specifickému charakteru bude vysta-
vena vůbec poprvé.

úterý 27. ledna v 18 hodin
Chcete si vyzkoušet techniku mokré-
ho plstění a vyrobit si originální obal 
na  mobil? Obal z  vlny chrání 
displej proti poškrábání 
a  chladu. Velikost si 
jednoduše přizpůsobí-
te podle svého mobilu. 
Pokud si v  budoucnu po-
řídíte jinou velikost mobilu, 

využijete pouzdro třeba na brýle nebo 
pastelky. Na  dílnu si přineste froté 
ručník. 

Dílnu povede Edita Ježková.
Vstupné 150 Kč

Rezervace na telefonu 
605 169 533 nebo 

na e-mailu:  
edita.jezkova@

muzeum.ricany.cz.

úterý 13. ledna od 19 hodin
Polabskou cyklistickou stezkou dlou-

hou 1.200 kilometrů každoročně pro-
jedou desetitisíce cyklistů. Krajinově 
nejkrásnější část je v  Čechách, pře-
devším v  Českém středohoří. V  Ně-
mecku Labe protéká velkými městy 
(Drážďany, Míšeň, Hamburg), i mno-
ha malými středověkými městy  s po-
zoruhodnou historií a architekturou. 
Promítá a vypráví Ivo Petřík
Vstupné 50 Kč

CyKLUS PŘeDNáŠeK KoLem SVěTA:  
Polabskou cyklostezkou od pramene po Severní moře

Vernisáž s aukcí
pondělí 26. ledna od  18 hodin 
v Muzeu Říčany
Bomba v  depozitáři odkryla i  mnoho 
sbírkových předmětů, které je nutné 
restaurovat. Jedním z  nich je poško-
zený cechovní prapor říčanského ce-
chu řezníků pocházející z  roku 1791 
s postavami sv. Petra a Pavla. Srdečně 
zveme širokou veřejnost na  slavnostní 
vernisáž výstavy, během které proběh-
ne tichá aukce historických fotografií 
Říčanska a originálních výrobků umě-
leckých řemeslníků vyrobených speci-
álně pro tuto příležitost (např. dřevěné 
šachy od truhláře Ondřeje Suchana, per-
níkové srdce zdobené krajkovou texturou 
od lektorky Muzea Říčany Jany Kreidlo-
vé, kabelka od  textilní výtvarnice Mar-
cely Graclíkové, závěsný objekt ze dřeva 
od výtvarníka Martina Patřičného).

Výzva k darům!
V rámci výstavy „bomba v depozitáři“ 
chceme pokračovat v dobré spolupráci 
s říčanskou veřejností. V současné 
době se zaměřujeme mj. na získávání 
regionálních dokladů k listopadu 1989 
a k období komunismu. Vybízíme proto 
návštěvníky k darům, nebo možnosti 
pořízení kopie dokumentů a předmětů 
z těchto let.
Dary budou během výstavy prezentovány 
ve zvláštní vitríně a dárce současně 
obdrží vstupenku na výstavu zdarma.

Výtěžek aukce bude použit na restau-
rování poškozeného cechovního pra-
poru. K  tomuto účelu bude využita 
i  polovina ceny z  každé zakoupené 
vstupenky pro dospělé na výstavu.

rukodělná dílna: Plstěný obal na mobil

72 texty.kuryr@ricany.cz72 texty.kuryr@ricany.cz
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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. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

Pohled od západu na budoucí ulici E. Beneše v radošovicích, rok 1914. Prostor vlevo od cesty je dnešní park u Vojenského velitelství neboli 
náměstí Československé armády.


