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Hlavní téma:

Rozpočet na rok 2015
Letos budou významné investice do komunikací, 
nové školky nebo služeb pro seniory



David Michalička 
zastupitel a radní

Vážení Říčaňáci, podruhé dostávám možnost se na vás obrátit prostřednictvím úvodníku našeho Kurý-
ru. Protože jsem od začátku ledna nově zaměstnán v rámci samosprávy přímo na radnici, dovolte mi, 
abych se podělil o první dojmy z jejího fungování. 
Kdybych měl několika slovy vystihnout atmosféru na „úřadě“, řekl bych nejspíš: snaha, úsměv, inovace. 
Drtivá většina zaměstnanců na mě působí profesionálním dojmem a určitě nikdo nemá čas se v práci 
„flákat“ – právě naopak, aktuálně běží mnoho projektů najednou a další se chystají. Možná i proto, že 
v posledních volbách jste vlastně vy sami ocenili kvalitní práci celého úřadu, se mi zdá, že lidé zde pracují 
ještě ochotněji a s úsměvem na tváři. A to často i ve chvílích, kdy mají zavádět různé změny či inovace. 
Nápadů a novinek totiž přichází stále dost, hlavního inovátora asi není třeba představovat.
Nejvíce si u kolegů cením opravdového zájmu pracovat pro dobro města. Jenže co je vlastně to „dobro 
města“? Je to něco, co si přeje většina občanů a je to tedy v takzvaném „veřejném zájmu“? Věřte mi, 
že je často velmi těžké rozhodnout, co je tím veřejným zájmem a co ne. Mnohdy je totiž stejná věc pro 
někoho pozitivní a pro druhého zcela nepřípustná. Můžete si to představit třeba na často diskutova-
ném obchvatu Černokostelecké (v Říčanech technicky i prakticky nerealizovatelném). Části občanů 
by přinesl vytoužený klid a bezpečnost, zatímco pro obchodníky na hlavní ulici anebo majitele domů 
v trase nového obchvatu by se jednalo o likvidační záležitost. Přitom obě skupiny by byly rovnocennými 
občany Říčan. A podobných příkladů bychom našli daleko více. Někdy lze najít oboustranně přijatelný 
kompromis, ne však vždy.
Je tedy na  nás, vašich volených zástupcích, abychom dle nejlepšího svědomí a  na  základě diskuze 
s vámi rozhodovali, které záměry jsou a které nejsou pro dobro města. Určitě se někdy stane, že naše 
volba nebude přesně podle vašich osobních představ. Než ale začnete dané rozhodnutí kritizovat či 
proti němu bojovat, zkuste se na problém, prosím, podívat s nadhledem a ještě jednou posuďte, zda to 
náhodou přeci jen není „pro dobro města“. Věřte, že nám o nic jiného nejde. 

Přeji pohodovou zimu s nějakým tím sněhem, hodně zábavy na plesech a hlavně hodně zdraví.

Slovo úvodem
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ŘÍČANY
to je prima šlágr!

Už máte říčanský dlouhohrající

kalendář na tento rok?

Dlouhohrající fotografie pro každý měsíc roku 2015

1930

1912

1943

kolem 1905

– 1 –

Bruslaři na Mlýnském rybníku

s kostelem sv. Petra a Pavla a školou.

– 2 –

Na c. k. nádraží v Říčanech

shromáždili se zaměstnanci s rodinami.

– 3 –

Vocelova dráha sáňkařská

v lesích nad Jurečkem.

– 4 –

Funkcionalistický rohový dům 

s restaurací Na Růžku a prodejnou Baťa.

1935

20. léta

1943

30. léta

– 5 –

Masarykovo náměstí s pohledem 

na Okresní záložnu a restauraci U Lva. 

– 6 –

Radošovický silák Antonín Olmr

při své umělecké produkci.

– 7 –

Plovárna na Marvánku

během letních radovánek.

– 8 –

Mladé dívky při žních 

na polích v okolí Říčan.

30. léta

20. léta

1915

1911

– 9 –

Lawn-tennis klub v Radošovicích

s výhledem na plovárnu a restauraci Jureček.

– 10 –

Přípravy na svatební hostinu

v sále U Houžvičků na Masarykově náměstí.

– 11 –

Dítka v podzimní Olivově ulici

s výhledem k Masarykovu náměstí.

– 12 –

Vánoční idyla s kostelem 

sv. Petra a Pavla a mariánským sloupem.

12 digitálně vyčištěných historických fotografií

Netradiční formát LP desek na každý měsíc

Zajímavá místa a osudy lidí, zvyky a obyčeje
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Krátce z rady 18. 12. 2014 
u Rada schválila pro rok 2015 ceny za údržbu komunikací 

na území města Říčany dle smlouvy o dílo č.393/2011/
SOD ve výši 344.200,22 Kč bez DPH za letní údržbu ko-
munikací za kalendářní měsíc a ve výši 816.155,73 Kč bez 
DPH za zimní údržbu komunikací za kalendářní měsíc. 

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a zhotoviteli: Romanem 
Bedrníkem a  Romanem Taušem na  zajištění údržby 
majetku města Říčany za  cenu 185 Kč včetně DPH 
za hodinu práce za poskytnuté služby.

u Radní souhlasili s  uzavřením darovací smlouvy s  pří-
spěvkovou organizací města 1. Základní školou, jejímž 
předmětem je dar 2 ks branek Kanada z  roku 2011 
v pořizovací ceně 16.792,10 Kč/ks.

u Rada odsouhlasila přijetí sponzorského daru příspěvko-
vou organizací I. Základní škola Říčany ve výši 4.000 Kč, 
který bude použit na nákup pracovních sešitů a jako pří-
spěvek na školní akce pro sociálně znevýhodněné žáky.

u Radní vyhlásili 2. kolo grantového řízení pro rok 2015. Žádos-
ti na jednorázové akce a investice se přijímají do 31. 1. 2015.

Krátce z rady 22. 12. 2014
u Rada souhlasila s  uvolněním účelového příspěvku 

ve  výši 50.000 Kč z  rezervy Rady města Říčany obec-
ně prospěšné společnosti Olivova dětská léčebna. Pří-
spěvek byl určen na zajištění provozu ve dnech 29. 12. 
2014 – 2. 1. 2015 pro ubytování 90 účastníků evrop-
ského setkání mladých křesťanů Taizé 2014. 

Krátce z rady 30. 12. 2014
u Radní schválili rozpočtové opatření, kterým se upravu-

je rozpočet města na rok 2014 v oblasti investic z dů-
vodu zajištění prostředků na činnost TDI a AD na akci 
odvodnění parkoviště Jureček, takto:
– Chodníky Černokostelecká – 60.000 Kč
– Odvodnění parkoviště Jureček + 60.000 Kč

u Rada schválila rozpočtové opatření, kterým se zařazují 
do rozpočtu města tyto účelové prostředky:
Příjmová část:
– Dotace na zateplení MŠ U Slunečních hodin (úprava 
na skutečnosti) + 221.139,87 Kč

Informace z radnice

– Příjem dotace na projekt SPOD C2 + 949.743,53 Kč
– Dotace z OP VK Řemeslo má zlaté dno + 510.611,94 Kč
– Dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dře-
vin + 124.050,00 Kč
– Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov 
+ 63.888,00 Kč
Výdajová část:
– výdaje na  zateplení MŠ U  Slunečních hodin + 
221.139,87 Kč
– výdaje na projekt SPOD C2 + 949.743,53 Kč
– účelový příspěvek Muzeu Říčany na projekt Řemeslo 
má zlaté dno + 510.611,94 Kč
– výdaje na výsadbu melioračních a zpevňujících dře-
vin + 124.050,00 Kč
– výdaje na  zpracování lesních hospodářských osnov 
+ 63.888,00 Kč

u Radní schválili v souladu s dohodou o spolupráci pau-
šální měsíční poplatky pro rok 2015 v Městském kul-
turním středisku Říčany. 
– Divadelní spolek Tyl Říčany, Podskalí 97, Říčany, IČ 
62941216 = 500 Kč/měsíc,
– Taneční klub Fuego, Na  Rokytce 285, Říčany, IČ 
26622084 = 1 000 Kč/měsíc,
– Říčanský komorní orchestr, Tylova 889, Říčany, IČ 
26671263 = 200 Kč/měsíc.

u Rada souhlasila s  jednorázovým použitím znaku města 
Říčany v bakalářské práci studenta Masarykovy univerzi-
ty v Brně pana Petra Houzara na téma Příručka s klíčem 
tinktur a figur současných městských znaků měst ČR.  

u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem 
Říčany jako objednatelem a Petrem Bedrníkem jako zho-
tovitelem na opravu hřbitovního domku na adrese K Solné 
stezce č. p. 72, Říčany, za cenu 177.634 Kč včetně DPH.

Krátce z rady 8. 1. 2015
u Rada schválila předložený přehled prací v lesích města 

Říčany za 1. pol. 2015.
u Radní souhlasili s  uzavřením kupní smlouvy mezi 

městem Říčany jako objednatelem a  společností XA-
NADU, a.s., jako dodavatelem. Předmětem smlouvy 
je konsolidace IT a nové služby TC ORP Říčany, a  to 
za cenu 6.286.940,99 Kč včetně DPH. 

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

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání 
Zastupitelstva města Říčany

středa 11. 2. od 18.00 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany,  

Masarykovo náměstí 53/40

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

   Vladimír Kořen, starosta města

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 4. 2.

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
nově každou třetí středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 18. 2.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 25. 2.
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Informace z radnice

V sobotu 28. února pořádá město Ří-
čany již čtvrtý reprezentační ples, ten-
tokrát v duchu muzikálu. Jako každý 
rok jsou zváni všichni milovníci tance, 
zábavného programu, bohaté tombo-
ly a  v  neposlední řadě dobrého vína. 
Hvězdou večera bude vystoupení mu-
zikálové zpěvačky Michaely Noskové.
Již počtvrté se poslední únorový den 
roku 2015 uskuteční tradiční ples 
města Říčany. Dveře sálu Kulturního 
centra Labuť se hostům otevřou 
v  19.30 hodin. Vstupenky v  hodno-
tě  250 Kč je možné zakoupit v  před-
prodeji v KC Labuť nebo přímo v sále. 
Slavnostní akcí, která se letos nese 
v duchu známých muzikálů, provede 

moderátor z  České televize a  Rádia 
Blaník Jiří Svoboda. 
„Po  celý večer bude hrát kapela Mag-
num Jazz Bigband s tím, že před půlnocí 
se můžete těšit na hodinku v moravském 
sklípku, kde zazní stylové a  známé ,vi-
nařské‘ melodie. Po půlnoci bude hudba 
hrát skladby žánrově rozmanité. Může-
te se těšit, že si skvěle zatancujete,“ říká 
místostarostka města a  pořadatelka 
plesu Hana Špačková. 
V rámci doprovodného programu uvi-
dí účastníci akce předtančení klubu TK 
Fuego. Návštěvníci se mohou dále těšit 
na taneční představení TS DANCE EB 
a pěvecká vystoupení v provedení sku-
piny Eillas a zpěvačky Elišky Erlichové. 

O vrchol večera se postará známá zpě-
vačka Michaela Nosková, která zazpí-
vá několik muzikálových hitů. Hrála 
například v muzikálech Jekyll a Hyde, 
Bídníci, Švejk nebo Drákula.
Přímo na  parketu bude k  dispozici 
vinný bar. Speciálně pro tento večer 
připravilo EXTRAVÍNO U LABUTĚ 
zajímavou vinnou nabídku vinařství 
„Sklep MARYŠA“, které nese název 
podle dramatu bratří Mrštíkových 
a nachází se v obci Šitbořice – oblast 
Velké Pavlovice. Samozřejmostí ple-
su je i nabídka občerstvení a možnost 
zakoupení lístků do tomboly.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Ples města Říčany 2015: Tanec, exkluzivní 
vinný bar a muzikálová zpěvačka

Loni na plese zatančili vítězové Star  
Dance 2013 Anna Polívková a michal Kurtiš I letos vystoupí tanečnice z TS DANCe eb, ale v jiném stylu FO
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Vážení spoluobčané, dovoluji si 
vás oslovit a informovat o schvá-
leném rozpočtu města Říčany 
na  rok 2015 a  celkové finanční 
situaci našeho města.

Držíme trend minulých let 
a zadluženost města dále 
výrazně klesá…

Vedení města v  minulém volebním období hospodařilo 
velmi zodpovědně, což se velmi výrazným způsobem pro-
jevilo na stávající výborné finanční kondici města:
l Město si nepůjčilo za poslední čtyři roky ani korunu
l Podrobné sledování a řízení příjmů a výdajů vedlo k přebytkovému 
hospodaření
l Přebytky rozpočtu jsou směrovány zpět do investic, na zlepšování 
infrastruktury městaz
l došlo a dochází ke snižování nákladů na provoz úřadu a služeb díky 
efektivnějšímu využívání městských prostředků přes výběrová řízení 
a elektronické aukce

Vývoj zadluženosti města ukazuje níže připravený graf.

Graf ukazuje, jaká částka z výdajů na roční provoz města by musela být 
zaplacena, aby došlo k úplnému splacení všech úvěrů.  zatímco v roce 2010 
to byl skoro jeden a půl násobek roční částky na provoz města, v letošním 
roce to bude cca 40 % ročních provozních výdajů. 

Riziko nesplacení úvěrů výrazně kleslo. Tato skutečnost 
byla oceněna Českou spořitelnou, která přehodnotila úvě-
rové riziko městských úvěrů, snížila výši úrokové sazby 
a přehodnotila omezující podmínky úvěrů.
Zlepšující se makroekonomická situace může přinést 
více peněz do městské pokladny, ale očekávaný ekono-
mický růst je křehký a nemusí se naplnit.
Příjmy města budou i  nadále ovlivňovány zejména hos-
podářskou situací v  České republice a  Evropské Unii. 
Předpokládá se mírný hospodářský růst, který by mohl 
v druhém pololetí opět ztratit dech. Hrozba deflace je stá-
le reálná a mohla by na dlouhou dobu zmrazit jakékoliv 
naděje na vyšší daňové příjmy státu, a tím pádem i obcí.

Výše příjmů schválených městských rozpočtů v letech 2010 až 2015

Klasifikace příjmů:
l Příjmy z celostátního přerozdělení daní – alokace daní z příjmů a dPh ze 
státního rozpočtu převážně podle počtu obyvatel; daň z nemovitosti, jejíž 
výše je určována městem a její výběr plyne přímo do městského rozpočtu
l Vlastní příjmy města – místní a správní poplatky, nájemné 
z nemovitostí a příjmy z prodeje městského majetku
l Neinvestiční dotace a příspěvky – dotace na výkon státní správy, 
sociální dávky do r. 2011, dotace na volby – průběžné položky, stejná 
výše je v mandatorních výdajích 
l Investiční dotace – vázané prostředky na veřejně prospěšné stavby – 
většinou kryjí 60 až 85 % potřebných výdajů, zbytek je krytý z rozpočtu města

Příjmy města jsou z velké části závislé na daňových příjmech 
státu a  jejich rozdělení směrem k  obcím. Rozpočet města  
předpokládá z důvodu opatrnosti podobný příjem z celostát-
ních daní  jako aktuálně přijaté daňové příjmy v roce 2014, 
které přesáhly původně plánované rozpočtové příjmy 2014. 
Tento přebytek byl v souladu s  investičními prioritami alo-
kován na opravy silnic, chodníků a infrastruktury. Pokud by 
došlo i  letos k pozitivnímu vývoji daňových příjmů, pak by 
opět tyto příjmy financovaly další opravy silnic a chodníků, 
které nejsou zahrnuty do výdajů na rok 2015.
Vlastní příjmy města by měly zůstat na  podobné úrovni 
jako v minulých letech. 
Výrazný propad v  neinvestičních dotacích a  příspěvcích 
od  roku 2012 je způsoben změnou ve  vyplácení sociál-
ních dávek, které jsou od 1. ledna 2012 v kompetenci úřa-
dů práce a  nejsou již položkou příjmů města. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o průběžnou a zúčtovatelnou položku, 
nemá tato změna žádný dopad na vlastní rozpočet města.
Investiční dotace výrazně vzrostly díky výborné práci městské-
ho úřadu. Ze získaných dotací jmenujme významné projekty, 
jako jsou nová Mateřská škola Zahrádka, zateplení Mateřské 
školy U  Slunečních hodin, rekonstrukce komunikací Štefá-

Informace z radnice

Rozpočet města v roce 2015 výrazně podpoří 
dotované investice, městské komunikace, ale také 
novou mateřskou školku nebo služby pro seniory
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nikova a Rýdlova, odbahnění Marvánku a další etapy rekon-
strukce sportovní haly. V letošním roce město obdrží dotační 
příjmy získané na odbahnění Mlýnského rybníka, Roosevel-
tovy ulice, konsolidace IT systémů obcí našeho správního ob-
vodu a s otazníkem je zatím projekt další části rekonstrukce 
ulice Olivova. Tyto dotační příjmy jsou v různém stádiu čerpá-
ní a zahrnují  také převody z projektů roku 2014.
Rozpracované dotační žádosti nejsou v příjmech rozpočtu 
z důvodu opatrnosti reflektovány a budou po případném 
schválení dodatečně do rozpočtu včleněny.

Díky splaceným dluhům můžeme posilovat 
výdaje na služby občanům města
Dlouhodobým cílem je snižovat výdaje, ať již přejednáváním 
stávajících smluv nebo změnou jejich rozsahu, a naopak posi-
lovat výdaje s pozitivním vlivem na kvalitu služeb občanům. To 
znamená promyšleně šetřit na chodu městského úřadu a nao-
pak zajistit dostatečné prostředky na služby a údržbu města. 

Výše výdajů schválených městských rozpočtů v letech 2010 až 2015

Klasifikace výdajů:
l Výdaje na chod městského úřadu – obsahují zejména mzdy 
a příslušné sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců, provozní 
náklady kanceláří a dalších nákladů nezbytných k zajištění chodu úřadu.
l Výdaje na provoz města – patří sem služby nezbytné k údržbě 
města, mezi jinými odpadové hospodářství, úklid a údržba komunikací, 
zeleně a veřejného prostoru, veřejné osvětlení, opravy silnic, chodníků 
a městského majetku, městská policie apod.
l dluhová služba – splátky úroků a jistiny úvěrů; největší část je 
za úvěr na novou školu.
l Neinvestiční dotace a příspěvky – účelově vázané prostředky, které jsou 
vypláceny příspěvkovým a dalším organizacím, jejichž je město zřizovatelem, 
jako školky, školy, knihovna, muzeum a další. Tyto prostředky převážně slouží 
k úhradě provozních výdajů a údržby, v některých případech i mzdových výdajů. 
l Mandatorní výdaje – povinné výdaje, které musí město hradit ze zákona, 
zdaleka největší položkou jsou sociální dávky různých typů, tento výdaj je plně 
hrazen státním rozpočtem a z pohledu města je to pouze průběžná položka;

Poměrně výrazné šetření výdajů na  chod městského úřadu 
se v minulých letech neobešlo bez snižování pracovních míst 
a zmrazení růstu mezd. Vzhledem k nařízení vlády ČR dochází 
v letošním roce k nárůstu tarifních mezd zaměstnanců o 3,5 % 
(zvýšení tarifů bylo provedeno po  pěti letech). Další novou 

položkou letošního rozpočtu jsou výdaje spojené s dopravní 
bezpečností, tj. nového kamerového systému monitorujícího 
rychlost na měřených úsecích. Tyto výdaje budou kompenzo-
vány výběrem pokut, které by měly pokrýt nejen všechny pro-
vozní náklady, ale přinést prostředky na další zlepšení doprav-
ních opatření v našem městě. Tyto dva faktory se nejvýrazněji 
podílí na celkovém nárůstu výdajů na provoz úřadu. 
Rozpočtovým cílem v oblastech provozu a údržby města 
je najít optimální poměr ceny, kvality a  rozsahu služeb. 
V  letošním roce dochází k  dalšímu posílení rozpočtu 
na  opravy a  údržbu silnic a  chodníků a  posílení výdajů 
na bezpečnost, tj. rozpočtu městské policie.
Dluhová služba klesá se splácením úvěrů převážně spoje-
ných s financováním nové školy a pomáhajících financo-
vat příspěvky města organizacím, jejichž je město zřizo-
vatelem, a nové investiční projekty. 
Výdaje na neinvestiční dotace a příspěvky příspěvkovým 
organizacím jsou v porovnání s minulými roky vyšší. Pro-
voz zahájí nová Mateřská škola Zahrádka. Bude zafinan-
cováno vybavení školky a její provoz. Dále město podpoří 
projekt na vyšší bezpečnost školních budov v našem měs-
tě. Nově bude město také financovat provoz dokončeného 
stacionáře pro seniory. Město také počítá s  příspěvkem 
na nákup softwaru pro Olivovu dětskou nadaci.
Snížení mandatorních výdajů je způsobeno změnou 
ve vyplácení sociálních dávek, které jsou od 1. ledna 2012 
v  kompetenci úřadů práce, jak bylo popsáno v  odstavci 
příjmů z neinvestičních dotací a příspěvků, a nemá přímý 
vliv na hospodaření města.

Získané investiční dotace vyžadují 
finanční spoluúčast města a vytvářejí tlak 
na peněžní toky
Vedení města a zaměstnanci městského úřadu trvale pra-
cují na získávání dotací z nejrůznějších výzev a programů, 
aby se co nejvíce uplatnil multiplikační efekt vlastních 
prostředků města. Výsledky minulého roku potvrzují 
úspěšnost tohoto snažení viz. odstavec investiční dotace. 
Největším investičním projektem bez dotace zůstává pro-
jekt stoky A, který je pro město finančně velmi náročný. Ve-
dení města si uvědomuje důležitost tohoto projektu a v le-
tošním roce je v rozpočtu vyčleněno více než 18 milionů Kč. 
Vzhledem k  velmi náročnému řízení peněžních toků, a  to 
hlavně kvůli těžko předvídatelné časové návaznosti dotač-
ních plateb, vyjednal finanční odbor městského úřadu za asi-
stence finančního výboru velmi výhodné překlenovací finan-
cování tak, aby nedošlo k dočasnému nedostatku hotovosti.
Celkové rezervní prostředky (jak provozní, tak investiční) 
rozpočtu 2015 představují necelé 3 miliony korun. Tak 
jako v minulých letech bude průběžně docházet k upřes-
ňování rozpočtu a případné úspory budou přednostně po-
užity na investiční výdaje městské infrastruktury.
Plnění rozpočtu bude vedením města i  finančním výbo-
rem bedlivě sledováno, aby byla stabilita rozpočtu zacho-
vána po celé fiskální období.

Martin Gebauer
zastupitel za KM a předseda finančního výboru

7



Informace z radnice

V říjnu začala revitalizace dvou říčanských rybníků – 
vedle Marvánku začaly probíhat odbahňovací práce 
i na rybníce v Kuří. Oba projekty podpořené prostřed-
ky z Operačního programu Životní prostředí zapadají 
do koncepce, která přispěje ke snížení rizika povodní 
v našem městě. 
Kuřský rybník na  své odbahnění čekal dlouhých 40 let. 
V  poslední době se kvůli velkému nánosu sedimentu 
na  dně rybníka snížila především jeho retenční schop-
nost. Předseda osadního výboru Antonín Kousal k tomu 
říká: „Bez odbahnění by rybník po  čase úplně zanikl. Při-
tom jeho význam pro místní je obrovský. Nejen že rybník 
plní vodohospodářskou funkci, je rovněž místem významné-
ho biotopu, kde se vyskytují žáby, škeble rybničná, užovka 
obojková nebo kde rostou lekníny. Malebné okolí rybníka je 
využíváno při pořádání společenských akcí, jako je pálení 
čarodějnic, dětské dny a podobně. V neposlední řadě je ryb-
ník podle městské vyhlášky zdrojem požární vody.“
Financování celé akce bylo podpořeno dotací z  Operač-
ního programu Životní prostředí, o kterou město na jaře 
loňského roku zažádalo a která pokryla 70 % způsobilých 
výdajů. Podmínkou získání dotace bylo dokončení všech 
prací a předložení vyúčtování akce fondu do začátku pro-

since 2014. Práce tedy probíhaly ve svižném tempu, k če-
muž přispívali i místní dobrovolníci, zvláště z řad rybářů 
a hasičů.
Ve veřejné zakázce na realizaci samotného odbahnění zví-
tězila velkomeziříčská společnost AQUEKO, spol. s r.o., 
která podala nejnižší nabídkovou cenu. Celkové náklady 
přitom díky veřejné soutěži klesly o  30 % oproti původ-
nímu odhadu a tyto ušetřené finance mohou být použity 
na realizaci jiných projektů. 
Práce probíhaly od začátku října loňského roku, kdy byl 
rybník vypuštěn a sloven. K dalšímu postupu prací se vy-
jádřil technický dozor stavby, Lukáš Jaroš ze společnosti 
NDCON: „Po vypuštění byl rybník nastokován a následo-
vala pauza pro odvodnění nánosu. Poté došlo k  odtěžení 
sedimentu s tím, že ten byl ukládán na blízké pole. V zátopě 
rybníka byla rovněž vystavěna kamenná hrázka, která vy-
členila neprůtočnou část nádrže vhodnou pro rozvoj vod-
ních organismů. V části rybníka bylo vedle toho vyčleněno 
tzv. litorální pásmo, což je mělčina při břehu, která obvykle 
zarůstá vegetací.“ V  současné době je již rybník znovu 
napuštěn, a tak může znovu plnit všechny své funkce. 

Jitka Wohlgemuthová
tisková zpráva města Říčany

Kuřští se dočkali – jejich rybník je konečně 
odbahněn
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Veřejná sbírka, která loni vznikla na podporu vyhoře-
lých šaten včetně zázemí u  ragbyového hřiště v  Říča-
nech, byla ukončena ke dni 31. 12. 2014. Dále je však 
možné Rugby Club Říčany finančně podpořit formou 
darovací smlouvy. 
Transparentní účet pro veřejnou sbírku zřízený u  Raif-
feisenbank, a.s., byl ke  konci roku 2014 ukončen. 
Všichni, kteří chtějí přispět na obnovu vyhořelých šaten 
i v roce 2015, mohou městu poskytnout finanční dar v li-
bovolné výši. 
Uzavřít darovací smlouvu s městem nebo získat potvr-
zení o daru je možné u paní Jitky Bahenské z odboru 
kanceláře starosty (tel. 323 618 113, kancelář č. 005, 
budova MěÚ, Masarykovo nám. 53, Říčany). 

Částku je možné poslat na depozitní účet 
města u České spořitelny, a.s.:  
6015-724201/0100.
K požáru, který zasáhl šatny, sprchy a toalety, došlo v so-
botu 24. 5. 2014. Přestože zásah hasičů proběhl velmi 
rychle, plameny zničily kabiny domácích i hostů a sociál-
ní zázemí. Oheň se podepsal také na střeše budovy. Požár 
způsobil škodu kolem jednoho milionu korun. 
Nájemce Rugby Club Říčany má připravený projekt 
a chce celý objekt zrekonstruovat. Na nákladech se kromě 
klubu bude podílet i město, pojišťovna a občané.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Na konci roku skončila platnost účtu veřejné 
sbírky na opravu šaten u ragbyového hřiště.  

Rugby club Říčany však můžete podpořit i jinak!
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České Vánoce zaplnily říčanské náměstí
Tradiční předvánoční setkání na masarykově náměstí přilákalo obrovské množství návštěvníků. 
Všichni mohli patřičně ocenit příjemný kulturní program a pochoutky věnované štědrými sponzory. 
Velmi děkujeme panu Davidu Frydrychovi, majiteli pekařství Frydrych, manželům Nedopilovým 
– majitelům lékárny U bílého lva, manželům Součkovým – majitelům hotelu Pavilon, paní Janě 
Jaroměřské a panu Liboru Kumstovi – majitelům vinotéky neVINNá JISTOTA. Poděkování si zaslouží 
také všichni účinkující – děti z II. Základní školy bezručova, dětský pěvecký sbor elišky erlichové 
a eILLAS, ženský pěvecký sbor Sirény, Jiří Holoubek se Zdeňkou Tichotovou a Pavlem Peroutkou ze 
Spirituál kvintetu a v neposlední řadě náš skvělý mistr zvuku Ondra Pátek. 

dobrovolný sbor hasičů obětavě dohlížel na bezpečí návštěvníků

zvířátka zapůjčená panem zajíčkem okouzlila především děti

dětský pěvecký sbor Elišky Erlichové

Skauti nabízeli betlémské světlo, žákovské zastupitelstvo kalendáře a Mra-
veniště keramické ozdoby

Požehnané svátky popřál všem pan starosta Vladimír Kořen a pan farář Konstantin

zpívaly a hrály také děti z II. základní školy Bezručova
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Půvabný ženský pěvecký sbor Sirény a jejich slušivé barety 

anežka Kabátová a Peter Suda z žákovského zastupitelstva pomáhali dětem 
pouštět ořechové lodičky

Jiří holoubek, který také celý program moderoval, a jeho kolegové ze Spiritu-
ál kvintetu zdeňka Tichotová a Pavel Peroutka 

hotel Pavilon připravil chutné řízky a vánoční punč V domku Lékárny u bílého lva se podával zimní vánoční čaj i likér plný zdraví

Výtěžek letošní vánoční sbírky pro sociálně znevýhodněné děti z Říčan a okolí díky vašim štědrým finančním příspěvkům dosáhl 26.224 Kč.

Vinotéka neVINNÁ JISTOTa nabízela výborné svařené víno, kvalitní čaj 
a vánoční pečivo z pekařství Frydrych
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Ještě v průběhu zimy dojde v Říčanském 
lese k  mýtní úmyslné těžbě. V  lokalitě 

za altánem u Tehovských polí směrem k osadě Lada se 
pokácí porost s převahou smrků, které přesáhly stáří 
80 let. Jinak by stromy mohly být napadeny hnilobou 
a hrozilo by jejich znehodnocení. Dřevo se bude prodá-
vat prostřednictvím aukce.
Odbor životního prostředí (OŽP) jako správce městských 
lesů zrealizuje v první polovině roku 2015 několik plánova-
ných prací v Říčanském lese. Jedná se především o těžbu, 
probírky a prořezávky na různých místech městských lesů. 
V zimě bude v lese v prostoru za altánem u Tehovských polí 
směrem k osadě Lada probíhat mýtní úmyslná těžba. 
Kácení se dotkne smíšeného porostu s převahou smrků, 
které již dosáhly mýtního věku nebo jsou ještě starší. Po-
necháním takových stromů v lese by mohlo dojít k jejich 
znehodnocení, například hnilobou. Mýtina se později 
opět zalesní.
„Těžit musíme v příhodných klimatických podmínkách, aby 
došlo k co nejmenšímu poškození vývozních cest a lesní půdy. 
Ideální stav nastane, když je přimrznuto nebo sucho,“ říká 
vedoucí odboru životního prostředí Radek Smetánka. 
Kromě toho dochází po celém území v průběhu roku dle 
potřeby k nahodilé a výchovné těžbě.
Pokácené stromy chce město prodat. Správa městských 
lesů prodává vytěžené dřevo prostřednictvím aukce, kte-
rá má jasné podmínky a díky tomu je naprosto transpa-
rentní. Vítězná firma za  dřevo zaplatí a  následně si jej 

z lesa odveze. Cena dřeva se může v průběhu roku měnit 
v závislosti na poptávce. 
„V loňském roce jsme prodali dřevo za 970.000 Kč při obje-
mu těžby cca 500 m3. Tento roční úhrn těžby odpovídá asi 
polovině množství, které lze podle Lesního hospodářského 
plánu vytěžit za rok,“ připomíná Radek Smetánka. Menší 
část dřeva se nabízí k prodeji zájemcům o palivové dříví 
s tím, že přednost dostávají říčanští občané.
Tím ale práce v lese nekončí. „U mimoprodukčních funkcí 
lesa očekáváme v jarním období avizované výzvy do progra-
mů týkajících se lesa a  hospodaření v něm. Mohli bychom 
do nich zařadit třeba opravy dalších cest nebo vybudování 
přírodní posilovny,“ dodává Radek Smetánka. V  rámci 
hospodaření s vodou a následnými erozními problémy se 
chystá město vybudovat v  lese další malé vodní plochy, 
které umožní rychlejší vsakování vody při povodních.
„Potvrzuje se, že změna organizační struktury a  převod 
agendy městských lesů na odbor životního prostředí v polo-
vině roku 2012 byl krok správným směrem. Kromě omezení 
plošného kácení jsou viditelné zejména další pozitivní změ-
ny pro návštěvníky lesa, jako jsou opravené cesty, úpravy 
vodního režimu, naučná stezka a různá další drobná zpest-
ření,“ říká tajemník úřadu Tomáš Mařík a doplňuje: „Pra-
covníci OŽP jsou při správě lesů velmi aktivní a  nápadití, 
a proto příměstské lesy v okolí Říčan jsou stále atraktivnější 
pro občany a přitom plní i svoji produkční funkci.“    

Adéla Ambrožov
 tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

V Říčanském lese proběhne úmyslná těžba 
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Denní stacionář Olga v Říčanech 
Účet veřejné sbírky je stále 
otevřen a  jakákoliv darovaná 
finanční částka bude využita 
ve prospěch této dokončované 
prospěšné stavby. Ještě jed-
nou všem dárcům děkujeme. 
Za  poslední měsíc darovali 
finanční částku ve  prospěch 
stacionáře: Olivová D., Uliar-
czyk J., Valčeková I., Kubeš J., 
Jírů S., Tauwinklová A., Porta 

s.r.o., Jerie Z., Doušková Z., Kubeš P., Macinauer M.
Stav účtu k datu 15. 1. 2015 je 3 800 708 Kč. Číslo sbírkové-
ho účtu: Česká spořitelna Říčany: 1249-320 390 319/0800
Finanční dar dle zákona 586/1992 Sb. lze odečíst od zá-
kladu daně.

Michal Mrázek, radní pro zdrav. a soc. péči
stacionar@ricany.cz

stav účtu k 15. 1. 2014: 

3 800 708 Kč

Agendu stížností, petic a  ostatních podání podle orga-
nizačního řádu Městského úřadu v  Říčanech zajišťuje 
útvar interního auditu v  souladu s  platnými   právními  
a vnitřními předpisy. Útvar vede centrální evidenci stíž-
ností, petic, ostatních podání a šetření veřejného ochrán-
ce práv (dále VOP) a  sleduje dodržování lhůt pro jejich 
vyřízení. 

Souhrnný přehled stížností, petic 
a ostatních podání za rok 2014

Stížnosti Petice Ostatní podání 
a podněty

Šetření 
VOP

Přijato za rok 2014 
celkem

27 12 58 6

Z toho: důvodné 1
           částečně  
           důvodné

2

           bezdůvodné 24

Ve  srovnání s  minulým rokem došlo k  poklesu počtu 
podaných stížností dle § 175 správního řádu proti ne-
vhodnému chování úředních osob nebo proti postupu 
správního orgánu a  ostatních podání. Naopak vzrostl 
počet podaných petic a šetření VOP. Největší počet stíž-
ností směřoval na práci přestupkového oddělení odboru 
právního. Vzhledem k  tomu, že většina podaných stíž-
ností byla po  prošetření shledána bezdůvodnými, je po-
čet stížností na  pracovníky oddělení přestupkového dán 
zřejmě samou podstatou agendy, kterou vyřizují. Jedná 
se o konfliktní práci, kdy referenti vedou přestupkové ří-
zení o  údajném deliktu spáchaném podezřelou osobou. 
Podezřelý se uložení sankce, která v případě dopravních 
přestupků může být velmi citelná (zákaz řízení na mno-

ho měsíců, desetitisícové pokuty), brání všemi možnými 
prostředky, mezi které samozřejmě spadá i  stěžování si 
na  práci referenta.  Většina podaných petic obsahovala 
požadavky na zlepšení stavu komunikací, infrastruktury 
a  bezpečnosti dopravy ve  městě. Vedení města se pro-
střednictvím úřadu snažilo dle finančních možností tyto 
nedostatky průběžně řešit. Ostatní podání nejčastěji smě-
řovala rovněž ke zlepšení stavu komunikací, dále k údržbě 
městské zeleně a dopravě ve městě. V rámci šetření VOP 
byla přezkoumávána nejvíce činnost odboru životního 
prostředí a odboru stavebního úřadu na základě podnětů 
občanů. V roce 2014 provedl útvar interního auditu šet-
ření o plnění přijatých opatření odborem správy majetku 
k ostatním podáním a peticím, které MěÚ obdržel v letech 
2012 a  2013. Ze šetření vyplynulo, že většina opatření 
byla splněna, případně odbor dále průběžně sleduje plně-
ní požadavků. Všechny stížnosti, petice i  ostatní podání 
doručené na útvar interního auditu byly vyřízeny v zákon-
né lhůtě. 

Vývoj za období 2010 -2014:

Věra Likešová, vedoucí interního auditu

Zpráva o stížnostech, peticích a ostatních podáních za rok 2014 
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Říčany vyzvaly již v roce 2014 všechny vlastníky veřejného 
osvětlení, které nepatří do  městského majetku, k  předá-
ní městu a  případnému zřízení služebnosti. Jde o  téměř 
3 % všech lamp, které se nachází ve 13 ulicích. Výzva trvá 
do března letošního roku. Jinak se dané ulice zahalí do tmy.   
Město obhospodařuje celkem 2536 sloupů veřejného 
osvětlení. Z toho 68 není v  jeho majetku a patří soukro-
mých subjektům, státu nebo skupině vlastníků. Většina 
z nich se připojila na základě plánovacích smluv za býva-
lého vedení města. Zbylých 2468 světel vlastní město.
Jedná se o  8 lamp na  kruhovém objezdu na  silnici 101 
x Rooseveltova, dále jich je 7 v  ulice Šípková, 6 v  ulici 
Vřesová, 30 v ulicích U Ládek, Nad Jurečkem, Nad Kou-
padly, Nad Rokytkou, V Žaludech, 13 v ulicích Brožíkova, 
Vrchlického, Na Fabiáně, 2 v ulici Podblanická a 2 světla 
v ulici K Podjezdu u parkoviště bytového domu.
Světelné sloupy nejsou na pozemku města a stojí například 
na nových komunikacích, jsou stále ve vlastnictví developerů 
či nebyly v rámci jiné infrastruktury předány městu. Většina 
vlastníků již požádala o přijetí do majetku města. S tím nemá 
odbor správy majetku MěÚ v Říčanech žádný problém. 
„V současné době město jedná se všemi vlastníky o možnosti 
předání sloupů a  případném zřízení služebnosti k  veřej-
nému osvětlení za  podmínek určených ve  Směrnici města 
Říčany z roku 2012, kterou se stanoví postup pro zřizování 
a  převod staveb a  objektů do  majetku města,“ uvádí mís-
tostarosta Zdeněk Hraba. 
„Nejvíce sloupů je v majetku společnosti A.P.Capital s.r.o., 

která má podanou žádost, ale několik let nic neřeší. V tom-
to případě je na cizím pozemku nejen veřejné osvětlení, ale 
i rozvaděč,“ doplňuje Waldemar Müller z oddělení tech-
nické správy s tím, že s ostatními subjekty město situaci 
intenzivně řeší nebo už připravuje smlouvu. Dvě lampy 
v ulici K Podjezdu se budou řešit nabídkou přeúčtování.  
U  veřejného osvětlení platí speciální, téměř o  polovinu 
nižší, cenový tarif (1 kWh energie pro veřejné osvětlení 
stojí v  průměru 2,55 Kč). Náklady na  jeden sloup jsou 
785,4 Kč/rok. Celkem 68 světel tak vykazuje ztrátu pro 
město něco přes 53 tisíc korun.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Říčany vyzývají vlastníky 68 veřejných lamp  
ve městě k jejich předání. Jinak hrozí přerušení 
dodávky energie do těchto světel!

14 texty.kuryr@ricany.cz
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Radní města Říčany jmenova-
li ve  čtvrtek 22. ledna nové členy 
komisí, které jsou poradním or-
gánem rady v  různých oblastech. 

Celkem chtělo pro město pracovat 
přes osmdesát lidí. Komise se liší 
v  množství členů. Ti jsou ale kvůli 
případnému hlasování ponecháni 

Komise Rady města Říčany  
mají nové složení
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Komise mediální-
redakční rada Kurýru

adéla ambrožová (předsedkyně), Šárka Stoszková, Tomáš 
Mařík, renata Skalošová, Jakub halaš, Nikola Žbirková, Jitka 
Wohlgemuthová. radní však budou na návrh starosty Vladimíra Kořena 
projednávat rozdělení práce Mediální komise a redakční rady Kurýru. 
Komise se bude věnovat otázkám mediální propagace města (kde by 
se mohli uplatnit politici či členové politických stran) a redakční rada 
jako apolitické uskupení by řešila obsah Kurýru. 

Komise sociální 
a zdravotní

rostislav Broukal (předseda), Karla Egidová, zuzana Vencovská,  
Irena Moudrá, Michal Mrázek, Iveta závodská, radomíra Kubelková

Komise grantová 
(zvolena již v roce 
2014)

Jaroslav Borovský (předseda), Tomáš rajtora, andrea Klapálková, 
Michaela Bradová, Jaroslav Říha, Kateřina Čiháková, Markéta 
hubínková, david Kulhan, Jiří Kozák

Komise dopravní Pavel Matoška (předseda), Pavel charvát, Marián Svetlík,  
renata Kristianová, radek Mátl, Pavel Stejskal, Petr Bartoš,  
antonín Šašek, Jan Kostar

Komise bezpečnostní Petr Bartoš (předseda), Petr Tomáš, Kateřina Bělohlávková, Pavel Matoška, 
Jan Martínek, Jiří Strnad, Jaroslav Wünsch, Milan Šafránek, Petr Kubíček

Komise spolkových 
aktivit, volného času 
mládeže, kultury 
a letopisectví

Pavlína Filková (předsedkyně), Libuše Skočdopolová,  
helena Palivcová, Ivan Vít, Markéta Žilková, Taťána horáková

Komise pro vzhled 
a údržbu města

Petr auředník (předseda), Peter P. Schlosser, Luděk Nechvátal, 
Taťána horáková

Komise školská Pavel Bednář (předseda), Blanka Veselá, Iveta Sinkulová, romana 
Bezvodová, dalibor dudek, Marie Lejčková, Lenka Sosnovcová, Jiřina 
Řeháková, Pavlína Matoušková, Šárka Skůpová, Jarmila Šebková

Komise pro 
partnerská města

Petra Šmolíková (předsedkyně), Iveta Sinkulová, Jana Vavřinová,  
Martina dytrychová, radka Mandátová, adam Polánský, Michael Kalný

Komise sportovní Jana Machová (předsedkyně), Petr Michovský, Milan Čížek,  
radek Němeček, Petr zaal

Rada jmenovala komise v těchto složeních

v  lichém počtu. Složení granto-
vé komise projednávala rada již 
koncem minulého roku, protože 
tato komise potřebovala být činná 
v grantovém řízení co nejdříve. 
Na  konci listopadu loňského roku 
rozhodla rada o zřízení komisí a jme-
novala jejich předsedy. Již během 
prosince zveřejnilo město na  webo-
vých stránkách a  poté v  lednovém 
čísle městského věstníku Kurýr výzvu 
pro zájemce z  řad veřejnosti o  práci 
v jednotlivých komisích. 
Pracovat pro město chtěli jednak 
lidé, kteří fungovali v komisi v před-
chozím volebním období, ale ozvali 
se i  zcela noví zájemci, kterým ne-
chybělo odborné vzdělání, praxe 
a  nadšení. Mohli se hlásit do  deseti 
zřízených komisí (mediální, sociální, 
grantová, dopravní, bezpečnostní, 
spolkových aktivit, pro vzhled a údrž-
bu města, školská, pro partnerská 
města, sportovní). Celkem se kromě 
již zvolených předsedů přihlásilo 84 
občanů včetně již dříve zvolených čle-
nů grantové komise. Tu kvůli granto-
vému řízení jmenovali radní již na 
konci roku 2014.  
Předtím, než radní hlasovali o  slo-
žení komisí, seznámili se s  návrhy 
všech kandidátů. Komise mají buď 5, 
7, 9 nebo 11 členů. Důvodem liché-
ho počtu je, že komise se dle zákona 
o obcích usnáší většinou hlasů všech 
svých členů. Komise spolkových akti-
vit a komise pro vzhled a údržbu měs-
ta budou ještě doplněny o 1 člena. 
Stejně jako u  výborů zastupitelstva 
členové komisí nedostávají za  svou 
práci pro město žádnou odměnu.
„Před Vánoci se objevila ve  městě in-
formace o  povolebním rozdávání vý-
hodných trafik. ODS – respektive M. 
Šmolík a M. Svetlík nepochopili, o čem 
se vlastně hlasovalo z hlediska odměn 
zastupitelům, a na své chybě postavili 
pokus o  kritiku,“ vysvětluje staros-
ta Vladimír Kořen /Klidné město/ 
a  dodává: „Navíc členové Klidného 
města deklarovali už na jednání za-
stupitelstva v listopadu, že se odměn 
vzdávají.“ Podle starosty by se měla 
vyzdvihnout a ocenit ochota obyvatel 
pomáhat Říčanům bez ohledu na  fi-
nanční motivaci.

Adéla Ambrožová 
tisková zpráva města Říčany
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Zimní stadion v Říčanech? První bruslařské 
krůčky i divoké hokejové bitvy

Říčanský „zimák“ vznikl v roce 1982. Pyšní se boha-
tou historií, kdy v  zimních měsících nebylo na  ledě 
díky bruslařům téměř k hnutí. Pravidelně zde brusli-
li školáci, o víkendech dospělí a lední plochu využíval 
i místní hokejový klub. Stejnou oblibu si u Říčaňáků 
získal i Ledobar, kde se všichni mohli ohřát a občer-
stvit. 
Zimní stadion se dočkal za  přítomnosti zástupců města 
i  veřejnosti slavnostního otevření v  listopadu 1982. No-
vou ledovou plochu ihned zakusili hokejisté, kteří zde 

před zraky diváků sehráli utkání. Zimní stadion od  té 
doby začali využívat jak žáci místních škol, tak říčanští 
obyvatelé a především místní hokejový klub SSC Říčany. 
„Otevření nového stadionu mi dávalo možnost, a  jsem 
přesvědčený, že tomu tak bylo i u mnoha dalších Říčaňáků 
a  obyvatel z  okolí, sledovat zápasy tehdejších matadorů. 
Návštěvnost byla veliká a je škoda, že o to jsme dnes ochuze-
ni,“ vzpomíná Jaromír Jech, bývalý starosta města a nad-
šený hokejista. Sám hrál za říčanský hokejový klub jako 
žáček koncem padesátých let minulého století.

Jak je to s historií klubu SSC Říčany? 
Sportovní klub SSC Říčany ledního hokeje založili stu-
denti na přelomu let 1930/31. Hokejisté, kteří v  té době 
hráli na zamrzlém Mlýnském rybníku, Marvánku a  také 
na fotbalovém hřišti SK Říčany, začali rychle sbírat prv-
ní úspěchy. Oddíl postupně sdružoval většinu mládeže 
v  různých sportovních oddílech i  v  kultuře. Také zahájil 
výměnnou spolupráci říčanské mládeže s mládeží z Lip-
tovského Mikuláše na Slovensku.
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Slavnostní otevření zimního stadionu v roce 1982.

Legendární jsou hokejové zápasy mezi třídami říčanského gymnázia.
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Velká vzpomínková akce k 70. výročí vzniku
Před čtrnácti lety klub oslavil významné jubileum. 25. 
května 2001 proběhlo vzpomínkové setkání za přítom-
nosti představitelů města a  žijících členů SSC Říčany 
při příležitosti 70. výročí založení. „Při našem setkání 
se jistě rádi zastavíme na místech, která jsme budovali, 
např. na  stadionku nebo na  Marvánku. Tady bylo naše 

eldorádo sportovního vyžití, ale i místo velkých dokončo-
vacích prací a  úprav hřišť, pěšinek, teras, laviček, osa-
zování zeleně a  pomoci při budování tanečního parketu 
a kuželníku. S příchodem jara jsme se sem brzo vraceli, 
opravovali, natírali, čistili překrásné dřevěné šatny pro 
víc jak 3000 návštěvníků,“ zmiňoval tehdy iniciátor 
akce Jaroslav Koreš.  

V  letech 2003-06 hráli hokejisté na  říčanském ledě pra-
videlně Krajskou soutěž Středočeského kraje. Před osmi 
lety byl však městský zimní stadion kvůli nevyhovujícímu 
stavu uzavřen. Klub SSC Říčany hraje již několik sezon 
v benešovské NHLH, která je rozdělena na 3 ligy. Říčany 
jsou zatím v letošní sezoně na špici 1. ligy.  
Vedení města se v  minulosti snažilo ledovou plochu za-

chovat a  umožnit modernizaci novému provozovateli. 
Všechny dosavadní pokusy však byly neúspěšné. V  roce 
2013 se však začalo blýskat na lepší časy. Pozemky v areá-
lu stadionu totiž město pronajalo soukromému investoro-
vi – bývalému hokejovému brankáři Martinu Altrichtero-
vi, který zde letos plánuje vybudovat nový stadion. 

Adéla Ambrožová

za burácení publika zde svedli nespočet bitev i hokejisté klubu SSc Říčany.

Po roce 2006 začal stadion chátrat. Můžeme se těšit na nový krytý stadion?

Výborných výsledků dosahoval říčanský hokej po  válce. 
V  roce 1947 se SK Říčany sloučil s  SSC a  vytvořil klub 
ČSK Říčany, který naše město v hokeji proslavil. V sezo-
ně 1947/48 hrál oddíl nejvyšší československou hokejo-
vou soutěž ve skupině B a střetl se s kluby, jako byla AC 
Sparta, LTC Praha nebo ŠK Bratislava. „Odtud vyšla celá 
řada československých reprezentantů, jako byli např. Josef 
Zvolský – obránce, Václav Bubník – tehdy naše nejrychlejší 
křídlo, ale také funkcionářů – Zdeněk Andršt a Vincenc Ze-
man jako předsedové Československého svazu ledního ho-
keje v šedesátých letech,“ zmiňuje v knize „Kapitoly z dějin 
Říčan“ Jaroslava Honcová.
V devadesátých letech minulého století a po roce 2000 byl 
stadion využíván především místními školami, hokejisty 

i rodinami s dětmi. Každý, kdo v těchto letech zimák pa-
matuje, si jistě rád vzpomene na přeplněné kluziště o so-
botách a  nedělích, na  první bruslařské krůčky po  boku 
rodičů, napínavá hokejová utkání týmů základních škol 
i  gymnázií, ale stejně tak na  nespočet pádů a  nárazů 
do mantinelů i poztrácené boty na „střídačkách“. 
„Na zimáku jsem se učil s tátou bruslit jako většina kama-
rádů. Rád vzpomínám na veřejná bruslení, ‚přešlapování 
doleva‘ v rytmu Michala Davida i svou marnou snahu na-
podobit šikovnější kamarády, kteří uměli zaujmout dívky 
jízdou pozadu v protisměru. Během studia na  místním 
gymnáziu jsem se při tělocviku sice jezdit pozadu naučil, ale 
při školních turnajích to na valné výsledky opět nestačilo,“ 
dodává radní David Michalička. 
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Životní prostředí, ve  kterém žijeme, chceme čisté a  pěk-
né. Produkujeme stále více odpadu, který nemusí končit 
na skládce nebo ve spalovně odpadů. Vždyť odpad se dá tří-
dit, recyklovat a využít. Jednou z firem, která se zabývá touto 
problematikou, je firma ECOBAT zajišťující zpětný odběr 
a recyklaci použitých přenosných baterií v České republice.
ECOCHEESE je unikátní projekt této společnosti, jehož zá-
kladní myšlenkou je, aby se třídění použitých baterií, stejně 
jako třídění plastů, papíru a skla, stalo součástí moderního 
životního stylu každého z nás a přirozenou ochranou život-
ního prostředí. Jedná se o děrované krabičky, sběrné nádoby 
unikátního designu a různých velikostí, které jsou rozdává-
ny zdarma! Ty nejmenší jsou určeny do každé domácnosti 
na drobný sběr použitých baterií. Ty větší najdete především 
v marketech, v elektroprodejnách, ale i ve firmách. Do sběru 
se může zapojit i firma! Od poloviny prosince jsou krabičky 
určené do  domácností k  dispozici i  v  našem městě. Každý 
občan si může krabičku vyzvednout na pokladně Městské-
ho úřadu na  Masarykově náměstí, Komenského náměstí  
a v Informačním centru v budově městského úřadu, na místě 
prodeje ročních známek na svoz komunálního odpadu.

Co s plnou krabičkou ECOCHEESE?
Nashromážděné baterie je nejlepší přesypat do sáčku pro 
lepší transport těchto použitých baterií a  dále odevzdat 
na kterémkoliv zvoleném veřejném sběrném místě. Obec-
ně platí, že všechny prodejny, které v rámci svého sorti-
mentu prodávají přenosné baterie, jsou dle zákona o od-
padech povinny od vás baterie zdarma přijmout, a to bez 
ohledu na jejich značku, velikost či množství.  

Sběrná místa jsou obvykle zřizována v prodejnách s potra-
vinami, elektroprodejnách, hobby centrech, prodejnách 
s nábytkem, s drogistickým zbožím, ale také ve školách, 
na veřejných místech (městské a obecní úřady, infocent-
ra), ve sběrných dvorech apod. 

Ostatní místa zpětného odběru určená  
pro veřejnost v Říčanech:
Název provozovny ulice

prodejna 3a.cz Černokostelecká 2270/22 

Billa Černokostelecká 1919 

hOdINÁŘSTVí u MIKEŠŮ 17. listopadu 1188 

Prodejna – Jan KadLEc Štefánikova 247 

dm drogerie Masarykovo náměstí 14/10 

Elvam Politických vězňů 1425/22 

F.F.T. Černokostelecká 526/55a 

Prodejna 3a.cz husova 74 

Tesco Černokostelecká 2270/22 

drogerie rossmann Černokostelecká 1621 

Sběrný dvůr – aSP služby spol. s r.o. Březinova 1650 

Elektro – david Toman Masarykovo náměstí 15 

LIdL Černokostelecká 2110 

Venkovní červený kontejner Ke Koupališti 

Venkovní červený kontejner 
Komenského náměstí 
1518/5 

Venkovní červený kontejner Školní 

prodejna VaPP Popovičky 38 

ELcON s.r.o. Přemyslova 1195/4 

Penny market Pod Lihovarem 2055/4 

Spar Barákova 237/8 

Elektro – david Toman Černokostelecká 264 

Společnost ECOBAT zajišťuje zpětný odběr použitých 
přenosných baterií a  akumulátorů z  těchto větších  
centrálních míst.
CHRAŇTE PŘÍRODU, TŘIĎTE ODPAD – BATERIE 
OBSAHUJÍ NEBEZPEČNÝ ODPAD!

Monika Kůsová, oddělení technické správy

Životní prostředí a sběrné nádoby eCOCHeeSe

Letos se konal již desátý jubilejní ročník soutěže měst 
a  obcí Středočeského kraje s  názvem „My třídíme nej-
lépe“. Soutěž hodnotila aktivní účast jednotlivých měst 
a obcí zapojených do systému EKO-KOM, tedy oddělené-
ho sběru využitelných složek komunálního odpadu. 
Zúčastnilo se celkem 1138 obcí a měst, které byly rozdě-

leny do čtyř velikostních kategorií podle počtu obyvatel. 
Hodnotila se celková výtěžnost sběru papíru, plastů, ná-
pojových kartonů, bílého a barevného skla na jednoho ob-
čana či poměr mezi množstvím vytříděných využitelných 
složek odpadu za každé čtvrtletí. Také se hodnotila efek-
tivita sběrné sítě. 

Říčany jsou třetím nejlepším městem v soutěži „my třídíme nejlépe“
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Odpady u nás třídí stále více občanů, což je i vidět na vý-
sledku této soutěže. Říčany soutěžily v  kategorii největ-
ších měst kraje s počtem nad 10 000 obyvatel a umístily se 
na velmi pěkném třetím místě. 
Vyhlášení výsledků se konalo v krásných zrekonstruova-
ných prostorách bývalé konírny na Smíchově, v restau-
raci Wine Food Market. Zúčastnili se všichni zástupci 
oceněných obcí a měst. Ceny předali pan Marek Seme-
rád, náměstek hejtmana Středočeského kraje, oblast 
životního prostředí a zemědělství, a paní Martina Vrbo-
vá, ředitelka oddělení využití odpadů společnosti EKO-
-KOM, a.s. 
Vítězové klání ve  všech kategoriích získali již tradičně 
od  Středočeského kraje peněžní dar spolu s  uměleckým 
dílem. Město Říčany obdrželo poukaz v  hodnotě dvacet 

tisíc korun a  stříbrnou minci Karla IV. Děkujeme všem 
občanům za vzorné třídění odpadů. 

Monika Kůsová, oddělení technické správy

Informace z radnice

V polovině prosince minulého roku jme-
novala Rada města Říčany jednotlivé 
komise a  její předsedy. Zájemci o  člen-
ství pak byli vyzváni, aby se do poloviny 
ledna přihlásili. Uspějeme tentokrát?
Našim nominantům se doposud ne-
podařilo získat byť jediné místo ve  vý-

borech. Kontrolní výbor, finanční výbor, výbor pro územní 
rozvoj a výstavbu – žádný z námi navrhovaných kandidátů 
nebyl na zastupitelstvu schválen. Naše chuť pracovat ve pro-
spěch města ale zůstává. Věříme, a s námi jistě i občané Ří-
čan, kteří vyslali do  zastupitelstva dvě naše kandidátky, že 
máme městu co nabídnout.
Koho navrhujeme do jednotlivých komisí a proč?
Komise mediální – redakční rada Kurýru
Jako člena komise navrhujeme Karolínu Skrčenou. Karolína 
je novinářka a PR manažerka, pracovala jako šéfreportérka 
tiskové agentury Mediafax (v rámci skupiny CET21, vlast-
níka TV NOVA). Mediálně zastupuje mladé české umělce. 

Komise grantová
Jako člena komise navrhujeme Alexandru Páral Trnkovou. 
Alexandra je ředitelka 2 úspěšných firem na straně jedné a ře-
ditelka obecně prospěšné společnosti na straně druhé. Je člen-
kou asociace úspěšných žen Business Professional Women. 
Má osobní několikaleté zkušenosti v oblasti grantů a dotací.
Komise sociální
Jako člena komise navrhujeme Dagmaru Malou. Dagmara 
je specialista zdravotní pojišťovny pro revize a kontroly zdra-
votních a sociálních služeb. Kontroluje kvalitu poskytované 
zdravotní péče, ošetřovatelské péče a sociálních služeb. Řeší 
stížnosti pacientů a rodinných příslušníků. Většinu času trá-
ví v terénu – v nemocnicích či domovech seniorů.
Nominovali jsme samé ženy, protože si myslíme, že je jich 
potřeba pro dosažení vyváženosti v  jinak převážně muž-
ských komisích. Ženy, které mají zkušenosti a odhodlání 
podílet se na rozvoji Říčan. 

Karolína Skrčená
zastupitelka města Říčany

Mnozí z vás si pamatují moji aktivitu 
z loňského roku, kdy jsem začala v Ří-
čanech pořádat tzv. networkingová 
setkání pro ženy. Na těchto setkáních 
dochází k  výměně kontaktů, sdílení 
zkušeností, názorů, domlouvání vzá-
jemné spolupráce.

Networking je často zejména ženami podceňován či nedo-
ceňován. Ženy tráví příliš času péčí o rodinu. Na networ-
kingové aktivity nezbývá čas. Přitom práce kontakty a in-
formace mohou pomoci při podnikání i pro kariérní růst.
V  minulém roce jsem v  rámci networkingových setkání 
přivedla do  Říčan celou řadu zajímavých hostů. Lenku 
Šťastnou, prezidentku asociace Business Professional 
Women, Lenku Kouskovou, autorku Kariéry pro ženy, 
Marcelu Janíčkovou a Kateřinu Koželskou, koučky v ob-

lasti osobního rozvoje, Lindu Štucbartovou, mentorku 
a autorku knihy Velvyslanci i bez diplomatického pasu, či 
Marcelu Hrubošovou, autorku a zakladatelku vzdělávací-
ho konceptu Finance pro radost.
Již nyní vám mohu slíbit, že networkingová setkání pro 
ženy budou pokračovat i v letošním roce. Již brzy předlo-
žím zastupitelstvu návrh, aby tato setkání probíhala pod 
záštitou a s finančním přispěním města. I kdyby však ten-
to návrh nebyl přijat, networkingová setkání budou pro-
bíhat. My ženy si totiž vždy poradíme.
Pokud chcete, aby vám připravovaná networkingová 
setkání pro ženy neutekla, můžete se již nyní nezávazně 
registrovat na  webových stránkách www.zeny-ricany.eu. 
Těším se na setkání s vámi.

Alexandra Páral Trnková
zastupitelka města Říčany

Networkingová setkání budou pokračovat

Chceme pracovat ve prospěch města
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K napsání tohoto článku mě přiměl pří-
spěvek pana Martina Divíška v minulém 
Kurýru. Ačkoliv vybraní přispěvatelé 
dostávají v této rubrice prostor reagovat 
na výtky ke své osobě přímo v daném vy-
dání, já tuto možnost bohužel nemám, 
proto mi dovolte krátkou reakci až nyní. 

V uvedeném příspěvku jsem byl obviněn, že jsem jej v Bul-
dogu 4/2014 lživě označil za  člena, resp. sympatizanta 
Klidného města (KM). Nic takového v mém článku, ani 
v článku Jiřího Kozáka o volbě výborů uvedeno není. Vždy 
se zde hovoří o  nominantech KM, nikoliv členech – to 
lze dovodit jedině z grafického přehledu, kde slovo nomi-
nant bohužel vypadlo. Nebyl to úmysl, ale chyba kontroly, 
za kterou se naším jménem omlouvám. A k tomu, že pana 
Divíška považuji za  nominanta KM, mne vedla prostá 
úvaha na základě následujících faktů. 
Klidné město chce mít kontrolu nad kontrolním výborem 
(KV), což potvrdilo nejen slovy, ale i skutky. Poté, co upustili 
od jmenování svého předsedy, prosazovali v době uzávěrky 
přihlášek počet členů výboru v  počtu tří. Nakonec od  něj 
ustoupili na pět členů, což bylo následně navrženo na zastu-
pitelstvu. To už byl ale seznam rozšířen i o pana Divíška a KM 
tak mělo dostatek nominantů pro zajištění většiny ve výboru. 
Nezvolení dalších šesti uchazečů, resp. nenavýšení počtu 
členů výboru dle našeho návrhu na 9 či 7, jako mají oba 
zbývající výbory, je dalším důkazem obav zástupců KM. 
Jen mi není jasné, čeho se bojí. 
K poznámce o trafikantství  bych rád vysvětlil, že podsta-
tou pro mne je měřit všem stejně a  spravedlivě. Během 
diskuse na  zastupitelstvu mne ani na  chvíli nenapadlo, 
že by město mělo odměňovat jen zastupitele.  Je naprosto 
nepřípustné, aby někteří členové výboru dostávali odmě-
ny a ostatní, kteří ve výboru budou pracovat stejně kva-
litně, ale nejsou zastupiteli, nedostali nic. Nerozumím té 
změně oproti předešlému období. Dejme odměnu všem 
stejně velkou, nebo nikomu nic.
Závěrem bych jen dodal, že omluva za nepřesnosti ve zmiňo-
vaném přehledu je uveřejněna v letošním prvním čísle Buldo-
ga, které vychází dříve, než jsme plánovali, tedy koncem ledna. 

Miloslav Šmolík, krajský a říčanský zastupitel

Co je lež a co je pravda? 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 aneb 
dozvuky loňského roku…
15. prosince, 17.45
Strážníci městské policie přijímají telefonické oznámení 
o mladistvě vypadající osobě, která leží na lavičce v ulici 1. 
máje a viditelně je pod vlivem alkoholu. Souběžně s tímto 
oznámením je přijato další oznámení ve věci pohřešování 
mladého muže, který požil blíže nespecifikované léky, kte-
ré zapil alkoholickým nápojem, a poté opustil svůj domov 
se slovy, že odchází spáchat sebevraždu. Mobilní telefon 
mladého muže již pouze vyzvání a hovory nepřijímá. Dle 
dostupných informací se jedná o  osobu, která již v  mi-
nulosti byla léčena ve  specializovaném zařízení v  Praze. 
O celé situaci je vyrozuměna Policie ČR, která po mladém 
muži vyhlašuje pátrání. Strážníci po  příjezdu do  ulice 1. 
máje na lavičce již nikoho nenacházejí, muže objevují až 
při bližším průzkumu okolí, a to ukrytého ve křoví. Při roz-
hovoru je zjištěno, že shodou okolností se jedná o mladého 
muže, po kterém je vyhlášeno pátrání. Mladý muž se chce 
sám ze své vůle léčit dále, proto je po provedení všech ne-
zbytných úkonů v doprovodu své rodiny převezen do spe-
cializovaného zařízení v Praze.

21. prosince, 14.28
Mladistvé osoby ničí vybavení na dětském hřišti na Lázeň-
ské louce, avšak vůbec netuší, že jejich počínání sleduje 
kriminalista v civilu, který vše přímo popisuje telefonicky 
strážníkům. Po ukončení „souboje“ s odpadkovými koši 
jsou policistou zadrženi. Strážníci dorážejí k  místu udá-
losti, kde se již nachází i hlídka Policie ČR. V místě jsou 
zjištěny dva poškozené plastové koše na odpadky, kdy je-
den byl navíc vhozen do protékajícího potoka. Mladistvé 
osoby jsou převezeny na Policii ČR a o celé události jsou 
vyrozuměni jejich rodiče. Jednání mladistvých osob bylo 
vyhodnoceno jako přestupkové jednání a bude dořešeno 
příslušným správním orgánem městského úřadu.
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25. prosince, 20.40
Městská policie je požádána o asistenci pro Hasičský zá-
chranný sbor v ulici Olšany.  Několik jednotek hasičů zde 
zasahuje u  požáru tesko budovy. Požár zasáhl naštěstí 
neobydlený dům. Na místo musela být vyslána i hasičská 
jednotka z Prahy jako posila. Strážníci v místě zajišťovali 
technické prostředky pro hasiče v době hašení požáru. 

28. prosince, 04.24 
Při kontrolní a  hlídkové čin-
nosti si autohlídka strážníků 
v ulici Černokostelecká na pře-
chodu pro chodce všímá muže, 
který stojí uprostřed pozemní 
komunikace. Tato situace se 
nemusí jevit až tak neobvyklá, 
kdyby muž nebyl od pasu dolů 
zcela obnažen. Dopouští se tak 
přestupkového jednání. Stráž-
níci zastavují služební vozidlo 
a  muže kontrolují. Ten je již 
při prvotním kontaktu viditel-
ně posilněn alkoholem a  není 
schopen prokázat svou totož-
nost. Po  sdělení skutečnosti, 
že bude za  účelem zjištění to-
tožnosti předveden na Policii ČR, se muž náhle otáčí a utíká. 
Strážníci jsou dotyčnému v patách, nicméně na jejich výzvy 
k zastavení muž nereaguje. Strážníkům se však muže podaří 
dostihnout a  za  použití donucovacích prostředků zastavit. 
Předvedení tak neunikl. Po provedení všech úkonů a zjištění 
totožnosti na Policii ČR byl muž propuštěn. Jeho přestupko-
vé jednání bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu 
městského úřadu k dořešení. 

1. ledna, 03.30
Hlídka soukromé bezpečnostní agentury, která se spolupodílí 
nad dohledu veřejného pořádku, v lokalitě ulice Černokoste-
lecká, hlásí v ulici Ruská mladíka, který byl fyzicky napaden 
dvěma muži. Ti z místa utekli. Strážníci zjišťují, že mladík má 
na čele odřeninu a bouli. Dále si stěžuje na bolest levé ruky, 
hlavy a  sděluje, že byl několikrát opakovaně udeřen pěstmi 
a kopanci do hlavy. Toto na místě potvrzuje i  svědkyně celé 
události. Strážníci k místu přivolávají zdravotnickou záchran-
nou službu, kdy po prvotním ošetření lékař rozhoduje o převo-
zu mladíka do nemocničního zařízení. Ve věci je dále šetřeno.

2. ledna, 13.17
Strážníci na  základě oznámení od  Policie ČR prověřují 
ulici Do  Lehovic. Zde byla ohlášena neoprávněná těžba 
dřeva. Strážníci v  lokalitě zahradní osady spatřují dva 
muže, kdy jeden z nich při příjezdu strážníků drží v ruce 
motorovou pilu. Když uvidí strážníky, motorovou pilu 
odkládá. Druhý muž tlačí malý příruční vozík plně nalo-
žený dřevem, který před hlídkou strážníků stačil odtlačit 
na soukromý pozemek, a tak nemohlo být strážníky pro-
vedeno odejmutí věci. Jelikož zde vzniklo důvodné po-

dezření ze spáchání přestupku a  nebylo možné událost 
na místě dořešit, bylo strážníky vše oznámeno příslušné-
mu správnímu orgánu městského úřadu.

8. ledna, 14.34
Strážníci jsou požádáni o součinnost Policií ČR, a to při 
prověření oznámení o  muži jedoucím na  jízdním kole, 
jehož vnější vzhled naznačuje osobu bez domova. Muž 
zastavil u  rozestavěného rodinného domu v  ulici Nad 
Koupadly a  následně z  vnitřních prostor odcizil kovové 
rozpěry. Strážníci i policisté spěchají k místu události. Při 
příjezdu k místu se všem naskytne zajímavý pohled. Pa-
chatel nikam neutíká. Jak bylo později zjištěno, před svým 
jednáním požil značné množství alkoholických nápojů 
a  při opouštění rozestavěného rodinného domu jej pře-
mohla únava. Muž zůstává ležet na ulici u svého jízdního 
kola. Nedaleko od něj se nachází odcizené rozpěry. Muže 
si na místě převzala pro podezření ze spáchání trestného 
činu hlídka Policie ČR k provedení dalších opatření.  

12. ledna, 14.00
Policie ČR žádá o součinnost při prověření oznámení v ulici 
Uhelná, kde se v ubytovně na jednom z pokojů má nacházet ze-
mřelý. Po příjezdu na místo události strážníci zjišťují, že ozná-
mení se zakládá na pravdě. Na místě je již přítomna zdravot-
nická záchranná služba, která úmrtí muže potvrzuje. Strážníci 
zajišťují svědky události, jakož i místo samotné, a to do doby 
příjezdu Policie ČR, služby kriminální policie a vyšetřování.

15. ledna, 15.10
Městská policie přijímá telefonické oznámení o  rvačce 
v provozovně Cotton Club v ulici 17. listopadu. Na mís-
tě jsou strážníci informováni o  dvou pachatelích a  smě-
ru, kterým z provozovny utíkali. Veškeré informace jsou 
v  rámci součinnosti předány Policii ČR. Strážníci oka-
mžitě prohledávají okolí a zanedlouho jsou oba pachatelé 
spatřeni v ulici Cesta Svobody. Strážníci oba pachatele za-
držují a zjišťují jejich totožnost. Pouze jeden z nich je však 
svou totožnost schopen hodnověrně prokázat. Na místo 
se následně dostavuje hlídka Policie ČR, která po prvot-
ním šetření oba muže omezuje na osobní svobodě, jelikož 
se svým předchozím jednáním dopustili několika trest-
ných činů, například i  loupežného přepadení. Strážníci 
následně poskytují policistům součinnost při převozu 
pachatelů na Policii ČR a dále je zajištěno místo trestného 
činu v ulici 17. listopadu. Ve věci dále šetří Policie ČR.    
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Bezpečnost a infrastruktura
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18. prosince proběhla vánoční besídka, kterou našim mla-
dým hasičům připravili jejich vedoucí Denisa, Markéta 
a Dominik. V klubovně na děti čekala vánoční výzdoba, stoly 
plné občerstvení a hlavně stromeček,  pod kterým každé dítě 
našlo malý dárek. Během besídky si děti zahrály spoustu her 
a došlo i na koledy a vánoční zvyky. Rovněž dospělí se nechtěli 
nechat o vánoční besídku připravit, a  tak vánoční posezení 
proběhlo v sobotu 27. prosince.  V předvečer Štědrého dne 
jsme byli k vidění na Masarykově náměstí, kde jsme zajišťova-
li asistenci na předvánoční setkání obyvatel Říčan. Naše jed-
notka v uplynulém období zasahovala u 4 požárů. V úterý 12. 
prosince jsme v dopoledních hodinách vyjížděli k požáru ko-
mínového tělesa do Čestlic. Zde jsme zasahovali spolu s pro-
fesionálními hasiči z Prahy a Říčan  a dobrovolnými hasiči 
z Průhonic. V neděli 21. prosince jsme krátce po půlnoci byli 
povoláni k požáru odpadu u nádraží, na první svátek vánoční 
večer zase k většímu požáru nízké budovy u zimního stadionu 
v Říčanech. Krátce po osmé hodině večerní zde došlo k požá-
ru plastových kontejnerů. Od nich se požár rozšířil na přilehlý 
tesko barák. Požár zasáhl střechu a několik místností. Proto 
byly povolány i posilové jednotky dobrovolných hasičů  z okolí 
a kromě profesionálních hasičů z Říčan zasahovala i výšková 
technika z Prahy.   Po likvidaci požáru zůstala na místě naše 
jednotka, která požářiště do ranních hodin hlídala  a  moni-
torovala. Ve středu 31. prosince jsme pět minut po půlnoci 
byli povoláni k požáru chaty v Jažlovicích. V době nahlášení 
požáru se již jednalo o požár v plném rozsahu, a proto jsme 
vyjeli i s naší záložní cisternou. Celkově jsme tedy zasahovali 
se  třemi cisternami a dopravním automobilem. S  největší 
pravděpodobností se tak jednalo o první silvestrovský požár 
v celé České republice. Samozřejmostí pro nás je držení poho-
tovosti o silvestrovské půlnoci. Stejně tak jsme drželi pohoto-
vost i v sobotu 10. ledna, kdy se přes naši republiku přehnala 
větrná smršť. V přehledu, který poskytl Hasičský záchranný 
sbor Středočeského kraje,  jsou znázorněny události v obvodu 
města Říčan za rok 2014, u kterých zasahovali profesionál-
ní nebo dobrovolní hasiči. Z uvedeného vyplývá, že pomoci 

hasičů je v Říčanech třeba takřka každý druhý den.  Závěrem 
si ještě jednou dovolíme všechny  srdečně  pozvat na náš 
tradiční hasičský bál, který se bude konat v sobotu 7. února 
od 20.00 v KC Labuť. K tanci a poslechu bude hrát oblíbená 
hudební skupina VAT. Předprodej vstupenek probíhá od  30. 
1. v prodejně potravin Rathouský v ulici 17. listopadu (mezi 
Komerční bankou a pekařstvím Frydrych). V této souvislos-
ti je třeba upozornit všechny organizátory plesů na nutnost 
přítomnosti požárních hlídek, které jsou ze zákona při těchto 
akcích požadovány. 
S přáním pěkného prožití plesové sezony

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

Počet událostí v roce 2014 na území města

místní část Požár Dopravní 
nehoda

Tecnický 
zásah

Součet

Kuří 2 6 6 14

Pacov 1 1 3 5

Radošovice 3 7 13 23

Voděrádky 0 2 1 3

Jažlovice 1 3 6 10

Strašín 1 0 2 3

Říčany 19 27 66 112

Celkem 27 46 97 170
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Samčí šištice jsou žlutavé, samičí 
zelené. Vzpřímené šišky při dozrá-
vání dřevnatí a  hnědnou. Ve  zralosti 
se rozpadají a  uvolňují trojhranná 
okřídlená semena. Ze šišek pak zů-
stávají na  větvích jen trčící vřetena. 
Jedle rostoucí v  jedné oblasti plodí 
společně ve  stejných letech. Plodné 
roky nastávají nepravidelně v rozme-
zí 2 až 6 let.
Jedle bělokorá nebo její kultivary jsou 
v  říčanských zahradách k  vidění po-
měrně vzácně. Na  obrázku je mladý 
strom rostoucí na rohu Jungmanno-
vy a Černokostelecké ulice.

Dřevo jedle se podobá smrkovému, 
ale neteče z  něj pryskyřice. Kromě 
stavebního upotřebení je vhodné 
na výrobu hudebních nástrojů a řez-
bářské práce. Používalo se také na vý-
dřevy v dolech, protože před zborce-
ním specificky varovně znělo. Jelikož 
pod vodou vydrží déle než na  vzdu-
chu, využívalo se i pro vodní stavby. 
Místy byla tradiční výroba štípaných 
jedlových šindelů. Dnes jsou ceněny 
hlavně vánoční stromky a chvojí.

Jakub Halaš

Životní prostředí a zdraví

85

Jedle bělokorá
Abies alba
Původní lesy ve východním okolí Ří-
čan vypadaly zcela jinak než dnes. 
Díky vysokému zastoupení jedle (až 
44 %) byly porosty hodně tmavé a za-
stíněné, nazývaly se „černé“. Odtud 
místní názvy Kostelec nad Černými 
lesy nebo Černé Voděrady. 
Jedle se těžily a využívaly na stavební 
dřevo. Ve  výsadbách, které započa-
ly v  18. století, byl upřednostňován 
smrk. Zastoupení jedle tak kleslo až 
na současné 1 %.
Jedle bělokorá roste ve střední a jižní 
Evropě od Pyrenejí po Karpaty. V Če-
chách se vyskytuje hlavně v horských 
a  podhorských polohách, místy 
i v pahorkatinách od 300 m n. m.
Velký strom dorůstá výšky 40 až 60 
metrů a dožívá se úctyhodného stáří 
300 až 500 let. Kmen kryje hladká 
bělošedá borka, která ve  stáří roz-
pukává. Koruna mladých stromů je 
kuželovitá jako na  obrázku. Později 
má válcovitý tvar s  nezřetelným vr-
cholem. Kořen je kůlovitý, proto jedle 
netrpí vývraty.
Ploché jehlice jsou seshora tmavě ze-
lené a  lesklé, zespoda mají dva bílé 
proužky. Na  větévkách jsou hřebeno-
vitě uspořádané, směřují do stran a na-
horu. Jehličí opadává po 8 až 11 letech.
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Životní prostředí a zdraví

Brigáda v Ořechovce
Sobota 7. února / Sraz v 9.30 v Ořechovce
Zveme vás na brigádu do ořechového sadu na břehu Srn-
čího rybníka, mezi Říčany a Světicemi.
O tento sad se Ekocentrum Říčany stará již třetím rokem. 
Tentokrát budeme odstraňovat pařezy náletových stromů 
frézováním. 
Můžete nám pomoci odstranit také ostružiny a kopřivy. Rádi 
bychom sad upravili tak, aby bylo od jara možné ho pravi-
delně sekat. Akce se bude konat pouze za příznivého počasí, 
aktuální informace k akci najdete na www.ekoricany.org.

Kateřina Čiháková, 607 082 356

Stavění ptačích budek a krmítek
pondělí 16. února 16–18.30 hodin v Muzeu Říčany
Tradiční akce pro děti i dospělé. Přijďte si s námi sestavit pta-
čí budku či krmítko na zimu. Nově si budete moci též postavit 
tzv. rehkovník, tedy budku pro rehky, konipase, lejsky či dal-
ší druhy žijící v polodutinách. 
Dozvíte se, jak se správně budka zavěšuje, kdy je vhodné ji 
čistit, které druhy ptáků ji mohou osídlit. Kromě samotné 
stavby budek z připravených dílů se můžete zapojit i do do-
provodného programu s ptačí tematikou. Přijít můžete kdy-
koliv v průběhu akce. 

Cena materiálu 
na  jednu budku je 
170 Kč, na  krmít-
ko 200 Kč.
Vstupné na  do-
provodný pro-
gram zdarma. 
Pořádá Muzeum 
Říčany a  Eko-
centrum Říčany.

Chov domácích zvířat
S novým rokem se nám podařilo recyklovat darova-
né králičí kotce, takže se do nich mohou nastěhovat 
naši noví králíci. Děkujeme zejména Jirkovi Zou-
harovi za jeho přesnou práci! 
Začneme chovem dvou samic tradičních plemen – ví-
deňský modrý a český strakáč – a na jaře se budeme tě-
šit na malé králíčky. Na pozemku proti muzeu jsme za-
sadili lískové keře a bude tu umístěn nový kompostér. 
Od jara plánujeme společně chovat také slepice.
Do péče o zvířata se budou zapojovat děti z příro-
dovědných kroužků, ale připojit se může každý.  
Chceme říčanským dětem přiblížit přirozené cho-
vání a potřeby zvířat, které se v minulosti chovaly 
na  každé zahradě. Přejeme si, aby lidem nebylo 
lhostejné, za  jakých podmínek vznikají potraviny, 
které denně konzumujeme.
Kdo by rád chodil krmit králíky a slepice, ve všed-
ní den či o víkendu, pravidelně nebo jako záskok, 
nechť nás kontaktuje na  emailu katerinacihako-
va@seznam.cz. FO
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Životní prostředí a zdraví

Kolektiv lékárny U bílého 
lva děkuje všem obyvate-
lům Říčan a okolí za spo-
lupráci v roce 2014 a dě-
kujeme též za  návštěvu 
našeho stánku na  před-
vánočním setkání na ná-
městí v  Říčanech dne 
23. prosince 2014.
Díky vaší podpoře 
a  dobrovolným příspěv-
kům jsme mohli za akci 
23. prosince věnovat 
na  konto městské sbír-
ky podpory sociálně 
slabých rodin s  dět-

mi částku ve  výši 3.200 Kč. Jsme rádi, že tak můžeme 
i  v  letošním roce naplňovat jako jediná lékárna ve  městě 
heslo: „Říčaňáci Říčaňákům!“. Velmi dobrou akcí, která 
byla zaměřena na  podporu studentů na  Fakultě rybářství 
a ochrany vod Jihočeské univerzity (FROV JCU) ve Vod-
ňanech, byl také druhý ročník prodeje unikátních zdraví 
prospěšných Omega3Kaprů, který proběhl ve dnech 20. 
až 23. prosince před naší lékárnou. Výtěžek i z této akce byl 
plně určen pro fakultu a její studenty v rámci  VHČ fakulty.
Tak jako v  letech uplynulých, tak i v  letošním roce 2015 
bychom chtěli i  nadále pokračovat v  podpoře různých 
akcí v Říčanech a okolí. Dlouhodobě podporujeme Taneč-

ní studio EB, mateřské školky, rugby club, mnoho plesů 
a společenských akcí. To vše je ale možné jen díky tomu, 
že si naši klienti uvědomují to, že pokud budou podporo-
vat své lokální podnikatele a firmy, tak se jim opět vrátí 
podpora zpět právě ze strany „pravých Říčaňáků“, a ne-
skončí na kontech mezinárodních řetězců někde ve světě 
v daňových rájích.
Jsme velmi rádi za to, že můžeme podporovat dění a život 
na Říčansku, a i nadále věříme, že díky vaší přízni v roce 
2015 a dalším období budeme moci podpořit i další akce.

Aleš Nedopil a Lucie Nedopilová 
majitelé lékárny U bílého lva v Říčanech a ve Strančicích

nedopil@ubileholva.cz, www.ubileholva.cz

Lékárna U bílého lva v Říčanech-Radošovicích děkuje Říčaňákům in
ze
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V naší zemi máme mnoho starobylých hradů, výstavných 
zámků i kostelů, na které můžeme být právem hrdí. K vzác-
ným památkám tu však patří i stromy, které se staly živými 
svědky událostí, o nichž se dovídáme z učebnic dějepisu. 
Rozhodli jsme se připomenout výběr z  nejmohutnějších 
památných stromů rostoucích v  České republice. Větši-
nou jsou tyto působivé stromy také velmi staré, jejich věk 
je počítán na několik set let. Skoro se zdá, že se už nemě-
ní, ale to jen lidé nestačí během svého života na nich vy-
pozorovat další praskliny v borce... Tedy jsme se pokusili 
zastavit čas stiskem spouště fotoaparátu…
Dendrologická společnost pod záštitou města Říčany 
a  Gymnázia Říčany uvede výstavu fotografií „Nejmohut-
nější památné stromy ČR“ fotografa pana Pavla Höss-
la. Výstava do  Říčan zavítá z  Plzeňského kraje a  bude 
otevřena v  obřadní síni města Říčany po  po  jeden týden  
– od 27. 2. 2015 do 6. 3. 2015 včetně. Vernisáž proběhne 
dne 27. 2. 2015 od 13.00 hod v obřadní síni města Říčany.

Milan Petr, předseda Dendrologická z. s.

Nejmohutnější památné 
stromy ČR v Říčanech slovem 
autorky marie Hruškové
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SENIORCENTRUM 
ŘÍČANY

Letošní rok jsme přivítali příjemným 
odpolednem na  Setkání s  hudbou 
Kulturním centru Labuť. K poslechu 
i tanci nám hrála skupina New Ban-
jo Trio pod vedením p.  Rady, která 

zahrála starší i  novější písně. Další setkání, kterým 
přivítáme první jarní dny, proběhne v březnu. Počasí 
nám stále přeje, a tak doufáme, že i na náš první le-
tošní zájezd na zámek Radim bude vstřícné. Program 
aktivit na  letošní rok je poměrně obsáhlý, budeme 
rádi, když se na některých akcích s vámi setkáme.

Program
Aktivity Klubu Senior zabezpečuje Seniorcentrum Říča-
ny od června 2011 a jsou určeny všem seniorům a zdra-
votně postiženým občanům (není nezbytná registrace 
za člena Klubu). Stačí se jen přihlásit na konkrétní akci 
nebo se dostavit dle aktuálního programu. Seniorcent-
rum 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 – pravidelně každou první a  třetí 
středu v měsíci od 14.00 hodin v jídelně DPS Senior.
Povídání o historii – každou druhou středu od 16.00 
hodin ve společenské místnosti DPS Senior. 

Plavu, plaveš, plaveme…
Již druhým rokem plavou děti i dospělí v Říčanech s plaveckou 
školou Na Fialce. Hlavní činností plavecké školy je výuka dětí 
z mateřských, základních i středních škol. Prioritou při výuce 
je zvládnutí základních plaveckých dovedností a jejich násled-
né zdokonalování, což umožňuje především práce v malých 
skupinkách dětí pod vedením zkušených lektorů s praxí a se-
bevzděláváním v oboru. Kurzy jsou koncipovány hravou for-
mou a vedou děti k návyku na pravidelnou pohybovou zátěž, 
která je ve  vodě jedna z  nejšetrnějších a  nejvšestrannějších. 
Plavání je tak pro děti nejen sportem, ale i zábavou.
Kromě kurzů pro děti jsou v bazénu realizovány také kurzy 
pro dospělé. Jejich cílem je jak výuka plavání, tak zdokonalo-
vání plaveckých způsobů či kondiční plavání. Lekce jsou při-
pravovány pro jednotlivé čtyřčlenné skupinky tzv. „na míru“. 
Nekupujte zajíce v pytli – nabízíme ukázkovou lekci zdar-
ma. Na základě absolvování ukázkové lekce vám nabídne-
me nejvhodnější kurz a vy se můžete rozhodnout, zda vám 
náš přístup vyhovuje, a teprve následně se do kurzu zapojit. 
Po plavání s lektory si můžete užít parní kabinu nebo rela-
xovat v sauně či zajít na masáž.   
Přidejte se k nám, ukážeme Vám, že ve vodě jsme jako doma! 
Rezervujte si ukázkovou lekci zdarma v Centru Na Fialce. 

bolí vás záda, ramena nebo kolena?
Ukážeme vám, jak fungují 
vaše svaly a  klouby. Po-
kud vás trápí bolesti svalů 
a  kloubů, které jste si při-
vodili při sportu, po úrazu, 
nebo bolest vyplývá z  vady 
držení těla, nabízíme no-

vou  MFK  metodu vyšetření, diagnostiky a  terapie. Tato 
metoda je často využívaná vrcholovými sportovci k  re-
generaci a  terapii. Počítačový program MFK System® je 
schopný velmi rychle vyhodnotit příčinu problému, která 
je mnohdy jinde než v místě bolesti.
Pouze v  lednu a  únoru vyzkoušejte vyšetření a  diagnos-
tiku s MFK System® za zaváděcí cenu 300 Kč/30 minut.

Rezervace na tel. 323 606 157 
nebo na recepci  
Centra Na Fialce

Pro seniory
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Komunitní centrum Říčany, o. p. s.
kancelář: Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany, tel.: 737 587  130, e-mail: kc.ricany@seznam.cz
úřední hodiny pro veřejnost: středa 13–17 hod. a dále po domluvě www.kcricany.cz

Co je osobní asistence?
V posledních měsících jsme se zpro-
středkovaně dozvěděli, že spousta 
občanů neví, že v  říčanském regio-
nu existuje služba osobní asistence. 
Známější pojem je spíše pečovatelská 
služba, která má na rozdíl od osobní 

asistence pro klienty omezenější časový prostor. Osobní 
asistence je terénní sociální služba, která pomáhá oso-
bám se sníženou soběstačností, ať už z důvodu vysokého 
věku nebo jakéhokoliv onemocnění, setrvat ve svém při-
rozeném prostředí. Mezi naše klienty patří i lidé, kteří se 
vracejí domů po hospitalizaci a o které se nemůže rodina 
z  důvodu vzdáleného bydliště nebo pracovního vytížení 
celodenně postarat. Těmto klientům můžeme zajistit do-
voz obědů, nákupy potravin i vyzvednutí léků nebo pomoc 
v domácnosti. Dále navštěvujeme klienty, kteří jsou z ne-
mocnice propuštěni do domácího ošetřování v terminál-
ním stadiu onemocnění. Vyškolení pracovníci pomáhají 
s udržováním hygieny, při prevenci dekubitů, s pravidel-
ností stravovacího režimu a částečně tak dokáží odlehčit 

pečujícím rodinným příslušníkům. Službu poskytujeme 
ve všední dny od 7 do 22 hod., o víkendech a státních svát-
cích od 8 do 20 hod. Pro další informace o osobní asisten-
ci mohou občané kontaktovat Komunitní centrum Říčany 
na  tel. 731  167  979 nebo e-mailu asistence@kcricany.
cz. Služba se poskytuje za  úhradu – ceník k  nahlédnutí 
na www.kcricany.cz.
Dále Komunitní centrum Říčany nabízí rodinám, které se 
ocitly v krizové situaci, sanační program SPOLU DOMA 
– rodinná asistence: Sanace rodiny je poskytování pomoci 
a podpory rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsled-
ku dopadů obtížné životní situace, kterou rodiče nedokáží 
sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika 
ohrožení jejich vývoje. Nabídkou odborných sociálních slu-
žeb lze stabilizovat  rodinnou situaci uživatele. Odborný asis-
tent pracuje  především v  přirozeném prostředí rodiny. Služ-
ba je poskytována zdarma, na přání klienta může probíhat 
také anonymně. Pro dotazy a poradenství se můžete obracet 
na tel. 737 536 201 nebo e-mail: spoludoma@kcricany.cz.
Komunitní centrum Říčany přeje občanům pohodový rok 
2015.

Akce:
n 10. a 24. února, úterý – Na problémy nejste sami! – po-
radna – Místo: DPS Senior – kancelář. Začátek: 13.00 h. 
Bezplatné poradenství při řešení naléhavých a  neodklad-
ných situací, které se dotýkají rodinných vztahů. Psycho-
logicko-sociální poradenství pro mezilidské vztahy v  širší 
rovině (sousedské, přátelské vztahy aj.), aktivní pomoc při 
urovnávání konfliktů v mezilidských vztazích, krizová inter-
vence, aktivní a rychlá pomoc při jakémkoli problému v ob-
lasti mezilidských vztahů. Na setkání se těší Mária Belzová.
n 11. únor, středa – Povídání o historii – Kdy, kde, proč 
a jak se stalo v čs. dějinách – Místo: DPS Senior – spole-
čenská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup zdarma. Na se-
tkání se těší Jiřina Kutláková.
n 19. února, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Senior 
– jídelna. Začátek: 15.00 h. Příjemné posezení a popoví-
dání při kávě nebo čaji. Na rozloučení se zimou si pochut-
náme na svařáčku (zdarma). Všichni jste srdečně vítáni. 
Vstup zdarma.
n 26. února, čtvrtek – Komentovaná prohlídka zámku 
Radim (Kolínsko) – Jednodenní autobusový zájezd. Zá-
mek Radim postavený v roce 1610 je ve své zachovalé po-
době jednou z nejnázornějších ukázek renesančního ven-
kovského sídla střední šlechty. Postavit si jej nechal Karel 
Záruba z  Hustířan. V  posledních letech prošel zámek 
celkovou rekonstrukcí. Interiéry jsou vybaveny renesanč-
ním nábytkem. Místo odjezdu: aut. zastávka Masarykovo 

nám. (u Labužníka) 8.10 h, aut. zastávka Sukova 8.15 h, 
aut. zastávka K žel. stanici 8.20 h, aut. zastávka Rychta 
8.25 h. Příspěvek účastníků: 250 Kč (200 Kč členové Klu-
bu Senior), zahrnuje dopravu, vstupné a pojištění. Přihlá-
šení do 22. února 2015. 
n 10. března, pondělí – Vítání jara – setkání s hudbou 
– Místo: KC Labuť. Začátek: 14.00 h. Zveme vás na pose-
zení plné hudby a tance. Zdarma červené víno z Moravy. 
Vstup zdarma.

Připravované akce 
– možnost přihlášení:

n 11. března, středa – divadelní představení Dohazo-
vačka (Divadlo na Fidlovačce). – Veřejná generálka, za-
čátek 10.30 h. Cena: 170 Kč (pouze vstupné).
n 11. dubna, sobota – komentovaná prohlídka Letiš-
tě Václava Havla v  Praze (jednodenní autobusový zá-
jezd). – Příspěvek účastníků: 300 Kč (doprava, vstupné, 
pojištění). Závazné přihlášení do 15. března.

Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,  
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní 
místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.

Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 19. února 2015 od 10.30 do 12.00 h.

Pro seniory
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Nové informace 
hledejte také na www.
poradnaobetem.cz
Občanská poradna Cesty integrace, 
o.p.s., spustila nové webové stránky 
www.poradnaobetem.cz, které se 
specializují na  problematiku obětí 
trestných činů a domácího násilí.
Zajímá vás, kdo je vlastně oběť, 
na  koho se v  případě nouze obrátit, 

na  co máte nárok, co můžete dělat, 
a jak máte dál postupovat?
Toto úzce orientované poraden-
ství poskytuje Občanská poradna 
na  svých pobočkách v  Říčanech, 
v  Benešově a  v  Mnichovicích již 
čtvrtým rokem. Osobám ohroženým 
trestnými činy (včetně domácího 
násilí) a jejich obětem poskytují pro-
školení poradci psychosociální pod-
poru, právní informace potřebné 

např. ke  zvládnutí podání trestního 
oznámení, k uplatnění náhrady ško-
dy a  uplatnění řádných a  mimořád-
ných opravných prostředků v průbě-
hu trestního řízení.
Navštivte nás na  www.poradnaobe-
tem.cz nebo na  www.cestaintegrace.
cz.  Web vznikl díky podpoře Minis-
terstva spravedlnosti ČR. 

Veronika Vítkovská 
vedoucí Občanské poradny

Primární prevence 
na základních školách
Od září 2014 probíhá projekt „Vzdě-
lávání pro zdraví na  základních 
školách“. Registrační číslo projek-
tu: CZ.1.07/1.1.00/53.0025 Výzva 
OPVK č. 53 – Počáteční vzdělávání – 
Zvyšování kvality ve vzdělávání. 
Do projektu je zapojeno 16 škol z re-
gionu Praha-východ včetně několika 
škol z Říčan. Cesta integrace, o.p.s.  – 
realizující partner projektu – se svými 
4 lektory navštívila už dvakrát žáky 
ze 74 tříd 4.–9. ročníku, celkem 1570 
dětí. Měsíc září byl věnován prezen-
taci projektu ředitelům základních 
škol a  tvorbě harmonogramu, kdy 
jsme s  preventisty jednotlivých škol 
vytvořili přesný rozpis programů až 
do konce školního roku. Od poloviny 
října začaly probíhat programy přímo 
ve  třídách. S  každou třídou zapoje-
nou do  programu se lektoři během 
školního roku uvidí celkem čtyřikrát. 
V  rámci prvního čtvrtletí bylo hlav-
ním cílem navázat se všemi dětmi 
a třídami dobrý vztah, programy byly 
zaměřené na seznámení a zmapování 
fungování dětí v rámci třídního kolek-
tivu. Setkání probíhala v komunitním 
kruhu za  použití technik na  rozvoj 
spolupráce, vše za  přítomnosti tříd-
ních učitelů. Programy běží vždy dva 
paralelně v jeden den na dvou školách 
a  lektoři jsou tak neustále v  terénu. 
V  rámci druhých bloků, které byly 
na  některých školách zařazeny ješ-
tě před Vánoci a  na  jiných právě teď INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

dobíhají, se děti seznamují už s kon-
krétními tématy, která jsou přizpůso-
bena věku dětí. Největší oblibě se těší 
téma internet a sociální sítě, které se 
pohybuje od bezpečí na internetu pro 
5. ročníky až ke  kyberšikaně a  jejím 
dopadům v 7. třídách. Osmé ročníky 
se seznamují skrze příběh s drogovou 
problematikou a  v  souvislosti s  tím 
zkoumají své hodnoty. Deváté třídy 
prošly právní problematikou a  vy-
zkoušely si, jaké dopady mají před-

sudky, stereotypy a  diskriminace. 
Po každém programu žáci anonymně 
vyplňují dotazníky, díky kterým získá-
váme jejich zpětnou vazbu. Žáci i pe-
dagogové programy hodnotí většinou 
velmi pozitivně, odnášejí si zážitky 
i  cenné informace. Hlavním realizá-
torem projektu je Magdaléna, o.p.s. 
Cesta integrace, o.p.s., patří mezi tři 
aktivní partnery, kteří programy reali-
zují především ve svém regionu. 

Lucie Mecová, lektorka CPP

Pro děti a rodiče
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Pro děti a rodiče

Karnevalové veselí pro děti 
Římskokatolická farnost Říčany společně s  T.J. So-
kolem Říčany a  Radošovice pořádají tradiční dětský 
karneval. Zveme všechny děti a  jejich rodiče na  kaž-
doroční milé karnevalové setkání, které se bude konat 
v  radošovické sokolovně 8. února 2015 od  14.30 
hod., ukončení plánujeme na 16.30 hod. Můžete se tě-

šit na  různé soutěže, taneční rej, předtančení sokolek 
a  na  další překvapení. Připravíme pro vás limonádu, 
čaj i kávu. Prosíme, vezměte si přezutí s sebou, k dis-
pozici budou v  omezeném množství návleky na  boty. 
Jako každý rok, tak i letos se těšíme na vaše důmyslné 
a krásné masky.
Srdečně všechny zveme – přijďte. Těšíme se na vás.

Míla Pangrácová  

I v 2. pololetí připravilo Mraveniště a mateřské centrum 
spoustu zajímavých akcí. 
Novinkou pro letošní rok je jarní příměstský tábor pro 
děti od  1. třídy v  době jarních prázdnin! Neváhejte děti 
přihlásit, pestrý program připravily zkušené lektorky. 
I  když zima ještě neskončila, pilně chystáme program 
na léto. Opět připravujeme příměstské tábory plné zába-
vy, koupání a bezva vedoucích. 

Na co se můžete těšit?
Korálkování pro dospělé – výroba 
šperků (cena: 200 Kč/ osoba) – 
v keramické dílně

5. 2., 19.00–21.00 h

maškarní rej pro nejmenší (cena 
40 Kč, dítě v masce) – připravilo 
Mateřské centrum (bačkůrky s sebou)

19. 2. 10.00 od 12.00 
v Sokolovně

maškarní dětský bál – Kc Labuť 
(vstup 40 Kč, dítě v masce, nebo 
bez) –  s Fun activity

21. 3. 2015 od 14 
hodin v Labuti

Keramické čtvrtky 
(cena: 200 Kč/osoba)

12. 2., 19.00–21.00 h
26. 2., 19.00–21.00 h

Keramické sobotní dílny pro 
každého (200 Kč/osoba), 9–11.30 h

7., 14. 2., 7., 14. 3., 11., 
25. 4., 16., 30. 5.

Jarní příměstský tábor (6–10 let) 
pondělí–pátek, 8–16 hodin 1 900 Kč

9.–13. 3. 2015

Zimní lyžařská expedice pro děti 
od 6 let – rakousko, Lachtal, 
podrobnosti na www.jokersclub.cz

7.–14. 3. 2015

Příměstské tábory v mraveništi 
(5–10 let) nově o hodinu déle 
(8–17 hodin), cena 2 100 Kč/týden

13.–17. 7. 2015
20.–24. 7. 2015
17.–21. 8. 2015
24.–28. 8. 2015
Jednodenní tábor – 
31. 8. 2015

Na veškeré aktivity se můžete hlásit přes rezervační sys-
tém Mraveniště nebo mateřského centra. Podrobné infor-
mace najdete na www.mraveniste.info.

Jarní i letní tábory, maškarní bály a keramika – to vše v mraveništi

Poděkování
Rádi bychom poděkovali městu Říčany za  každoroční 
poskytování grantů na činnost spolku Mraveniště, ať už 
na  provoz centra, nebo na  akce pro veřejnost, které pro 
vás moc rádi pořádáme. I  letos připravujeme několik 
zajímavých akcí: karnevaly, příměstské a  zimní tábory, 
dětský den – TÁTOHRANÍ, Pohádkové loučení s prázd-
ninami, 21. ročník Indiánského loučení s létem a 7. Čer-
tovský rej na náměstí. Všechny akce pořádáme s našimi 
partnery a kamarády, kterým touto formou také děkujeme 
za mnohaletou skvělou spolupráci. Vážíme si našeho přá-
telství a s chutí budeme ve spolupráci pokračovat. Jsou to 
zejména přátelé z MAS Říčansko, Klubu českých turistů 
Říčany a  Radošovice, Liga lesní moudrosti, Trial klub, 
Jokers club, Muzeum Říčany, Sbor dobrovolných hasičů 
Říčany, Základní škola Bezručova, Mateřská škola Srdíč-
ko, Mateřská škola Čtyřlístek, Ekocentrum, Fun Activity, 
říčanští včelaři a mnoho dalších. Všem DĚKUJEME!

Ivana Dudová, Lenka Počtová  
a Hana Špačková, koordinátorky 

www.mraveniste.info
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Tak jako v uplynulých letech, i v letošním školním roce připra-
vujeme zápis do  přípravné třídy pro školní rok 2015/2016. 
Do této třídy jsou zařazováni předškolní děti na základě žádos-
ti rodičů a na doporučení školského poradenského pracoviště.
Výuka v této třídě probíhá jako ve škole. Hodina je rozděle-
na na bloky činností, které se mění podle únavy dětí. Děti se 
připravují zejména na hladký vstup do té „jejich velké ško-
ly“, kde získají vědomosti a dovednosti pro celý další život.
Ve třídě se vzdělává maximálně 12–14 žáků a výuka je za-
jištěna kvalifikovaným speciálním pedagogem.
Další informace a  termín zahájení příjmu přihlášek bu-

dou uveřejněny na  začátku února 2015 na  webových 
stránkách školy http://zs-nerudova.cz. Předpokládaný 
termín ukončení příjmu přihlášek je začátek května 2015.
Zároveň na  začátku února – 9. 2.2015 – proběhne zápis 
žáků do prvního ročníku základní školy praktické a speciál-
ní. Zápis bude probíhat v budově školy v době od 13 do 15 
hodin. S sebou je nutné: doporučení ze školského poraden-
ského pracoviště ke vzdělávání v daném typu školy, rodný 
list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

Těšíme se na vás!
J. Macháčková

Informace k přijímacímu řízení do přípravné třídy a do 1. ročníku 
základní školy praktické

Den otevřených dveří
Řádný zápis do městských mateřských škol
Milé děti, vážení rodiče, zveme vás na Den otevřených dve-
ří říčanských mateřských škol – MŠ Srdíčko, MŠ U Sluneč-
ních hodin, MŠ Čtyřlístek – který se bude konat  v sobotu  
21. 3. 2015 v době od 9.00 do 11.00 hodin.  Termín Dne 
otevřených dveří nové MŠ Zahrádka bude upřesněn. 
Budete mít možnost prohlédnout si prostory školy a zís-
kat potřebné informace nejen o  jejím provozu, ale i zápisu 
a přijetí k docházce od 1. 9. 2015. 
Řádný zápis na  školní rok 2015/2016 do  těchto ma-
teřských škol se bude konat ve  středu 8. 4. 2015 v  čase 
od 9.00 do 17.00 hodin. 

V letošním roce se bude opět žádost vyplňovat elektronicky. 
Zájemci o přijetí, kteří nemají tuto možnost, mohou tak učinit 
v Infocentru Říčany, městské knihovně nebo 1. 4. 2015 v době 
od 13.00 do 16.00 hodin v jednotlivých mateřských školách. 
Řádně vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žá-
dost musí zákonný zástupce odevzdat ve vybraných  ma-
teřských školách ředitelce či pověřenému zaměstnanci. 
Na  základě podepsaného čestného prohlášení (nemusí 
být úředně ověřeno) může žádost předat pověřená osoba.  
Podrobnější informace budou zveřejněny na  webových 
stránkách jednotlivých mateřských škol – www.mssrdic-
ko.ricany.cz, www.ms.ricany.cz, www.ctyrlistek-ricany.
cz, www.zahradkaricany.cz a  Městského úřadu Říčany 
koncem února nebo začátkem března. Těšíme se na vás!

Ředitelky říčanských mateřských škol
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Skautský ples v Říčanech
První ples sezony v  Říčanech patří říčanským skautům  
a jejich příznivcům. A také všem, co si rádi dobře zatančí 
a užívají si adrenalin při losování bohaté tomboly.
A toto vše se letos, v sobotu 10. 1. 2015, povedlo. Krásně 
vyzdobený sál, taneční  hudba pod taktovkou Petra Holu-
ba, všichni účastníci plesově naladění v krásných šatech 
či oblecích.
 Jako tradičně náš ples zahájil vedoucí střediska Tomáš 
Rajtora, který také poděkoval našim sponzorům – malíři 
a grafikovi Tomáši Hřivnáčovi, Bille ČR, volnočasovému 
Centru Na Fialce, restauraci u Labutě Rancheras,  Procter 
a Gamble, Tereze Selixové, E-dkp. Děkujeme!
Celým plesem nás letos brilantně prováděl Petr Bouř.  Po ta-
nečních sériích klasických i latinskoamerických tanců přišla 
na řadu předtančení. Jako první se představilo říčanské ta-
neční studio Twist pana Boháčka, následoval je úspěšný pár 
tanečníků z Prahy, který předvedl klasické i latinsko americ-
ké tance. Pak byl taneční parket opět pro všechny.

Naše tombola se dělí na malou a velkou. Velkou tombo-
lou vrcholí celý ples, a právě to se děje i letos půl hodiny 
po půlnoci. Šťastní výherci si odnáší mnoho hodnotných 
cen včetně dvou krásných obrazů od známého říčanského 
grafika Tomáše Hřivnáče.
Tímto bych moc chtěla poděkovat všem, kdo se na  pří-
pravě a realizaci plesu podíleli, a všechny čtenáře pozvat 
na ples zase za rok!

Jana Rajtorová, výchovný zpravodaj střediska
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Zápisy do Pramínku 
na školní rok 2015/2016
Zveme vás a vaše děti na zápisy na školní rok 2015/2016 
do Pramínku, které se budou konat 29. dubna a 6. května 
od  14 hodin. Na  webu www.lesniklubpraminek.cz jsou 
ke  stažení přihlášky. Prosíme o  jejich vyplnění a  zaslání 
na  email olga.jarkovska@lesniklubpraminek.cz. Pro dal-
ší informace můžete kontaktovat Olgu Jarkovskou na  tel. 
731 523 025 nebo Báru Smetánkovou na tel: 732 662 158. 
Těšíme se na setkání.
Přijďte se k  nám podívat – další Den otevřených dveří 
proběhne v úterý 31. 3. 2015 v 10 hod v Pramínku.

Příměstské tábory v Pramínku – 
léto 2015
Jako každý rok i letos pořádáme u nás v Pramínku o letních 
prázdninách příměstské tábory. Jsou určeny pro děti ve věku 
4–10 let a každý turnus bude jinak zaměřen, i věkově. 
7. 7. – 10. 7. tanečně-hudební s Hankou Říhovou, 
20. 7. – 24. 7. divadelně-dramatický s Petrou Jančovou
27. 7. – 31. 7. outdoorový se Samuelem Vašínem
27. 7. – 31. 7. lesní tábor inspirovaný knihou  
 Astrid Lindgrenové – Bratři Lví srdce
Další informace k táborům sledujte na našem webu, kde 

jsou i ke stažení přihlášky, které prosíme zaslat na email 
barbora.smetankova@lesniklubpraminek.cz.

Lesní rodinná dopoledne v zimě
Setkávání žen s  malými dětmi na  lesních rodinných do-
poledních probíhá i v zimních měsících, zázemím je Ří-
čanská hájovna.

Program únor a březen
10. 2. Tvoření – tiskátka zví řecích stop z brambor,  
 výroba dekorace z hedvábného papíru
24. 2. Povídání o alternativní léčbě dětských nemocí  
 s MUDr. Lenkou Radkovou
10. 3. Povídání o knížkách, tvoření – jarní průsvit
24. 3. Velikonoční tvoření, pečení jidášků
Změna programu vyhrazena.
Cena: 90 Kč za rodinu.
Prosíme o přihlášení den předem do 12 hodin na emailu 
olga.jarkovska@lesniklubpraminek.cz anebo sms na tel. 
731 523 025.

Těšíme se na setkání. 

Z deníku Pramínků:

PRVNí LeDNOVý…
Pondělí – padá sníh, padá sníh… to 
je možné jen ve  Světicích… koulíme 
koule, sněhuláci rostou jako houby 
po  dešti a  boby a  saně sjíždějí bláti-
vou hromadu obílenou …scházíme se 
mokří až na svačinu uvnitř a v kruhu 
ranním si povídáme o Vánocích, čte-
me příběh o  cestě tří králů do  Betlé-
ma a zpíváme kolední tříkrálovou...
Úterý – my třiceti králové jdeme 
k  vám...štěstí zdraví vinšujeme vám… 
od rána užíváme sněhu padlého a slun-
ce, co se ukázalo… pak už jen svačina 
a  opakování koledy a  převlékání ko-
ledníků a  jejich korunovace. Zpíváme, 
znamení na dveře píšeme a o koledu se 
dělíme… bílé pláště jsou mokré od sně-
hu a koruny občas padají, ale baví nás 
to… Na  oběd dorážíme se zpožděním 
a nastává velké svlékání a sušení...
Středa – všude bláto u  nás na  lou-
ce bílo… dál bobujeme a  honíme 
se po  louce sněhové, boby a  saně se 
půjčují. Domeček je po  noci řádně 

vymrzlý, a  tak se uvnitř scházíme 
na svačinu a společný kruh. Začíná-
me téma knih, a  tak si nejprve poví-
dáme o podobnosti dopisu a nové kni-
hy před jejím otevřením a ukazujeme 
si a prohlížíme, jaké druhy knih mů-
žou být… – obrázkové, hustě psané, 
knihy odborné, knihy plné not, knihy 
učebnice, knihy fotografické – alba, 
knihy dětmi vytvořené – lepené, ma-
lované, sešité, knihy básničkové… 
Potom hrajeme hry… Menší děti vy-
ráží s  Radimem sáňkovat na  hřiště 
a předškoláci zůstávají v domku...
Čtvrtek – poslední zbytky sněhu 
na  sněhové louce, Robert se mění 
na  tažného psa a  běhá s  lanem 
a  na  něm děti na  bobech a  saních 
uvázané… musí to dělat pořád a po-
řád, dav si to žádá. Jdeme svačit až 
po deváté do domku a protože i další 
děti přinesly své oblíbené nebo nové 
knihy, věnujeme se jim… Potom 
slavíme Eliščiny narozeniny, písně 
na přání, tanec, přání, svíčky v koláči 
z plastelíny, hostina dobrůtek ve tva-
ru medvědů, oslavenecké houpání 
v látce....a narozeninová koruna…

Pátek – tam kde 
byly včera louže, 
tam to dneska 
pěkně klouže… 
a  to zcela a  všu-
de… padáme 
na  každém kro-
ku, a  tak sypu 
cestu k  záchodu 
a  kol domku pi-
linami.
Kloužeme se, led 
z k o u m á m e … 
a  celí mokří se 
po deváté scházíme v domku ke svači-
ně. Dnes je příprava na vaření rychlá, 
mrkev, květák, pórek a mandle… a už 
se vaří na ohni těstoviny se zeleninovo-
-smetanovou omáčkou. Dlouho to trvá 
a všichni jsou už z kalužového klouzá-
ní docela mokří, tak jdeme do domku 
a vyrábíme z papíru, lepenky a drátu, 
co koho napadne. Obědváme až před 
jednou hodinou a těstoviny mizí… a to 
se Robert bál, co si počne s horou těs-
tovin…

Petra Jančová 
hlavní lektorka Pramínku
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Sněhuláci v NemU
Letošní zima si 
z nás opět dělá 
legraci. Nej-
dříve napadla 
spousta sněhu 
a my ve školce 
vyrazili na blíz-
ký kopec bobo-

vat. Na poli jsme postavili celou školku 
sněhuláků, ale za pár dní přišla obleva 
a bylo vše pryč. Rozhodli jsme se tedy 
vytvořit sněhuláky z nás všech. Celý tý-
den jsme si hráli na to, že jsme sněhu-
láci, učili se písničky a básničky o nich, 
vyráběli bílé postavičky různými tech-
nikami. Příroda nám názorně ukázala 
několik skupenství vody. Těšíme se 
na další projektové týdny v NEMU.
V únoru nás čeká opět bruslení, pak 
lyžování v  Chotouni a  kurz plavání. 
Děti dostávají dobrý základ nejen pro 
kognitivní schopnosti, ale i pohybové 
a sportovní dovednosti.
Pokud chcete své děti přihlásit k nám 
do MŠ NEMO, a to buď do dvou tříd 

s hravou angličtinou nebo do bilingv-
ní česko-anglické třídy Frogs, kde se 
děti učí angličtinu každý den a  kon-
verzují i  s  rodilým mluvčím, hlaste 
své děti na  mail: babyclubnemo@
seznam.cz nebo na  tel. ředitelky: 
777 727 334.
Od září se rozšiřujeme o 1. třídu ZŠ 

a  hledáme ještě několik holčiček 
do  naší malé třídy. Své děti můžete 
přihlásit na  info@skolanemo nebo 
na  telefonu ředitelky. Více o  nás 
na www.skolanemo.cz.
Těšíme se na osobní setkání.

Lenka Sosnovcová a celý kolektiv MŠ 
a ZŠ NEMO

Po  dlouhých vánočních prázdninách 
jsme se vrátili zase zpět do školky a hned 
v prvním novoročním týdnu jsme uspo-
řádali průvod Tří králů. Vlastnoruč-
ně jsme si vyrobili kostýmy, nacvičili 
pásmo koled a  vydali se do  průvodu. 
Smyslem naší obchůzky bylo předat 
požehnání všem domům a  lidem, kte-
ří v nich přebývají. A  tak jsme došli až 
do Domova seniorů Marta v Říčanech. 
Společně s  babičkami a  dědečky jsme 
strávili moc milé dopoledne, zazpívali 
jsme pásmo koled a odměnou nám bylo 
pohlazení a úsměv od dojatých hostitelů 
a také výborné občerstvení.
Tříkrálovým průvodem jsme se roz-
loučili s  adventním obdobím a  pustili 
se do  našeho nabitého programu. 
Předškoláčci doma nabrousili brusle 
a  začali jezdit na  bruslení do  Velkých 
Popovic. Čeká je 10 lekcí výuky brus-

lení pod dohledem trenérů a na konci 
obdrží osvědčení Malého bruslaře. Po-
kračujeme v  pravidelné tenisové prů-
pravě, která probíhá jednou týdně v ne-
dalekém sportovním areálu Oáza. Přes 
prázdniny mnozí z nás procvičovali an-
gličtinu se Stevem prostřednictvím dvd 
a cd s písničkami, které máme všichni 
doma. Ve třídách jsme si angličtinu zo-
pakovali všichni společně a můžeme se 
zase posunout o blok dále.
Koncem ledna začínáme s prvním roční-
kem Malé technické univerzity. Zahra-
jeme si na  stavitele mostů, postavíme 

si z Lego Duplo kostiček „Karlův most“ 
a sami si ověříme, na co všechno nesmí 
stavitel zapomenout. Čekají nás ještě tři 
další ročníky plné zábavy a vzdělávání. 
A  aby toho vzdělávání na  nás nebylo 
moc, pozvala naše kamarádka Klárka 
ze třídy Včelek do  školky kouzelníka 
a  balónkovou show, abychom společ-
ně oslavili její narozeniny. Když potom 
do  toho napadnul sníh, popadli jsme 
lopaty a vyběhli na svah na naší zahra-
dě a klouzali se a jezdili jako o závod. 

Berušky, Motýlci a Včelky  
z MŠ Landie

Tři králové z mateřské školy Landie přišli k vám...
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A je to tady – zápis do první třídy se 
přiblížil! Pro některého z  rodičů jde 
o  okamžik úlevný, jinému přináší 
naopak nejistotu: Co od školy očeká-
vat? Kam jít k zápisu? Přijmou nás? 
A bude se nám škola líbit?
Za školu u lesa mohu říci, že průvodce 
budoucích prvňáčků vybíráme velmi 
zodpovědně. Očekáváme, podobně 
jako rodiče, že vytvoří žáčkům ve tří-
dách přátelské a  podnětné prostředí. 
Součástí jednotlivých tříd jsou odpo-
činkové a  hrací kouty, při příznivém 
počasí využívají třídy školní zahradu. 
V  odpoledních hodinách je pro žáky 
připravena školní družina a široká na-
bídka zájmových kroužků.  Samozřej-

mostí je kvalitní stravování ve  školní 
jídelně s  možností výběru jídla přes 
internet, doplněné ve školním krámku 
o prodej svačin, salátů a nápojů.
Program školy zaměřujeme na zdra-
vý životní styl, kvalitní výuku an-
gličtiny, práci s  moderními tech-
nologiemi a  úspěšnou komunikaci 
v každodenním životě. 
Zápis do  první třídy proběhne 
v budově školy dne 13. února 2015 
od  9.00 do  17.00 hodin. Co si vzít 
s  sebou? Rodný list dítěte, občan-
ský průkaz zákonného zástupce, 
u  cizích státních příslušníků doklad 
o oprávnění k pobytu v ČR, rodný list 
s úředně ověřeným překladem, u dětí 
s odkladem rozhodnutí o povoleném 
odkladu z minulého školního roku.
O  přijetí k  základnímu vzdělávání 
rozhoduje ředitel školy za  podmí-

nek stanovených školským zákonem 
a  na  základě předem stanovených 
kritérií přednostně v tomto pořadí:
1. žáci s trvalým bydlištěm ve spádo-
vém obvodu školy dle vyhlášky města 
Říčany č.4/2014 
2. žáci z  Tehovce dle dohody mezi 
městem Říčany a obcí Tehovec
3. žáci z ostatních spádových obvodů 
Říčan
Otevíráme čtyři první třídy, domní-
vám se, že zájem o přijetí do naší ško-
ly uspokojíme. Pro přijaté žáčky a je-
jich rodiče máme připraven program 
Škola nanečisto, během kterého se 
ve  dnech 31. 3., 14. 4. a  26. 5. děti 
a rodiče nejen budou tak trochu učit 
a hrát si, ale dozvědí se také rozdělení 
žáků do tříd, informace o organizaci 
školního roku i samotné výuky. 

Dalibor Dudek

Škola u lesa – zápis do první třídy a Škola nanečisto

Vánočky se 
Scolarestem
15. prosince jsme pekli vánočky, které 
jsme prodávali na  Vánočním jarmar-
ku. Za  pomoci kuchařů z  naší školní 
jídelny jsme viděli na  vlastní oči, jak 
se dělá těsto na  vánočky. Vykynuté 
těsto jsme si odnesli do naší cvičné ku-
chyně, a  tam jsme je upletli a upekli. 
Vánočky krásně vykynuly a upekly se 
dozlatova. Doufáme, že chutnaly stej-
ně tak dobře, jako vypadaly. Jisté je, že 
byly ve chvilce vyprodány.
Děkujeme panu Pospíšilovi a všem zaměst-
nancům kuchyně za trpělivost a pomoc.

Žáci 4.C ZŠ u Říčanského lesa

Nové prostory redakce 
Mediální tým naší školy se může ra-
dovat z  opožděného vánočního dár-
ku – nových prostor pro svou práci. 
Velký dík za  pomoc při přípravě re-
dakční místnosti patří panu školní-
kovi Linhartovi a  učiteli informatiky 
panu Jelínkovi. V  dosud méně využí-
vaném kabinetu byla zřízena redakce 
pro tvorbu školního časopisu a zpráv 
do školního rozhlasu a školní TV. Kro-
mě tří počítačů, které jsou již v  tuto 
chvíli v  kabinetu nainstalovány, mají 
naši redaktoři k dispozici digitální fo-

toaparát a  kameru. V  dohledné době 
dostanou ještě notebook a  tablet. 
O  výsledcích jejich dosavadní práce 
jste se mohli přesvědčit v  prosinci 

na  Vánočním jarmarku prostřednic-
tvím speciálního vydání školního ča-
sopisu a na stránkách naší školy.

Mediální tým ZŠ u Říčanského lesa

POZVáNKA

mASOPUSTNí 
KARNeVAL

Zveme děti a rodiče na masopustní 
karneval s tancem, soutěžemi 
a vyhlášením nejlepší masky.

KDy: 20.2. 14.00–16.00 
KDE: tělocvična školy 

volejte: 723 102 429, 323 666 546  
nebo pište:  

zuzana.pacalova@zs.ricany.cz (do 16.2.)
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Vánoční výstava 
Těsně před prázdninami 
máme všichni bez vý-
jimky starostí nad hlavu. 
Přesto toužíme po  chvil-
ce klidu a  pozastavení. 

A  jsou mezi námi ještě lidé, kteří se 
dokážou zastavit… Nechat těsto v led-
nici, smeták v  komoře a  prachovku 
na  věšáku a  jít na  koncert, na  výlet 
nebo na naši vánoční výstavu.
Kdo přišel do  Bezručovky, nemohl 
litovat. Děti z  1. stupně a  ze školní 
družiny se měly čím pochlubit. Jejich 
výrobky byly krásné, vkusné a  hlav-
ně vánoční. Součástí výstavy byly 
i  dílničky, při kterých si děti mohly 
vytvořit drobné dekorace (ozdobit 
perníčky, vybarvit obrázky, nazdobit 
vánoční koule, propíchat hřebíčkem 
pomeranč, zkrášlit šišku…).  
Velkým zpestřením byla živá hudba 
v podání učitelů a žáků hudebních tříd. 
Děkujeme všem, kteří se do  výstavy 
zapojili – žákům, učitelům, vychovatel-
kám, návštěvníkům i dárcům materiálu.  
Čistý výnos z výstavy 6.344 Kč – použije 
Spolek Bezručovka ve prospěch školy. 

Jana Slámová, učitelka, matka žáků 
školy a členka Spolku Bezručovka

Vystoupení hudebních tříd 
v dPS
Poslední den před vánočními prázd-
ninami se dvě hudební třídy (druháci 
a třeťáci) zúčastnily vystoupení v Domě 
s  pečovatelskou službou v  Říčanech. 
Setkání se seniory se již stalo tradicí. 
Toto byla v letošním školním roce již 
druhá návštěva.
Po  trochu nervóznějším začátku vše 
proběhlo výborně a  hladce. Žáci ba-
bičkám a dědečkům zahráli 

Advent v Základní škole bezručova
a  zazpívali několik vánočních písní. 
Odměnou za  to jim byl bouřlivý po-
tlesk ze strany posluchačů. 
Setkání se seniory bylo velmi příjem-
né a doufáme, že jim naši žáci před-
vánoční čas alespoň trochu zpestřili. 
Již se těšíme na další spolupráci.

učitelé hudebních tříd

Zpívání u vánočního stromu
Potěšilo nás pozvání vystoupit s  na-
šimi páťáky z hudební třídy na před-
vánočním setkání u  vánočního stro-
mu na náměstí v Říčanech.
 Ačkoliv již naše děti měly vánoční 
prázdniny, sešli jsme se v obdivuhod-
ném počtu s dobrou náladou 
a chutí společně si zazpívat a zahrát.
Čekalo na nás jiné jeviště, ale i publi-
kum, než na které jsme zvyklí.
Klid a úsměvy lidí, kteří nikam nepo-
spíchali, a  společně vytvořená před-
vánoční atmosféra poskytly všem 
příjemný zážitek z celého večera. 

žáci 5. C a učitelé hudební výchovy 
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NÁVŠTĚVA ADVENTNÍHO MNICHOVA 
& POHÁDKOVÉHO ZÁMKU NEUSCHWANSTEIN
Žáci druhého stupně naší školy se v letošním školním roce v rámci výuky cizích jazyků vydali na výlet do Bavorska. Moti vací byl nejen 
adventní čas, který má v Německu nepopsatelně krásnou atmosféru, ale také návštěva „Disneyovského“ zámku Neuschwanstein 
a jednoho z nejkrásnějších fotbalových stadionů v Evropě. Výlet se konal ve dnech 13.12. - 14.12.2014 a byl organizován vyučujícími 
německého jazyka paní učitelkou Dytrychovou a Rybářovou. Vyrazilo se autobusem ve velmi brzkých ranních hodinách a návrat byl 
v pozdních hodinách dne následujícího. Ubytování bylo zajištěno v tzv. Jugendherberge v centru Mnichova, kde bylo žákům poskytnuto 
stravování formou švédského stolu. V prvním dni měli žáci možnost navští vit zámek Ludvíka II. Bavorského (Podivného), který se stal přes 
svůj lehce kýčovitý vzhled velmi oblíbenou turisti ckou atrakcí a jedním z nejnavštěvovanějších míst v SRN. Toho si žáci ihned všimli, když 
naše prohlídka ve 14hod měla číslo 471 a další byla každých 5minut. Po návštěvě zámku jsme se vydali na vyhlídku Marienbrücke (most), 

z nějž jsou velmi impozantní výhledy na celý zámek. Sobotu jsme zakončili návštěvou muzea bavorských králů a výhledem na krásně 
osvětlený druhý zámek v této oblasti  Hohenschwangau. Po pěkném dni plných zážitků, jsme se vydali zpět do Mnichova, kde se žáci 
ubytovali, navečeřeli a věnovali se volnočasovým akti vitám. Druhý den jsme se hned po snídani vydali k tzv. Allianz Aréně, která 
byla postavena roku 2005 a stala se významnou dominantou města. Slouží jako domácí fotbalový stadion pro tým Bayern München 
a 1860 München. Po zábavné a poučné prohlídce jsme se všichni vydali metrem přímo do centra města, kde jsme navští vili adventní 
trh a shlédli další symbol bavorské metropole kostel Marienkirche. V závěru dne žáky čekal ještě jeden nezapomenutelný zážitek, 

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 interakti vními tabulemi, které 
jsou v hodinách akti vně využívány učiteli i žáky.

Školní družinu můžete navští vit odpoledne 13,00 - 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 
srozšířenou výukou matemati ky (zařazovací test proběhne 
20. 5. 2015) se nabízí možnost získat bližší informace.

Učitelé i vedení školyVám ochotně zodpoví dotazy o naší škole.

Těšíme se na setkání s Vámi.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 
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?

•  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.

Naše škola nabízí:  

•  Setkávání budoucích prvňáčků před nástupem do školy
•  Výuku anglického jazyka od první třídy 
•  Výuku čtení analyti cko-synteti ckou metodou
•  Plavecký výcvik v rámci výuky tělesné výchovy
•  Projektové dny 
•  Interakti vní tabule ve třídách
•  Poradenství a nápravy speciálního pedagoga
•  Poradenství školního psychologa
•  Preventi vní programy
•  Prezentaci na veřejnosti  formou TP festu
•  Spolupráci na projektu „Ovoce do škol“
•  Zapojení do projektu Integrace ICT do výuky
•  Výběr ze tří jídel ve školní jídelně 
•  Pestrou škálu zájmových kroužků „Domino Říčany o. s.“

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

Krampuslauf (rej čertů), na hlavním náměstí  Marienplatz. Jedná se 
o tradiční alpský zvyk, promenádu úžasných i děsivých masek čertů, 
jezinek, strašidel a dalších bytostí . V rámci celého výletu byli žáci 
vedeni k samostatnosti , aby se uměli orientovat v cizím prostředí 
a aby si osvojili základní fráze v cizím jazyce. 

Mgr. Marti na Dytrychová, učitelka německého jazyka



Ve spolupráci s Kulturním centrem Labuť 
pořádáme již 3. ročník soutěžní přehlídky 
pro mladé talentované zpěváky a zpěvačky.
Dispozicemi pro pěveckou soutěž jsou 
kategorie:

do 6 let (časový limit 2–4 minuty), 7–10 let (časový limit 
4–6 minut), 11–14 let (časový limit 5–7 minut) a 15–18 let 
a starší (časový limit 8–10 minut).

Stanovený soutěžní repertoár:
každý soutěžící si připraví jednu lidovou píseň s  živým 
doprovodem (klavír, kytara) a další píseň lidovou či umě-
lou s doprovodem živým či elektronickým.
Dramaturgie soutěžního vystoupení by měla odpovídat 
příslušné věkové kategorii a hlasové dispozici soutěžícího.
Uzávěrka přihlášek je 6. března 2015.

Více se dozvíte na www.zusricany.cz.

ZUŠ Říčany byla v rámci programu PATRI-
OT pověřena pořádáním pěvecké a výtvarné 
soutěžní přehlídky pro žáky říčanských škol. 
A  protože program PATRIOT pokračuje 
i v roce 2014/2015, jsou přehlídky připrave-
ny i v tomto školním roce. Do obou soutěž-

ních přehlídek zveme děti ze všech říčanských škol, školek 
a školiček bez rozdílu zřizovatele a moc se těšíme na spolu-
práci. Dovolte mi tedy, abych všechny děti na obě soutěžní 
přehlídky pozvala.
Patronát v obou přehlídkách převzala místostarostka 
města Říčany paní Hana Špačková.

Únor je měsíc, kdy pravidelně začínají 
okresní kola uměleckých soutěží, kte-
ré v  tříletém cyklu vyhlašuje MŠMT. 
V  letošním roce jsou vyhlášeny sou-
těže pro sólový a  komorní zpěv, hru 
smyčcových souborů a  orchestrů, 
hru na lidové, bicí a dechové nástroje. 

V tanečním oboru proběhne soutěžní taneční přehlídka.
I  když účast škol v  soutěži není hlavní náplní a  smys-
lem výuky v uměleckých školách, je to svým způsobem 
jeden z  ukazatelů kvalitní výuky v  jednotlivých obo-
rech. Co se týká říčanské zušky, budeme se účastnit 

ve  všech oborech, vyjma soutěže lidových nástrojů. 
O  okresní kola se podělí ZUŠ v  okrese Praha-východ. 
V  ZUŠ Čelákovice proběhne soutěž bicích nástrojů 
a taneční přehlídka, ZUŠ Brandýs nad Labem si vzala 
na starosti soutěž pěveckou a ZUŠ Říčany již tradičně 
uspořádá nejpočetnější okresní soutěž – a  to soutěž 
dechových nástrojů, která proběhne 12.–13. února 
2015. V době konání soutěže bude vyhlášeno v hudeb-
ním oboru ředitelské volno. Vzhledem k tomu, že naše 
dechové oddělení je velmi silně zastoupeno, odpadnou 
našim dětem a rodičům starosti s dopravou. Na organi-
zaci soutěže se velmi těšíme a doufáme, že všem dětem, 
které se do Říčan sjedou z celé Prahy-východ připraví-
me krásný den. 

Nová posila pedagogického sboru
V pedagogickém sboru vítáme od led-
na novou posilu klavírního odděle-
ní, bývalou absolventku ZUŠ Říčany, 
v současné době studentku 6. ročníku 
pražské konzervatoře a  zároveň stu-
dentku  klavírního oddělení HAMU 
v  Praze Markétu Sinkulovou. Mar-

kéta přebírá v ZUŠ Říčany korepetice převážně dechové-
ho oddělení. Vzhledem k stále se rozrůstajícím aktivitám 

ZUŠ Říčany a probíhající dechové soutěži, která je velmi 
silně zastoupena, vznikla v  kolektivu pedagogů potřeba 
tuto pozici co nejdříve obsadit a ulevit tak učitelům v kla-
vírním oddělení, kteří také v rámci úvazku korepetice vy-
konávají. S tím souvisí i neustálé nahrazování výuky dětí 
v klavírním oddělení v době soutěží a přehlídek. Doufáme, 
že tento krok   bude sloužit k  dalšímu  zkvalitnění výuky 
a vyřeší dlouhodobý a dlouholetý problém s řešením ko-
repetic na říčanské ZUŠ.

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Program Patriot – spolupráce říčanských 
škol pokračuje i v roce 2015

Únorové novinky v ZUŠ Říčany

Pěvecká soutěžní přehlídka – PĚVECKÉ MLÁdÍ

ze života škol(ek)
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Protože město Říčany spolupracuje 
s  partnerskými městy v  zahraničí 
(např. v  Německu, Anglii, Švédsku, 
Dánsku…), byla vyhlášena soutěž 
„Jak vidím své město.“ Cílem této 
soutěže je zachytit co nejlépe „měs-

to v  pohybu.“ Úkolem soutěžících je každý měsíc od  ledna 
do května vyfotit jednu fotku města, ve kterém žijí.
Ke každému měsíci je určité téma:
Leden: Fotografie města, ve kterém žiji
Únor: Fotografie mých zájmových aktivit
Březen: Fotografie místa, které mě vždy rozesmutní

Duben: Fotografie místa, které mě vždy rozesměje
Květen: Fotografie přírody
Soutěž je určena pro mládež ve věku 10–18 let. Fotografie, 
které vyhrají, budou vystaveny v partnerských městech, a pro 
hlavního výherce je připravena odměna v podobě leteckého 
výletu na několik dní do Anglie. Je možné vzít s sebou dopro-
vod a celá cesta je hrazena.
Své fotografie posílejte na email m.dytrychova@seznam.cz.
Minule jsme vás také informovali o Ladovské koulovačce. 
Teď už nezbývá nic jiného, než čekat, až napadne sníh. 
Jediné, co víme, je, že se koulovačka bude konat v pátek 
v odpoledních hodinách opět na louce u Komenského ná-
městí.

Eliška Reichová

Soutěž o zájezd do Anglie!

Ve spolupráci s Husovou knihovnou a fakul-
tou strojní ČVUT v Praze pořádáme každým 
rokem výtvarnou soutěž. V letošním roce se 
organizační výbor rozhodl uspořádat nikoli 
soutěž, ale výtvarnou soutěžní přehlídku. 

Někdy je  opravdu velmi těžké u dětských prací rozhodnout, 
kdo jakou cenu získá, a proto budou děti a jejich výtvarná díla 
zařazována do pásem, takže si téměř každé dítě může přijít pro 
svůj diplom.
Věkové kategorie jsou do 6 let, 7–10 let, 11–13 let a 14–
18 let.
Do soutěže je možné přihlásit plošné i prostorové práce 
provedené jakoukoli technikou na dané téma.
Obrázky vytvořené pastelem, uhlem či jinou podobnou 
technikou musí být fixovány.
Do soutěže je možné přihlásit jen vlastní práce. 
Zadní strana obrázku musí obsahovat jméno autora, věk, 
adresu školy a jméno pedagoga.

Pro děti budou připraveny diplomy, odměny a vše, co k vý-
tvarné soutěžní přehlídce náleží. Výstavu loutek si můžete 
již tradičně prohlédnout v  květnu v  Říčanech v  budově 
Staré radnice a Husovy knihovny (vernisáž v Říčanech 27. 
dubna 2015) a v červnu v Technologické galerii na ČVUT 
v Praze (vernisáž v Praze 27. května  2015).
Milým hostem v  této výtvarné přehlídce bude divadelní 
společnost Loutky bez hranic, se kterou ZUŠ Říčany navá-
zala spolupráci a která se velmi slibně rozvíjí. Na vernisáži 
v Říčanech si ukážeme, jak loutky mohou ožít, a na verni-
sáži v Technologické galerii ČVUT v Praze uvidíte divadelní 
představení z loutek, které žáci vytvoří a které na chviličku 
ožijí a poví nám svůj příběh. Divadelní představení připraví 
herci a členové souboru Loutky bez hranic.
Uzávěrka příjmu prací je 1. dubna 2015.
Více se dozvíte na www.zusricany.cz.

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

Výtvarná soutěžní přehlídka – V HLAVNÍ ROLI LOUTKA

Komise pro partnerská města a žákovské zastupitelstvo vyhlašují

„Říčany očima dětí“
 Každý měsíc pošli tu nejlepší fotku Říčan (podle témat)

 na adresu: 
 Cena pro vítěze: 
                                                       v Říčanech i v zahraničí
 Podrobnosti k soutěži na

  Leden –  mOJE měStO
  Únor –  ZáJmOVé aKtiVity VE měStě
  Březen –  míStO, KtEré mě VžDy rOZESměJE 
  Duben –  míStO, KtEré mě rOZESmutní
  Květen –  PŘírODa V našEm měStě

SOUTĚŽ PRO MLAdÉ FOTOGRAFY (10 – 18 let)

„Říčany očima dětí“
 

                          m.dytrychova@seznam.cz
                                     cesta do Velké Británie + další zajímavé ceny
 Výstava nejlepších fotek 
                                                        www.ricany.cz, http://twinning.ricany.cz

témata:
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uděluje 

certifikát dárce 
  

za pomoc při Veřejné sbírce  
S-MHMP/958815/2012 Fondu Sidus,o.p.s.  

Výnos ze sbírky je určen na vybavení  
dětských zdravotnických zařízení:  

Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole,  
Dětské Kliniky FN v Olomouci  

a na pomoc individuálním pacientům. 
 

Gymnázium, Říčany  
Komenského náměstí 1/1280, Říčany, 251 01  
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Koncert Na schodech
V závěru roku jsme se mohli potěšit 
s  uměleckými dovednostmi našich 
žáků. Byl to opět zážitek, na který se 
nezapomíná. Příjemným zjištěním 
bylo, že se na vystoupení přišli podí-
vat nejen rodinní příslušníci vystupu-
jících žáků, ale i mnozí další.
Již nyní se těšíme, čím nás svěřenci 
paní prof. I. Remkové a herci vedení 
V. Nejedlým překvapí koncem tohoto 
roku. Oběma jmenovaným patří vel-
ký dík! dř

Získali jsme certifikát dárce za pomoc při 
Veřejné sbírce Fondu Sidus

„Bazárek“ aneb 
studenti pomáhají
Stává se již tradicí, že v předvánočním 
čase pořádají naši studenti pod vede-
ním pí prof.  D. Dandové dobročinný 
„Bazárek“, jehož celý výtěžek je určen 
na podporu vybraných psích útulků.
Uveřejňujeme malou fotogalerii 
z této studentské iniciativy a zároveň 
dodatečně děkujeme všem účastní-
kům i přispěvovatelům. dř
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V rámci programu „Francophonie“ 
a ve spolupráci s Francouzským insti-
tutem v Praze máme možnost nabíd-
nout studentům francouzštiny buď 
jednoroční studijní pobyt ve  Francii, 
nebo tříleté gymnaziální studium 
ve Francii zakončené státní maturitní 
zkouškou, včetně zkoušky z  českého 
jazyka a  literatury. Francouzská ma-
turita je nostrifikována MŠMT ČR. 
Druhé kolo přípravného studia 
matematiky a českého jazyka k při-
jímacím zkouškám na gymnázia již 
probíhá v  pondělí od  15.00 hodin. 
Dále připomínáme, že první kolo 
přijímacího řízení na naše gymnázi-
um se bude konat 22. 4. 2015 a 23. 
4. 2015. Zájemci o  studium ode-
vzdají přihlášku do 15. 3. 2015. 

MKG Říčany

masarykovo 
klasické gymnázium 
v Říčanech

Akademie věd ČR 
na našem gymnáziu

I  poslední den ve  škole byl mimo-
řádný! Naše gymnázium totiž uví-
talo mladé vědce z Astronomického 
ústavu AV ČR, kteří formou popu-
larizačních přednášek seznámili 
žáky maturitních a předmaturitních 
ročníků s  taji vesmíru, zejména 
s  principem fungování černých děr, 
jejich vyhledáváním a pozorováním, 
s  koloběhem hmoty v  galaxii, tvor-
bou hvězd a  s  planetkami, meteory 
a meteority. 
Celá akce se konala v rámci Kurzu po-
pularizátorů vědy, který byl určený pro 
odborné vědecké pracovníky, a  jejichž 
úkolem, mimo jiné, bylo uskutečnit zá-

věrečnou přednášku středoškolákům, 
kteří je nemilosrdně hodnotili. Studen-
tům byla svěřena role poroty a  podle 
jejich hodnocení absolvují nejlepší po-
pularizátoři na jaře 2015 několikaden-
ní zahraniční vzdělávací stáž.

Více naleznete na  stránkách http://
www.otevrenaveda.cz/sd/novinky/
hlavni-stranka/150105_populariza-
tori-konec-kurzu-A.html nebo na  fa-
cebooku:  https://www.facebook.com/
otevrenaveda?fref=ts dř
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NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /26
Vzpomínky Dalibora Hofty
Ke konci loňského roku jsem se za krásného slunného dne 
procházel se známým z Prahy po našem městě. Došli jsme 
k ulici Na Obci, zamířili jsme na pěkně upravenou Lázeň-
skou louku a pak ještě dál.
V  místech Lázeňské louky nedaleko Říčanského hradu se 
dřív rozkládal obranný rybník. V  nepříliš dávné historii se 
na radnici objevila myšlenka jeho obnovení – naštěstí se ji 
nepodařilo uskutečnit. Namísto koutu k  příjemným pro-
cházkám bychom tu patrně měli semeniště komárů… Prošli 
jsme kolem výběhu pro koně a houpačky a po chodníku ko-
lem Říčanského potoka jsme se dostali k Rooseveltově ulici. 
Přes silnici stojí v řadě čtyři domky. Vedle nich, podél potoka, 
vede dolů ulička Na Spilce, po které byste přišli ke dvorkům 
a zahrádkám těchto domů (nacházejí se o patro níž než vstup 
z ulice). Ještě dál za nimi se dodnes rozprostírá louka. Tam 
dřív chodili obyvatelé nejbližšího okolí ke studni s pitnou vo-
dou. Ty čtyři domy tu stály už za mého dětství.
Hned pod potokem je dům, kde tuším stále bydlí rodina 
Vocelova. Když jsem byl kluk, míval  pan Vocel dole truh-
lářství, vyráběl běžný nábytek podle poctivých řemesl-
ných postupů. Nějaký čas mu pomáhal syn Václav. Když 
se po  komunistickém puči v  únoru 1948 živnosti rušily, 
šel Václav pracovat na dráhu, opravoval elektriku ve va-
gonech. Tento muž věděl snad všechno o  životě starých 
Říčan, rád jsem se s ním bavil. Znal nové přistěhovalce, 
věděl, kdo se sem přiženil a která nevěsta přivdala, věděl, 
z jakých pocházejí statků. Říkal jsem mu: „Václave, ty bys 
měl být kádrovákem. Všechno víš.“ Smál se a  pokračoval 
ve vypravování historek.
Vedlejší dům patřil panu Sommerovi. Znamenitý truhlář 
starý pan Sommer dělal z  nejlepšího dřeva jen nábytek, 
případně okna a dveře. Z toho horšího, téměř odpadového, 
stloukal rakve. U rakví tolik nevadí, že nejsou správně spo-
jeny truhlářskými spoji. Dají se sbít hřebíky, nalakovat hus-
tým lihovým lakem, polepit ozdobami. A  nebožtíci se vy-
skytují v každé době. Pan Sommer pochopil, že jako truhlář 

nikdy nebude mít tolik zákazníků. Založil pohřební ústav, 
který v tom místě sídlí i dnes. Podnik mu pomohl rozvíjet 
syn Alois, absolvent truhlářské průmyslovky ve  Volyni. 
I  jim komunisté živnost zrušili. Jeden čas Lojzík pracoval 
u nás (po znárodnění našeho truhlářství byl otec ještě chví-
li vedoucím) a poté se vrátil k rodinné profesi. Komunální 
pohřební služba měla kanceláře na náměstí v budově pošty.
Vedle Sommerů bydlel můj dědeček, obuvník Eduard 
Šubrt. Dovedl vyrobit výborné vysoké boty, pro které zá-
kazníci jezdili z daleka. Hlavně důstojníci, kteří si potrpěli 
na  fešnou obuv. Dědeček kupoval od  pana Becka z  ná-
městí veliké hovězí kůže. Máčel je v blízkém potoce: zatížil 
je kameny, aby je neodnesl proud, a ležely tam i čtyři dny. 
Tenkrát se ještě tolik nekradlo. Ze změklé kůže vyřezával 
podle šablony části na podrážky. V té době se dělaly pouze 
kožené. Dědeček bohužel nemohl živnost rozvinout, ze-
mřel ve dvaapadesáti letech, to jsem chodil do druhé třídy. 
Říkali tenkrát, že umřel „na krev“, patrně měl leukemii.
Do tohoto domu se začátkem dvacátých let přiženil můj ta-
tínek. Tchán mu přenechal sklepní prostory přístupné zeza-
du z louky (on ševcoval nahoře) a tam otec začínal truhlařit. 
Za vyženěných pět tisíc nakoupil základní vybavení. Poz-
ději si pronajal stodolu V Hliníku, kde měl již svého tova-
ryše. Dědeček si vzal vlídnou paní, mou nevlastní babičku, 
a tak jsem i později býval v domě častým hostem. Babička 
mě vytáhla z kdejaké šlamastyky. Když jsem se omylem vy-
koupal v rybníku nebo v potoce, očistila mě od bahna a ob-
lečení vyprala… a  pekla znamenitou makovou bábovku. 
Ve čtvrté třídě jsem se zamiloval do slečny učitelky. Bydlela 
nedaleko, a tak jsem na ni u babičky v zádveří tajně čekával. 
Zašel jsem sem pro bílou kávu do sodovkové lahve, abych 
měl svačinu do  školy, a  když šla kolem, jakoby náhodou 
jsem vyběhl. Pomáhal jsem jí nést tašku s opravenými se-
šity. Byla krásná, mladá a jmenovala se slečna Voráčová. 
Do Rooseveltovy ulice se příště vrátíme.

Zaznamenala Renata Skalošová

Křižovatka Rooseveltovy a Kolovratské ulice v roce 1957
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ní při zahájení maratonu v New Yorku či vystoupení pro 
společnost Pepsi.
Nelze také opomenout pozvání od  pana Petra Jandy 
z  Olympicu na  taneční zpestření jeho koncertu v  České 
národní budově v New Yorku během jeho amerického tur-
né loňského podzimu.
Pokud člověk trvá na  své píli, úsilí, vše je možné dokázat. 
Tančit a žít v New Yorku je pro každého umělce splněný sen.

-ŠM-

Mezi námi

Evropské setkání mladých Taizé proběhlo v  Říčanech 
výborně a  bylo velmi obohacující. Poznali jsme hodně 
nových přátel z  Polska, Běloruska, Ukrajiny, Německa, 
Francie, Itálie a  Chorvatska. Všichni účastníci byli mile 
překvapeni vřelým přijetím u nás v Říčanech a celá skupi-
na se rychle sžila a vytvořila jednotné společenství. Strá-
vili jsme společně 4 dny, během kterých jsme se modlili 
především za  mír, diskutovali, přivítali nový rok, zpívali 
a zúčastňovali se programu v Praze.
Ráda bych moc poděkovala vám všem, kteří jste jakkoli při-
spěli k hladkému průběhu setkání. Děkujeme moc za uby-
tování poutníků, občerstvení, pomoc při příjmu, pozvání 
na novoroční oběd a za účast ve sboru a při modlitbách.
Zvláštní poděkování patří vedení města, Olivově dětské 
léčebně,  1. ZŠ Říčany, kněžím Římskokatolické církve 
Konstantinovi a Matějovi, Církvi bratrské, Církvi českoslo-
venské husitské, T.J.: Sokolu Říčany a Radošovice a panu 
Flachsovi za fotodokumentaci a skvělý dárek pro účastníky.

V  rámci ekumenického setkávání církví v  Říčanech hod-
láme dále ve  společných modlitbách pokračovat a  zveme 
tímto všechny, kteří by se k nám chtěli připojit. Podrobnější 
informace budou k dispozici na vývěsce kostela na náměstí.

E. Kosmáková

Martina Šteflová začala s tancem v 10 letech pod taktovkou 
místní TŠ Twist Říčany, se  kterou se zúčastnila několika 
světových soutěží a mistrovství světa v rokenrolu. Později 
se začala věnovat modernímu tanci nazývanému contem-
porary dance, který vyučovala v pražském studiu Centrum 
Tance a vedla workshopy po celé České republice.
Od  loňského léta byla přijata pro studium tance do  jedné 
z největších tanečních škol v New Yorku Steps on Broadway.
To, že New York je nazýván mekkou umění či „městem, které 
nikdy nespí“, se neříká jen tak nadarmo. Tanec, živá hudba 
či jakákoli jiná podoba umění se tu praktikují všude, od vlaku 
metra počínaje a muzikály na Broadwayi konče.
Rodačka z Říčan Martina mohla okusit na vlastní kůži, jaké 
to je vystupovat na prknech divadel na Broadwayi. V září 
loňského roku byla součástí celosvětově známé produkce 
Public Theatre Shakespeare in the Park ve hře Zimní po-
hádka v divadle Delacorte Theatre v newyorském Central 
Parku, kde si zahrála jednu z tanečnic.
K  dalším jejím úspěchům za  oceánem patří například 
vlastní show v Hobokenu (New Jersey), taneční vystoupe-

Rodačka z Říčan se protančila až do New yorku

evropské setkání Taizé Praha v Říčanech
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28. února od  10 do  15 hodin 
se v areálu pivovaru ve Velkých 
Popovicích opět sejdeme na La-
dovských vepřových hodech. 
Kromě tradičních zabijačko-
vých dobrot se můžete těšit také 
na  různé sladkosti od  místních 
výrobců. K  zabijačce samozřej-
mě patří také pivo i něco na za-
hřátí. O  hudební doprovod se 
postará skupina Neurol Band 
a učitelé ZUŠ.
Opět se pokusíme o  tvorbu 
sněhových soch z  ledové tříště 
ze zdejšího zimního stadionu. 
Vloni, za velké nepřízně počasí, 
se o to pokusili studenti a učite-
lé umělecko-průmyslové školy, 
letos se této výzvy, kromě žáků 
a učitelů ZUŠ ve Velkých Popo-
vicích, ujme také akademický 
sochař Jan Komárek.
Po  celý den se budete moci vy-
dat na  prohlídky pivovaru, kte-
ré budou speciálně rozšířeny 
o  školu čepování piva. Dozvíte 
se tedy nejen o historii pivovaru, 
o tom, jak se pivo vaří, jak o něj 
pečovat, ale také se naučíte a vy-
zkoušíte si různé způsoby jeho 
čepování. 

LADOVSKÉ
VEPŘOVÉ HODY

v areálu pivovaru ve Velkých Popovicích

sobota 28. února 2015 od 10 do 15 hodin
zabijačkové lahůdky, pekařské a cukrářské výrobky od místních výrobců

doprovodný hudební program

sněhové sochy
v podání akademického sochaře Jana Komárka

učitelů a žáků ZUŠ Velké Popovice

rozšířené prohlídky pivovaru o školu čepování piva

Partneři akce:

www.laduv-kraj.cz

Plakat A5.indd   1 14.1.2015   14:54:27

Vepřové hody 
a sněhové sochy 
v pivovaru

Zima je v  pl-
ném prou-
du, i  když to 
za  okny zatím 
moc nevypadá, 
a  tak se k  nám 
stále můžete 

přijít ohřát k  šálku teplého nápo-
je (kávy s  našlehanou pěnou, čaje, 
punče nebo svařeného vína). Stále 
máme v nabídce – a nyní již za zvý-
hodněnou nižší cenu – kalendáře 
na  letošní rok, a  to jednak s  tradič-
ními a  stále oblíbenými Ladovými 
motivy, jednak s  velmi žádanými 
starými fotografiemi města Říča-

ny uspořádanými ve  vtipné podobě 
gramofonové desky. Z  dotace Stře-
dočeského kraje jsme získali pro-
středky na  vybavení informačního 
centra, a tak vám můžeme nyní zbo-
ží i letáky nabídnout v přehledné vit-
ríně a  pěkných dřevěných policích. 
A  pro blížící se jaro připravujeme 
novinky v pobočce infocentra v ron-
delu – delší otevírací dobu, lepší 
vnitřní vybavení a  novou nabídku. 
O podrobnostech vás budeme infor-
movat v dalších číslech Kurýru.

Infocentrum v únoru

Mezi námi
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Na  základě článku v  minulém Kurý-
ru, kde jsme se dozvěděli o  záměru 
soukromého investora postavit škol-
ní a  předškolní zařízení v  blízkosti 
sokolského sportoviště, jsme zaslali 
dopis na  MěstÚ Říčany a  ZŠ Magic 
Hill, s jehož stručným obsahem chce-
me seznámit i obyvatele Říčan. 
Z hlediska účelu s výstavbou souhla-
síme, protože vzdělanost národa je 
jedním z klíčových předpokladů naší 
společné budoucnosti. Čemu ovšem 
nerozumíme a  s  čím za  současného 
stavu i nesouhlasíme, je výběr místa. 
Jde o lokalitu, která už nyní neodpo-
vídá svým nárokům a  požadavkům 
z  hlediska zátěže. Proč bylo rozhod-
nuto o výstavbě v místě, kde jsou již 
nyní problémy s  kanalizací? Jakým 
způsobem bude zajištěna doprava 
budoucích uživatelů? Pouhý průjezd 
lokalitou a následný průjezd městem 

v  době ranní a  odpolední špičky je 
téměř nemožný. Proč byla vybrána 
lokalita, která je hodnotná i z hledis-
ka urbanistického, protože je ještě 
jedním z mála zelených míst v centru 
města?
Sokol je jedním z největších sportov-
ně-vzdělávacích spolků v  Říčanech 
s více jak 1 000 členy. Stavba má vy-
růst vedle sportoviště, které je svým 
účelem jedinečné. Nárůst dopravy 
vytvoří z  této lokality stojící dálnici, 
která znehodnotí celkový ráz tohoto 
místa. Proto nesouhlasíme se zámě-
rem výstavby v tomto místě a stavíme 
se zásadně proti. 
Žádáme o předložení studie doprav-
ní obslužnosti v  případě kladného 
rozhodnutí o  stavbě, urbanistic-
ké studie i  s  ohledem na  napojení 
na  kanalizační systém atd. Žádáme 
vyjádření města i  provozovatele 

k tomu, jaké bude min. procentuální 
zastoupení místních uživatelů škol, 
aby bylo jasné, že výhradním uži-
vatelem budou občané Říčan, a  jak 
bude postupováno, pokud toto ne-
bude dodrženo. V  zahraničí i  u  nás 
jsou a nově vznikají zařízení tohoto 
typu na okrajích měst, kde je dosta-
tek prostoru, a  veškerou problema-
tiku s  tím spojenou je možné řešit 
zcela komplexně.
Nechceme být považováni za bořiče, 
škarohlídy nebo zpátečníky, naopak 
se chceme podílet na  rozvoji města 
a  podporujeme aktivity, které jsou 
smysluplné, přínosné a  o  kterých je 
rozhodováno na základě demokratic-
kých principů. Chceme žít ve městě, 
které se zasazuje o  tvorbu takových 
podmínek, které primárně upřed-
nostňují občany zde žijící.
Výbor T. J. Sokol Říčany a Radošovice

V poslední době slyšíme názory, že 
nová škola Magic Hill (MH) Na Fi-
alce městu nic nepřinese, že zkom-
plikuje dopravu, že je soukromá, 
že by se měla rozpůlit nebo umístit 
někam na  kraj města a  vyskytnou 
se i přímé urážky investorů. Přesto-
že námitky asi objektivně posoudí 
stavební úřad, rádi bychom se k ně-
kterým vyjádřili. Do  školy a  školky 
MH již nyní chodí asi 30 % dětí 
z  Říčan, jejich podíl roste a  po-
ptávka z  Říčan přesahuje nabíd-
ku. Město by tak ušetřilo náklady 
na děti v ostatních MŠ a ZŠ. Navíc 
žáci školy MH dosahují velmi sluš-
ných výsledků. Přínos je tedy nejen 
v kvantitě, ale hlavně v kvalitě a šíři 
nabídky vzdělání pro naše děti. Co 
bychom v Říčanech měli chtít radě-
ji? Největší nápor dopravy do školy 
MH bývá po osmé ráno. V této době 
bývá parkoviště centra Na  Fialce 
až z  poloviny volné. Naopak večer, 
kdy Na  Fialce začínají kroužky 
nebo kino, ale také o  víkendech, je 
parkoviště plné, auta stojí v  zele-
ni (v  bahně). Škola MH vybuduje 

přilehlé chodníky a v poměru ke ka-
pacitě žáků více než dvojnásobný 
počet parkovacích míst, než má 
např. ZŠ u  Ř. lesa. Nabízí je k  ve-
řejnému využití, a  to právě v  době, 
kdy je Centrum Na  Fialce potře-
buje. Stavba dále řeší dopravní 
problém před školou v  ulici Žižko-
va. Je tak snad vidět dobrý příklad 
ohleduplného přístupu investora, 
který pomáhá řešit situaci ve svém 
okolí, nemluvě o dalších aktivitách 
školy a dětí. Podpora od města však 
nepřichází a  důležitou roli hraje 
patrně „dobrovolný“ cca 2 mil. pří-
spěvek na  infrastrukturu. Staveb-
ník tak získá možnost zřídit si obří 
jímku a vyvážet si ji. Požadavek pří-
spěvku od  školy je zarážející, když 
vidíme, že jindy lze i vyšší příspěvek 
bez dlouhé diskuse a  hlavně přes-
ného vysvětlení prominout. O nízké 
kapacitě ČOV víme a čteme mnoho 
let.  Plán, stav a  rozpočet řešení 
tohoto prý zásadního problému 
Říčan by však měly být jasné, ji-
nak nezbývá než obava ze zneužití, 
např. k  neprůhledné regulaci sta-

vební činnosti. Nejsmutnější je ale 
námitka, že škola je soukromá, prý 
pro bohatší satelity Prahy apod. 
Nehledě na  fakt, že jen těžko na-
jdeme bohatší a atraktivnější měs-
to u Prahy než Říčany, po 25 letech 
bychom si již mohli uvědomit, že 
soukromé vlastnictví, podnikavá 
aktivita jednotlivců a  jejich zisk 
z  podnikání jsou základem života 
ve  svobodné společnosti. Zkusme 
si vážit toho, že někdo v  našem 
městě dlouhodobě podniká, chce se 
zadlužit, zaměstnat učitele a  učit 
děti. Zvažme svoje rady, jak má 
podnikatel něco dělat lépe, jinak, 
jinde, protože poradců na cizí účet 
je většinou dost a  při neúspěchu 
mu soused, městský úřad, ani ni-
kdo jiný jistě nepomohou. Přejme 
raději říčanskému investorovi, aby 
řádně splnil všechny zákonné poža-
davky, rozptýlil odpor úřadů i vždy 
přítomných stěžovatelů a  postavil 
moderní špičkovou říčanskou ško-
lu, do  které budeme naše děti rádi 
posílat.

Manželé Strnadovi, Říčaňáci

Názor na výstavbu ZŠ a mŠ magic Hill

Proč chtít novou školu v Říčanech?

Mezi námi
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V lednovém Kurýru byl uveřejněn dotaz 
p. Hofty a současně i odpověď starosty 
p. Kořena, zda je možné snížit součas-
nou vysokou daň z nemovitostí na pů-
vodní výši. Pan starosta konstatoval, že 
si je vědom, že daň trápí zejména ma-
jetnější vlastníky velkých nemovitostí, 
zatímco u majitelů rodinných domů jde 
o rozdíl jen v řádu jednotek tisíců korun. 
Současný rozpočet města (závazky, na-
plánované úkoly) ale prý nedovoluje sní-
žení současné daně z  nemovitosti. Mi-
nulé pravicové vlády nechtěly, v duchu 
neoliberalizmu, zvyšovat příjmy do stát-
ního rozpočtu zvyšováním daní. Sou-
časně ale připouštěly jeho rozkrádání 
tak, že na nezbytné mandatorní výdaje, 
v tom i na i státní správu regionů, chybě-
ly finanční prostředky. Proto umožnily 
obcím a  městům, aby podle místních 
podmínek a svých potřeb zvyšovaly daň 
z nemovitosti. Vláda sice formálně daň 
nezvýšila, zvýšenou daň za ni ale na ob-

čany uvalila a  vybrala regionální orga-
nizace. Podobně se Topolánkova vláda 
vyrovnala s nedostatkem financí pro re-
sort zdravotnictví zavedením poplatků 
za návštěvu u lékaře a za recepty. I když 
šlo o jednotný poplatek 30 Kč, jak se tvr-
dilo jen nevýznamný (dvě piva), byla to, 
zejména pro často churavějící důchod-
ce, výrazně asociální, progresivní daň. 
Rozumím p.  starostovi, že má zájem 
o  co největší rozpočet města, aby vidi-
telně vzkvétalo pro potěšení všech jeho 
občanů. Takový postoj zaujímají všichni 
dobří starostové. Existují ale obce, které 
při dobrém hospodaření přihlížejí i k so-
ciálním podmínkám a potřebám svých 
obyvatel. Např. v  Černošicích mají 
sníženou daň z  nemovitosti důchodci, 
pokud zůstali v  rodinném domě osa-
moceni, bez dalších nájemníků. Postoj 
p. starosty k dani z nemovitosti a k roz-
počtu města postrádá bohužel sociální 
aspekt a  cítění, které prokazují např. 

černošičtí radní. Nezaujatě kladně 
hodnotím cílevědomost vedení města 
ve zlepšování jeho vnější tváře, doprav-
ních cest, zahradnických úprav a veřej-
ných služeb. Všichni pracovníci, kteří 
k tomu dobrou prací přispívají, zaslouží 
dík a  uznání. Dobře hospodařit nelze 
bez účelného vynakládání a i šetření svě-
řených prostředků. Nemíním a nemohu 
o  tom poučovat osvědčené a  zkušené 
vedoucí hospodářské pracovníky apará-
tu města. Ti k neúčelnému vynakládání 
prostředků podněty nevydávají, ale ne-
mohou tomu někdy zabránit. Takovým 
příkladem byla nákladná výstavba ska-
teboardové dráhy na  hřišti sokolovny 
v  Radošovicích, její brzké zbourání 
a  opětovné nákladné vybudování no-
vého velkoplošného hřiště s rozsáhlým 
umělým trávníkem. Myslím, že nejen 
mě by zajímalo, jaké byly v  krátkém 
období celkové náklady na  obě stavby, 
které využívá jen nepravidelně velmi 
omezený okruh zájemců.

Jaroslav Baloun

Dobu vánoční jsme jako každý rok 
zakončili v  chrámu sv. Petra a  Pav-
la v  Říčanech. Pan farář Konstantin 
Petr Mikolajek přivítal všechny pří-
tomné a  popřál jim krásný kulturní 
zážitek. Poté si pod taktovkou Josefa 
Zichy všichni zazpívali nejprve kole-
dy, a pak se již rozezněly tóny České 
mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Or-
chestr a  sbor zaplnily celý prostor 

před oltářem i za ním. Letošní účast 
hudebníků, zpěváků i  posluchačů 
byla nebývalá. I  když po  mnoho let 
můžeme každé Vánoce poslouchat 
Rybovu hudbu, je vidět, že je stále 
mnoho těch, kteří s  ní chtějí zažít 
kouzlo svátků pohody, klidu i  svá-
tečního rozjímání. Na  závěr jsme si 
všichni společně zazpívali nádher-
nou koledu Narodil se Kristus Pán.

Děkujeme p. Josefu Zichovi za již třiceti-
letou organizaci vánočních koncertů. Dě-
kujeme všem ochotným hudebníkům, 
sólistům a zpěvákům ve sboru za ochotu 
věnovat svůj čas pro dobrou věc. Děkuje-
me všem přítomným, kteří přispěli část-
kou 6150 Kč na opravu varhan.
Josef Zicha každý koncert završuje 
pozváním: „...již za 11 měsíců se opět 
budeme připravovat na Rybovu mši“. 
Těšíme se na vás příště.

Miloslava Pangrácová

Vážená redakční rado, v  posledním 
čísle Kurýru byl uveřejněn příspěvek 
jakéhosi Karla Kopše, který se týká mé 
maličkosti. Ačkoliv některým osobám 
dáváte možnost vyjádřit se ke konkrét-
nímu příspěvku v tom samém čísle (na-
posledy panu Maříkovi k  mému pří-
spěvku pod názvem Pravda a lži), mně 
tato možnost dána nebyla. Zvláštní, 
že? Nehodlám se tou snůškou blábolů 
zabývat, ale snad jenom tolik. Onen 
Kopš uvádí, že jsem napsal, že větší 
polovina Říčaňáků jsou jednodušší 
jedinci. Stačí se podívat do  mého pří-
spěvku v prosincovém čísle a přečíst si, 
co jsem napsal. Cituji: „...že cca jedna 
čtvrtina říčanských občanů je, jemně 

řečeno, snadno manipulovatelná.“ 
K tomu počtu jsem dospěl poměřením 
volební účasti s  hlasy pro KM. A  že 
líbivý davový řečník přesvědčí hlavně 
jednodušší jedince, je skutečnost a ni-
koliv můj objev. To platí obecně.
Trochu to vypadá, že jste zvolili taktiku 
znevažování kritiků našeho slavného sta-
rosty. No budiž. Takových Kopšů najdete 
jistě několik. A moc bych za to nedal, že 
to je někdo z příznivců Staráku, proti kte-
rému protestuji, protože hrubě porušuje 
zákon. Svou úrovní to tomu odpovídá.
Závěrem malou poznámku k  příspěvku 
pana Martina Divíška  (ani panu Šmo-
líkovi jste nedali možnost, aby se ohradil 
proti jeho příspěvku). Pan Divíšek to totiž 

trochu popletl. To, o  čem píše, nenapsal 
v  Buldogu pan Šmolík, ale paní Egido-
vá, předsedkyně KV. A  napsala pravdu. 
Označila pana Divíška za sympatizanta 
KM, kterým bezpochyby je, proto jej také 
zastupitelé KM zvolili. Nenapsala nic 
o tom, že by byl nějak spojen s KM, a do-
konce jej ani nejmenovala. Proč to vztahu-
je na sebe? Popravdě, jeho příspěvek zase 
trochu působí dojmem, že to je součást ta-
žení proti panu Šmolíkovi. A pan Divíšek 
by se měl panu Šmolíkovi v příštím čísle 
omluvit za nepravdivé osočení. Za omyly 
je třeba se omluvit tak, jak je to požadová-
no po panu Šmolíkovi ohledně jeho omylu 
v odměnách členů výborů MZ.

Václav Macinauer

Tradiční Jakub Jan Ryba
Mezi námi

Nadprůměrná daň z nemovitostí v Říčanech
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Během dvou soutěžních 
dní se v  hale volnočaso-
vého Centra Na  Fialce 
utkaly školní týmy z Říčan 
a okolí ve druhém ročníku 
turnaje o  Říčanský pohár 
ve  florbalu, který pořádá 
florbalový klub FBC Říča-
ny za podpory města Říča-

ny a Centra Na Fialce. Celkem se turnaje zúčastnilo 250 
dětí v 27 družstvech z 8 škol. Konkurence tedy byla veliká. 
Nejprve se v úterý 2. 12. utkaly týmy prvního stupně ZŠ 
a o týden později ve středu 10. 12. jejich starší spolužáci 
z druhých stupňů ZŠ a nižších tříd gymnázia.
K  vidění byly nesmírně bojovné výkony i  florbalový um, 
ale hlavně radost ze sportu a vše navíc v duchu fair play.

Výsledky byly následující:
kategorie 1.–3. třída kategorie 4.–5. třída

1. zŠ Bezručova 1. 1. zŠ Říčany
2. zŠ Ondřejov 2. zŠ Mukařov
3. zŠ Mukařov 3. zŠ Bezručova

Nejúspěšnější školou turnaje 1. stupně se stala ZŠ Bezručova, 
která získala hlavní cenu turnaje – sadu florbalových holí.

kategorie mladších žáků 
(6.–7. třída)

kategorie starších žáků 
(8.–9. třída)

1. zŠ Bezručova Říčany 1. zŠ Mukařov
2. 1. zŠ Říčany, Masarykovo 

náměstí
2. Gymnázium Říčany

3. Open Gate Babice 3. Open Gate Babice
Nejúspěšnější školou turnaje 2. stupně se stala ZŠ Muka-
řov, která získala kompletní brankářské vybavení.

Závěrem bychom rádi poděkovali hráčkám a  hráčům 
za účast, učitelům za doprovod a vedení týmů, městu Ří-
čany za finanční podporu, Centru Na Fialce za poskytnutí 
haly, paní místostarostce Špačkové a manželům Basíko-
vým za předání cen vítězům.

Těšíme se na 3. ročník 2015 !
Mnoho úspěchů nejen na sportovním poli přeje tým trenérů 
FBC Říčany.

ze sportu

2. ročník Říčanského poháru ve florbalu

Jóga v galerii pro lepší pocit 
ze života
Vážení a milí přátelé ateliéru Malování a kreslení! Dovo-
lujeme si vám oznámit radostnou zprávu – s  letním se-
mestrem otevíráme kurz jógy.
Pokud byste měli chuť se s námi začít věnovat pravidelné-
mu praktikování jógy, budete vítáni!
Cvičení jsou vhodná pro kohokoli, kdo má chuť začít se 
pravidelně sobě trochu věnovat. Setkávání jsou vhodná 
i  pro úplné začátečníky, program kurzu jsme si navrhli 
tak, abychom do něj mohli chodit všichni.

Nina Mainerová, Ateliér Malování a kreslení

Říčanští kynologové – sportovní 
výcvik psů – Říčany-Strašín
Český kynologický svaz – Základní kynologická orga-
nizace – děkuje městu Říčany za  poskytnutí grantu 
na investici a provoz.
Tímto se našemu klubu podařilo zkvalitnit zázemí a po-
můcky potřebné k výcviku. Naše prostory poskytují mož-
nost sportovního vyžití  se psem občanům Říčan a okolí. 
Dále pořádáme 2x do roka kurzy základní poslušnosti pro 
veřejnost. Průměrně 10x do roka pořádáme zkoušky a zá-
vody, kterých se účastní kolegové z celé republiky.

Výbor ZKO Říčany
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15. ples
říčanských
rugbistů

SOBOTA 
21. února 2015
20:00 HODIN

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V KANCELÁŘI MĚKS U LABUTĚMěKS U Labuťe, Říčany hraje: skupina REPETE



Pod stromečkem 
medaile
KŠ Říčany 1925 uspořádal šesté kolo 
Regionální žákovské ligy v  předvá-
nočním čase 20. 12. 2014. Sál KC 
Labuť i předsálí se zaplnily 93 dětmi 
(z toho 11 dívek) z 10 míst našeho re-
gionu. Domácí měli jasnou převahu, 
když nastoupilo do turnaje 44 dětí. 

V sále to bylo také krásně vidět. Celý 
sál zářil červenou barvou. Nejenom 
tedy od  pohodlných židlí, ale také 

od dresů, ve kterých domácí děti na-
stoupily.

RŽL, jak ji ve zkratce říkáme, je vlast-
ně základní kolo Krajského přeboru 
(KP). Z něj se poté postupuje do finá-
le KP a poté vede pro ty nejlepší cesta 
na MČR přes týdenní turnaj na mis-
trovství Čech. Ti nejlepší tak ukončí 
svoji soutěžní cestu až v březnu 2016.
RŽL se vždy rozdělí dle výkonnosti 
na 3 skupiny, a tak se rozděluje 12 sad 
medailí či diplomů. Ve startovní listině 
tak najdeme děti od 5 let do 15 let. 
A  jak tedy dopadla naše dítka, jaké 
jsme získali medaile? 
Skupina A: 1. Richard Mládek (Vla-

šim), 2. Jan Heger (Stříbrná Skalice), 
3. Tadeáš Jiroušek (KŠ Ríčany 1925).
Skupina B: 1. Šimon Jiroušek, 2. Vác-
lav Bartoš, 3. David Hampl – všichni 
KŠ Říčany 1925
1. Kateřina Pastrnková, 2. Veronika 
Zemenová, 3. Monika Strnadová – 
všichni KŠ Říčany 1925.

Skupina C: 1. Adam Slavík (ŠK Pravo-
nín), 2. Vít Němec (Jawa Brodce), 3. 
Richard Václavík (KŠ Říčany 1925), 1. 
Andrea Staněčková – KŠ Říčany 1925.
RŽL se v únoru přesouvá do Vlašimi. 
Celkem se bude hrát 9 turnajů. 

Jaroslav Říha

Vážení, začátek roku a druhého škol-
ního pololetí je čas, kdy v přírodě jde 
síla zpátky do  kořenů, a  tak i  my se 
vracíme v  našich cvičeních k  zákla-
dům. Je tedy dobrý čas začít a přidat 
se k  nám. Posílit svoje tělo i  ducha 
a možná najít cestu, po které můžete 
jít s dalšími podobně naladěnými. Jak 
asi víte, na našem Dojo vedeme kurzy 
Aikido pro nejmenší děti, školáky i pro 

8.15–9.35 16.00–17.20
16.00–17.00
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17.45–19.05
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Nohejbalový od-
díl MAESTRO 
CLUBU Kolovra-
ty pořádá nábor 

nohejbalistů do svých řad, který je ur-
čen pro muže a ženy od 15 do 99 let. 
Hledáme nohejbalisty, kteří s  námi 

budou hrát 4. třídu pražské soutě-
že. Přijďte se podívat na  trénink, 
který máme každé úterý a  čtvrtek 
ve večerních hodinách v kolovratské 
tělocvičně (Mírová 57/47, Praha 
10 – Kolovraty). Pokud preferujete 
rekreační nohejbal, můžete využít 

středeční tréninky ve  večerních ho-
dinách, které probíhají v  tělocvičně 
Lidový dům v  Uhříněvsi. Více infor-
mací na  webových stránkách www.
maestroclub.cz (kontakt: Petr Sou-
ček, soucek@maestroclub.cz, tel. 
+420 604 695 462).

dospělé. Aikido je cesta, kde se pomo-
cí bojové techniky mimo jiné učíme 
vést a nechat se vést, a to vše v souladu 
a bez násilí. Pro dospělé vedeme také 

kurzy jógy a Tchaj-ti. Těšíme se na vás, 
naše dveře jsou vám otevřené.
Přeji vám dobré zdraví a hodně štěstí

Miroslav Skala

ze sportu
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ze sportu

Tělocvičná jednota SOKOL Říčany a Radošovice

pořádá dne 13. února 2015

v sále MěKS „U Labutě“ v Říčanech, začátek ve 20.00 hodin
Ráz: Pátek třináctého

Hudba: COLOR CLUB Praha – Josef Šram
Vstupné: místenkové 160 Kč

Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum Říčany, 
 Jarmila Voráčková, tel. 603 531 125

Odměny nejlepším maskám
Srdečně zvou sokolové!

Novinky ve Fuegu
První letošní 
soutěž se konala 
10. ledna v  Ra-
kovníku. Fuego 
zde mělo svoje 
zástupce a nový 
rok začali víc 

než dobře. Domů přivezli dvě medaile. 
V kategorii D – STT vytančil Vladimir 
Vimberg s Radkou Pšeničkovou 2. mís-
to. V kategorii D – LAT nestačil náš ta-
neční pár Michal Barták s Janou Chlád-
kovou na medailové umístění a skončil 
těsně pod stupni vítězů na  krásném 4. 
místě. V kategorii C – LAT se protančil 
pár Petr Mareček a Kristýna Čermáková 
na  3. místo. Všem párům gratulujeme 
a  přejeme hodně úspěchů při dalších 
tanečních soutěžích.
Pro nás nejočekávanější soutěží v blíz-
ké době je Fuego cup 2015, který se 
bude konat v  neděli 15. 2. 2015, jako 
vždy v  Kulturním centru Labuť. K  vi-
dění budou taneční kategorie od  tříd 
Hobby po B a věkové kategorie od ju-
niorských po seniorské. Program bude 
jako vždy od rána do večerních hodin. 

Přijďte podpořit naše páry a nasát sou-
těžní atmosféru během plesové sezony. 
Na  závěr jedna příjemná zpráva 
a čerstvá novinka přímo od vedení ta-
nečního klubu. Paní Pavla Beránko-
vá v  lednu porodila nejmladšího čle-
na našeho klubu, spolu s  manželem 

mají doma malého Honzíka. Pyšným 
rodičům moc gratulujeme a přejeme 
hodně zdraví a štěstí. 
V  příštím čísle přineseme další in-
formace o  našich soutěžních párech 
a o připravovaném plese. 

Vaše Fuego

david Šafránk a anežka Kabátová Michal Barták a Jana chládková

Tělocvičná jednota Sokol Říčany a Radošovice oznamuje, 
že se dne 27. února 2015 bude konat valná hromada, která 
proběhne ve školní jídelně v Sokolské ulici od 18 hodin.
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Ačkoliv soutěžní taneční sezona 
začíná až v půli března, i tak jsou 
členové TŠ Twist Říčany v zápřa-
hu. Laskavý čtenář může sám 
zhodnotit:
l V  zimním období jsme museli 
– díky věkovému omezení v  dět-

ských a juniorských kategoriích – přesunout některé čle-
ny do jiných formací. 
l U  některých skupin se dokonce mění celá choreogra-
fie – například u druhé formace z nedávného Světového 
poháru v Polsku, tedy u formace Madonna. 
l Mnohé páry a  formace „šijí“ zbrusu nové kostýmy, 
ve kterých se představí už v březnu na soutěži v Bratislavě.
l Na přelomu ledna a února jsme měli první letošní sou-
středění, byť jen u reprezentačních špiček. 
l Vystupovali jsme na mnoha vystoupeních, od pražské Lu-
cerny přes říčanskou Labuť až třeba po středočeský Pičín. 
l Některé trenérky si rozšiřují trenérské vzdělání, respektive 
jej dodělávají v lednu a únoru. Měli bychom mít v TŠ Twist 
Říčany už 14 trenérů s trenérskou licencí od ČOS i ČSAR!
l Chystáme v Říčanech i pořádání Mistrovství ČR v boo-
gie-woogie, které proběhne 11. 4. 2015  v rámci  již 13. 
ročníku Jarní ceny TŠ Twist Říčany.
l Nadále pokračuje nábor nováčků do přípravek v Říča-
nech, v Ondřejově a v Kamenici.
Zdá se vám to málo? Vězte, že všechny aktivity probíhají 
jaksi navíc, vedle běžných pravidelných tréninků. 
TŠ Twist Říčany se snaží hájit dobré jméno města doma 
i v zahraničí. Letos bychom měli soutěžit v Rusku (Petro-
hrad a Kazaň), Polsku (Krakov), Itálii (Rimini) a na Slo-

vensku (Bratislava). Věříme, že se nám podaří získat no-
minace na tyto soutěže od Českého svazu akrobatického 
rokenrolu. Zatím se nám to díky našim výkonům daří, 
určitě i  proto, že máme podporu v  přípravě od  města, 
respektive od  grantové komise. Za  podporu děkuje 10 
soutěžních formací a 17 soutěžních párů, celkem na 200 
spokojených členů TŠ Twist Říčany.

Manželé Boháčkovi, www.tstwist.cz

TŠ Twist Říčany v zimě nezahálí 

TJ Tourist – oddíl sportovní 
gymnastiky

Vraťme se do  před-
vánočního času, kdy 
jsme 13. 12. uspo-
řádaly v  gymnastic-
kém centru pro člen-
ny oddílu divadelní 
představení na  ží-

něnkách „Nešišlej“, ve spolupráci s Amálkou K. Třebickou.
Poslední adventní víkend 20. 12. jsme se účastnily 
závodů ve Vršovicích: 
ktg. 2006: 10. místo z 25 obsadila Agáta Vašutová
ktg. o rok mladší: krásné 2. místo vybojovala Majda Škardová, 
6. Tereza Šubrtová a 8. Lucka Gaždová (celkem 28 závodnic)
ktg. 2008: 5. Ellen Pospíšilová a 8. Anežka Hanzálková 
z celkového počtu 33 závodnic
nejmladší ktg. 2009: bronzovou medaili vybojovala An-
drejka Jechová (13 závodnic)
Říčanské řady byly bohužel i zde oslabeny kvůli onemoc-
nění přihlášených závodnic.

Během ledna nás, kromě prvních závodů, čekají ukázkové 
lekce pro rodiče všech nezávodních skupin.
Více info o dění v oddílu a rozvrhy jednotlivých skupin nalez-
nete na www.gymnastika-ricany.cz. BB a JJ

ze sportu
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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 

elektronické čtení – „mírný pokrok v mezích zákona“, ale ne všude
Prudký rozvoj technologií v  oblasti in-
formační techniky a  s  tím související 
zlevňování a  zpřístupňování sofisti-
kovaných zařízení ovlivnilo náš život 
v  mnoha oblastech. Čtení není výjim-
kou. Nejprve se začaly objevovat texty 
ukládané v různých formátech ve formě 
dat. Blikající obrazovku počítače pozdě-
ji nahradily čtečky umožňující příjemné 
čtení srovnatelné se čtením textu na pa-
píře. Vznikají již profesionálně vytvoře-
né elektronické knihy, existující vedle 
klasických papírových.  Jaký bude další 
vývoj? Prognózy nebyly jednotné, ně-
které považovaly e-knihy za experiment, 
který brzy odezní, jiné předpovídaly ko-
nec klasických papírových knih a jejich 
vytlačení elektronickými.
 Výhody čtení na čtečkách jsou zřejmé 
– do  jedné malé čtečky se vejde více 
knih, než bývá v  běžné domácnosti, 
knihy není třeba shánět, neboť si je lze 
pohodlně stáhnout z webu, bývají asi 
o  třetinu levnější než ty tištěné, dnes 
už je lze i půjčit z knihovny (byť v ome-
zené míře), na  čtečce lze široce ma-
nipulovat s  textem – měnit velikost, 
beztrestně přidávat vlastní poznámky, 
podtrhávat apod. Ale: mnohé prů-
zkumy ukazují, že na displeji či obra-
zovce čteme jinak. „Digitálně“ čteme 
rychleji, ale častěji přeskakujeme, text 
spíše „skenujeme“ a hůře si jej zapa-
matujeme. Studenti učící se ze čtečky 
mají prokazatelně nižší úspěšnost než 
ti, kteří používají klasické prostředky. 
Mnoho lidí má pocit, jako by elektro-
nický text měl menší váhu než ten vy-
tištěný na papíře, za „skutečné“ čtení 

považují to „papírové“. E-knihy také 
nemůžete dále volně prodat, půjčit, 
odkázat či darovat. Ani si k těmto kni-
hám nikdy nevytvoříme takový vztah 
jako ke knihám vázaným.   
Trh e-knih se u nás i ve světě stále roz-
víjí, přesto tvoří jen malou část celého 
knižního trhu. V ČR se v roce 2011 pro-
dalo 17 000 e-knih, což tvořilo 0,03 % 
knižního trhu. V  dalších letech čísla 
rostla: 2012 – 200 000 e-knih, 0,35 %, 
2013 – 450  000 e-knih, 0,86 %, 2014 
(odhad) – 1  000  000 e-knih, 1,67 %. 
V  USA tvoří v  současnosti e-knihy 
4,52 % knižního trhu, v evropských ze-
mích jsou na tom převážně stejně jako 
u nás s výjimkou Velké Británie, kde je 
to až 25 %. Právě ve  Velké Británii se 
však růst prodeje e-knih nyní zastavil 
a  např. největší knihkupecký řetězec 
Waterstones tvrdí, že o čtečky už Bri-
tové nemají zájem, naopak prodeje pa-
pírových knih rostou. Byznys se čteč-
kami chce upozadit i řetězec Barnes & 
Noble, který na nich prodělává.
A  zkušenosti z  naší knihovny? V  této 
oblasti se dlouho naráželo na  právní 
problémy. Půjčování e-knih v  knihov-
nách bylo až donedávna prakticky 
nelegální, zejména v důsledku lobbys-
tických tlaků různých nakladatelství. 
Některé knihovny, a také naše Husova 
knihovna, ve snaze jít s dobou a podělit 
se se čtenáři o technický pokrok, uplat-
nily náhradní, trochu „šalamounské“ 
řešení. Začaly půjčovat nikoliv e-knihy, 
ale čtečky, buď prázdné, nebo s kniha-
mi, na  které uplynula autorská práva 
(většinou starší klasické autory). Čteč-

ky se půjčovaly obdobně jako běžné 
knihy. Tuto službu jsme zahájili v roce 
2012 a  tento rok jsme také zazname-
nali největší zájem – naše 3 čtečky se 
půjčily celkem 52krát. Další léta jsme 
zaznamenali pokles (2013 – 20 výpůj-
ček, 2014 – 6 výpůjček). Je otázkou, 
zda šlo o  pokles zájmu o  elektronické 
čtení či zda naše čtečky již příliš neze-
stárly (3 roky jsou v této oblasti více než 
jedna generace). Od  října roku 2014 
jsme zahájili již opravdové půjčování 
e-knih (ve spolupráci s vydavatelstvím 
Ereading), do  uzávěrky tohoto čísla 
Kurýru jsme zaznamenali 21 výpůjček.
Digitální čtení představuje bezesporu 
významný fenomén dnešní doby. Ne-
domníváme se však, že čtečky vytlačí 
klasické vázané knihy. Dokládají to 
i výše uvedená čísla. Podíl e-knih na cel-
kovém knižním trhu není zanedbatelný, 
ale i u těch nejvyšších čísel a přes dosa-
vadní stálý růst představuje výraznou 
menšinu, stejně tak i  výpůjčky e-knih 
v  knihovnách.  Navíc vývoj ukazuje, 
že v některých zemích se růst trhu s e-
-knihami zastavuje a  trend se obrací. 
Své místo v budoucnu bude mít klasic-
ké i elektronické čtení, spíše však vedle 
sebe než jako náhradu jednoho druhým.

Vladimír Levický
(v  textu byly použity údaje z  knihov-
nického systému Husovy knihovny, 
dalšími prameny jsou Zpráva o  čes-
kém knižním trhu vydaná Svazem čes-
kých knihkupců a  nakladatelů v  roce 
2014 a  server http://art.ihned.cz/
c3-63347960-070000_d-63347960-
-ctecky-britanie-knihy).

„Kdo se bojí, nesmí do  lesa! A  když 
už do lesa jde, nesmí pyšně a bezmyš-
lenkovitě  slíbit cokoliv!“ Podaří se 
zachránit mladou Cecilku ze spárů 
zlého a vychytralého čaroděje? Snad to 
v pohádce napsané na klasické motivy 

dobře dopadne a Cecilce se dostane že-
nicha, kterého bude mít opravdu ráda. 
Srdečně zveme spolu s dětmi i vás na ne-
dělní pohádkové představení „O Jankovi 
ze mlýna a Cecilce ze zámku aneb Lesní 
pohádka“ autorů V. Nováka a S. Oubra-

ma! Představení říčanského Divadel-
ního spolku Tyl, které se koná 8. února 
v  sále KC Labuť od  15 hodin, vzniklo 
za grantové podpory města Říčany. 
Těšíme se na vaši návštěvu! 
Za DS Tyl David Kulhan

Pozvání pro dětské diváky na pohádku o Cecilce

co se děje v kultuře
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Výstavní sezonu 2015 zahájila 
galerie Kotelna společnou výstavou 
dvou mladých umělců…
…malíře Tomáše Tichého a sochaře Ondřeje Olivy.

V předvánočním čase se, jako již tra-
dičně, konal v  kapli Olivovy dětské 
léčebny koncert dětí Pěveckého sboru 
Elišky Erlichové a žáků sólového zpě-
vu. Letošní repertoár čítal téměř 30 
vystoupení rozličných žánrů, a tak byl 
program velmi bohatý a pestrý. Diváci 
se tak mohli těšit (a  často i  dojímat) 
z vystoupení dětí od školkového věku 
až po  již téměř dospělé slečny. Veče-
rem opět příjemně provázela Zuzana 
Macková a  naším milým hostem byl 
šikovný mladý saxofonista Tomáš 
Rychta. Náročnou skladbou zcela ac-
capela pak nadchla diváky říčanská 
vokální skupina Eillas. Příznivců sbo-
ru bylo letos již tolik, že koncert posu-
nul kapacitní hranice, a  i  proto byla 
atmosféra více než pompézní. 
Dovolte mi na  tomto místě poděko-

vat především dětem, které ze sebe 
do  jednoho vydaly maximum, a  roz-
daly ten večer mnoho radosti. Také 
ale rodičům a kamarádům, kteří nám 
velmi pomohli během příprav. Dále 
pak partnerům koncertu: DPD CZ, 
Kasia, Lukáši Kumstátovi – autodo-
prava – za finanční podporu; manže-
lům Frydrychovým za sladké dobroty 
z jejich pekařství, Veronice Pospíšilo-
vé za výbavu pro styling vystupujících 
a  v  neposlední řadě vedení Olivovy 
dětské léčebny za poskytnutí prostor. 

Srdečně děkuji mým milým žákyním, 
a nyní už i kolegyním, Denise Pospí-
šilové a  Berenice Selixové za  velkou 
pomoc s  vedením dětí na  hodinách 
sboru, ale také za plné pracovní nasa-
zení při koncertě.
Budeme se na  vás opět těšit na  dal-
ších vystoupeních. Na ukázky z kon-
certu se můžete podívat na  www.
peveckysbor.cz, kde taktéž najdete 
informace pro zpěvačky a  zpěváky, 
kteří by rádi rozšířili naše řady.

Eliška Erlichová

Kaplí Olivovy dětské léčebny opět burácel potlesk

Oba výtvarníci jsou absolventy 
Akademie výtvarných umění v Pra-
ze. Tomáš Tichý absolvoval v  ate-
liéru Restaurování výtvarných děl 
malířských u  prof.  Karla Strettiho 

a  paralelně se také věnoval volné 
malbě. Ondřej Oliva studoval v ate-
liéru Sochařství I. Jaroslava Róny.
Výstava potrvá do  21. února. 
Všichni jste srdečně zváni.
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LADŮV KRAJ A OKOLÍ...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENdÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

do 21. 2. Říčany (AN)ORGANICKÉ KÓDY – Výstava Tomáše Tichého – malba – a Ondřeje Olivy 
– plastika – v Galerii Kotelna.

do 12. 4. Říčany Bomba v depozitáři – Výstava v muzeu, kde se odkryjí poklady nashromážděné 
za posledních 100 let.

1. 2. Ondřejov 8.30 
–11.15

Street-Show-Disco Dance – Nový program charismatického lektora Vojty Lacka. 
Sportovně-kulturní centrum.

7. 2. Říčany 20.00 Hasičský ples – Kulturní centrum Labuť.

8. 2. Říčany 8.33 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Senohraby – Hvězdonice – Stříbrná 
Skalice, 14,5 km. Odjezd vlakem z Říčan v 8.33 hod.  
Objednávky na tel. 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

8. 2. Říčany 14.30 Dětský karneval – Tradiční dětský karneval pořádá Římskokatolická farnost 
ve spolupráci s T.J. Sokolem Říčany a Radošovice. Sokolovna.

13. 2. Říčany 20.00 Šibřinky – Sokolský maškarní ples pro dospělé. Vstupné 160 Kč, hraje Color klub. 
Kulturní centrum Labuť.

13. 2. Kunice Valentýnský ples – Živá hudba, americká ruleta a tombola o zajímavé ceny. 
Zámek Berchtold.

14 .2. Ondřejov 8.30 
–13.30

Seminář základy podnikání – Seminář je součástí Regionálího programu 
celoživotního vzdělávání. Sportovně-kulturní centrum. Vstup zdarma.

14. 2. Kamenice 20.00 Kamenický ples – K tanci i poslechu hraje kapela Concordia Show band.  
Vstupné 200 Kč, Kulturní Dům.

15. 2. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – Mladé talenty Josefu Sukovi. Vstupné 150 Kč, Zámek.

21. 2. Říčany 20.00 Ples ragby – Kulturní centrum Labuť.

23. 2. Kamenice 19.30 Nezmaři 2015 – Koncert legendární skupiny, vstupné 250 Kč. Kulturní Dům.

24. 2. Kamenice 9.00 O Palečkovi – Pohádka pro děti od 3 do 10 let. Hraje divadlo Mrak. Kulturní dům.

26. 2. Uhříněves 19.30 Petr Bende a cimbálová muzika Grajcar – Speciální akustický koncert. Zazní 
autorské písně P. Bendeho, lidové písně, světové hity v úpravách akustické kytary 
a cimbálovky. Vstupné 340 Kč, balkon 270 Kč. Divadlo U22.

26. 2. Říčany 20.00 Bratři Ebenové – Čas holin – Koncert, Kulturní centrum Labuť.

27. 2. Říčany 20.00 Ples ZŠ Bezručova – Kulturní centrum Labuť.

27. 2. Kunice Oldies 80. a 90. let – Písničky k poslechu i tanci nejen z 80. a 90. let.  
Zámek Berchtold.

28. 2. Říčany 20.00 Ples města Říčany – Kulturní centrum Labuť.

7. 3. Kamenice 9.00 Kamenický pohár juniorů – Taneční soutěž ve standardních a latinsko-
amerických tancích. Kulturní dům.

7. 3. Ondřejov 8.30 
–13.30

Seminář digitální technologie – Seminář je součástí Regionálího programu 
celoživotního vzdělávávní. Sportovně-kulturní centrum. Vstup zdarma.

7. 3. Štiřín 19.30 Květinkový ples – Vstupné 600 Kč. Zámek.

7. 3. Říčany 20.00 Ples zdravotní a záchranné služby – Kulturní centrum Labuť.

60 texty.kuryr@ricany.cz
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BRATŘI EBENOVÉ
 Čt 26 / 02 / 2015 – 20.00
   KONCERT K NOVÉMU ALBU „ČAS HOLIN”.  

VĚRA ŠPINAROVÁ  
& ADAM PAVLÍK BAND
 St 18 / 03 / 2015 – 20.00
   KONCERT NEJOBLÍBENĚJŠÍ STÁLICE NAŠÍ  
   ROCKOVÉ A POPULÁRNÍ HUDBY.  
 

ÚNOROVÝ KONCERT KPH 
– Smetanovo Trio 

    Smetanovo trio, založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou 
Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. 
V roce 2014 oslavilo 15 let novodobé existence a její umělecká cesta  
je lemována mimořádnými úspěchy. I dnešní členové Smetanova tria  
– všichni tři významní čeští sólisté – dokazují, že základním předpokladem 
úspěchu každého kvalitního tria je dokonalá sólistická vybavenost hráčů. 
Klavíristka Jitka Čechová je laureátkou řady mezinárodních soutěží,  jako 
sólistka je vysoko ceněna kritikou u nás i v zahraničí. Je pravidelně zvána  
na velké hudební scény a festivaly doma i v zahraničí. Natočila řadu sólových 
a komorních nahrávek. Houslista Jiří Vodička na sebe již v mladém věku 
upozornil vítězstvími v mnoha prestižních soutěžích. V roce 2002 byl jmenován 
sólistou Janáčkovy filharmonie Ostravy. Často spolupracuje s významnými 
orchestry a dirigenty u nás i v zahraničí, např. pravidelně koncertuje v Číně jako 
host Wuhanské filharmonie. Mnohé z jeho koncertů byly také natočeny Českou 
televizí a Českým rozhlasem. Violoncellista Jan Páleníček, žák legendárních 
Saši Večtomova a Miloše Sádla, je rovněž několikanásobným laureátem 
mezinárodních soutěží. Jako sólista spolupracuje s předními českými  
i zahraničními orchestry. Koncertní cesty ho zavedly do mnoha zemí Evropy,  
ale i Ameriky, Afriky a Japonska. Realizoval řadu nahrávek pro české  
i zahraniční gramofonové společnosti, rozhlas a televizi. Na říčanském 
koncertě zazní Trio G dur „All Ongarese“ J. Haydna, Trio C dur H. 332  
B. Martinů a Trio g moll op.15 B. Smetany.

BRATŘI EBENOVÉ KONCERTUJÍ K NOVÉMU ALBU 
ČAS HOLIN
– Marek, Kryštof a David Ebenové s kapelou připravili 
nový koncertní program

 V roce 2014 vydali Bratři Ebenové nové album Čas holin a zároveň 
oslavili 30 let od vydání prvního alba „Malé písně do tmy“ (1984). Nové 
album s názvem „Čas holin“ je 5. řadovým albem kapely Bratři Ebenové. 
Vyšlo v polovině ří jna 2014 na labelu 100PROmotion na CD, LP a USB. 
Album „Čas holin“ obsahuje 13 nových skladeb. Autorem všech (hudby 
i textu) je Marek Eben. Výjimku tvoří Sbohem a šáteček, zhudebněná 
báseň Vítězslava Nezvala. Text skladby Routa je pak napsán na motivy W. 
Shakespeara. Právě Routa je jedinou skladbou alba, kterou nezpívá Marek 
Eben, ale milý host alba, zpěvačka Barbora Kabátková. Nový koncertní 
program je z významné části postaven na repertoáru nového alba. Během 
koncertu však dojde i na zásadní skladby z předchozích alb. 30. výročí 
vydání prvního alba bylo zároveň impulsem k „oprášení “ několika skladeb  
z raného folkového období a i ty v programu zazní. Kromě tria bratří 
Ebenových – tedy Marka, Kryštofa a Davida tvoří kapelu rytmika 
působící mimo jiné v kapele ETC Vladimíra Mišíka – Jiří Veselý 
(basová kytara, akordeon), Jiří Zelenka (bicí, perkuse)  
a Pavel Skála (akustické a elektrické kytary). Kapelu dnes 
již neodlučně doplňuje vynikající jazzový kontrabasista 
Jaromír Honzák.

WAKE UP AND LIVE
– Multižánrový hudební soutěžní festival
 Jedinečný soutěžní mezinárodní festival, jehož 12. velké 
finále proběhne koncem května v Polsku. Pravidla soutěže a přihlášku pro 
kapely všech žánrů si můžete prohlédnout na: www.wakeupfestival.cz.  
Výběrová kola proběhnou současně v Polsku, Česku, Německu, Bělorusku, 
Litvě... Termín českého finále je 10. dubna 2015. Pořadatelem je  KC Labuť. 
Vítěz českého kola automaticky postupuje do velkého finále v Polsku.  
Přihlaste se i vy!!!

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

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

20.00

11

METROPOLITAN JAZZ 
BAND PRAHA  
St 11 / 02 / 2015 – 20.00
 KONCERT Z CYKLU „JAZZOVÉ VEČERY  
  V ŘÍČANECH”. HOST: EVA EMINGEROVÁ. 

20.00

13

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

 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

HASIČSKÝ PLES
So  
 DĚ TI 

O MLYNÁŘI JANKOVI A CECILCE  
ZE ZÁMKU ANEB LESNÍ POHÁDKA
Ne Pohádka pro děti. Hraje DS Tyl Říčany.
 KONCERT Y 

METROPOLITAN JAZZ BAND PRAHA 
& EVA EMINGEROVÁ
St Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.
 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

SOKOLSKÝ PLES – ŠIBŘINKY 
Pá 
 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

ŘÍČANSKÝ POHÁR – 38. ROČNÍK
Ne Soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích  
o pohár města Říčany.
 VÁ ŽN Á HUDBA 

SMETANOVO TRIO 
St Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”. Klavír – Jitka Čechová,  
housle – Jiří Vodička, violoncello – Jan Páleníček. 
 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

PLES RUGBY   
So  15. ples říčanských rugbistů.
 KONCERT Y 

BRATŘI EBENOVÉ   
Čt Koncert k novému albu „Čas holin”.
 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

PLES ZŠ BEZRUČOVA   
Pá
 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA ŘÍČANY   
So  Hraje Color Club Josefa Šráma, host: Michaela Nosková.

JITKA VRBOVÁ A HOT JAZZ 
PRAHA STANDY CHMELÍKA
 St 11 / 03 / 2015 – 20.00
   KONCERT Z CYKLU „JAZZOVÉ VEČERY V ŘÍČANECH.  

PETR JIŘÍKOVSKÝ  
– KLAVÍR 
 St 25 / 03 / 2015 – 19.30
   KONCERT Z CYKLU „KRUH PŘÁTEL HUDBY”.  

15.00

08

Těšíme se na Vaši návštěvu!

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

20.00

21

WAKE UP AND LIVE
 Pá 10 / 04 / 2015 – 19.00
   MULTIŽÁNROVÝ HUDEBNÍ SOUTĚŽNÍ  
   FESTIVAL.  

RADŮZA
 St 15 / 04 / 2015 – 20.00
   KONCERT.  
 

info@kclabut.cz

20.00

26

DALŠÍ PLESY V SEZÓNĚ 2015
Ples Zdravotní a záchranné služby – So 7 / 3 

Ples Jazykové školy Langfor – So 28 / 3

Ples ZŠ U Říčanského lesa – So 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
   25 LET KAPELY – KONCERT. 

20.00

27
20.00

28
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BRATŘI EBENOVÉ
 Čt 26 / 02 / 2015 – 20.00
   KONCERT K NOVÉMU ALBU „ČAS HOLIN”.  

VĚRA ŠPINAROVÁ  
& ADAM PAVLÍK BAND
 St 18 / 03 / 2015 – 20.00
   KONCERT NEJOBLÍBENĚJŠÍ STÁLICE NAŠÍ  
   ROCKOVÉ A POPULÁRNÍ HUDBY.  
 

ÚNOROVÝ KONCERT KPH 
– Smetanovo Trio 

    Smetanovo trio, založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou 
Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. 
V roce 2014 oslavilo 15 let novodobé existence a její umělecká cesta  
je lemována mimořádnými úspěchy. I dnešní členové Smetanova tria  
– všichni tři významní čeští sólisté – dokazují, že základním předpokladem 
úspěchu každého kvalitního tria je dokonalá sólistická vybavenost hráčů. 
Klavíristka Jitka Čechová je laureátkou řady mezinárodních soutěží,  jako 
sólistka je vysoko ceněna kritikou u nás i v zahraničí. Je pravidelně zvána  
na velké hudební scény a festivaly doma i v zahraničí. Natočila řadu sólových 
a komorních nahrávek. Houslista Jiří Vodička na sebe již v mladém věku 
upozornil vítězstvími v mnoha prestižních soutěžích. V roce 2002 byl jmenován 
sólistou Janáčkovy filharmonie Ostravy. Často spolupracuje s významnými 
orchestry a dirigenty u nás i v zahraničí, např. pravidelně koncertuje v Číně jako 
host Wuhanské filharmonie. Mnohé z jeho koncertů byly také natočeny Českou 
televizí a Českým rozhlasem. Violoncellista Jan Páleníček, žák legendárních 
Saši Večtomova a Miloše Sádla, je rovněž několikanásobným laureátem 
mezinárodních soutěží. Jako sólista spolupracuje s předními českými  
i zahraničními orchestry. Koncertní cesty ho zavedly do mnoha zemí Evropy,  
ale i Ameriky, Afriky a Japonska. Realizoval řadu nahrávek pro české  
i zahraniční gramofonové společnosti, rozhlas a televizi. Na říčanském 
koncertě zazní Trio G dur „All Ongarese“ J. Haydna, Trio C dur H. 332  
B. Martinů a Trio g moll op.15 B. Smetany.

BRATŘI EBENOVÉ KONCERTUJÍ K NOVÉMU ALBU 
ČAS HOLIN
– Marek, Kryštof a David Ebenové s kapelou připravili 
nový koncertní program

 V roce 2014 vydali Bratři Ebenové nové album Čas holin a zároveň 
oslavili 30 let od vydání prvního alba „Malé písně do tmy“ (1984). Nové 
album s názvem „Čas holin“ je 5. řadovým albem kapely Bratři Ebenové. 
Vyšlo v polovině ří jna 2014 na labelu 100PROmotion na CD, LP a USB. 
Album „Čas holin“ obsahuje 13 nových skladeb. Autorem všech (hudby 
i textu) je Marek Eben. Výjimku tvoří Sbohem a šáteček, zhudebněná 
báseň Vítězslava Nezvala. Text skladby Routa je pak napsán na motivy W. 
Shakespeara. Právě Routa je jedinou skladbou alba, kterou nezpívá Marek 
Eben, ale milý host alba, zpěvačka Barbora Kabátková. Nový koncertní 
program je z významné části postaven na repertoáru nového alba. Během 
koncertu však dojde i na zásadní skladby z předchozích alb. 30. výročí 
vydání prvního alba bylo zároveň impulsem k „oprášení “ několika skladeb  
z raného folkového období a i ty v programu zazní. Kromě tria bratří 
Ebenových – tedy Marka, Kryštofa a Davida tvoří kapelu rytmika 
působící mimo jiné v kapele ETC Vladimíra Mišíka – Jiří Veselý 
(basová kytara, akordeon), Jiří Zelenka (bicí, perkuse)  
a Pavel Skála (akustické a elektrické kytary). Kapelu dnes 
již neodlučně doplňuje vynikající jazzový kontrabasista 
Jaromír Honzák.

WAKE UP AND LIVE
– Multižánrový hudební soutěžní festival
 Jedinečný soutěžní mezinárodní festival, jehož 12. velké 
finále proběhne koncem května v Polsku. Pravidla soutěže a přihlášku pro 
kapely všech žánrů si můžete prohlédnout na: www.wakeupfestival.cz.  
Výběrová kola proběhnou současně v Polsku, Česku, Německu, Bělorusku, 
Litvě... Termín českého finále je 10. dubna 2015. Pořadatelem je  KC Labuť. 
Vítěz českého kola automaticky postupuje do velkého finále v Polsku.  
Přihlaste se i vy!!!

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

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

20.00

11

METROPOLITAN JAZZ 
BAND PRAHA  
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 KONCERT Z CYKLU „JAZZOVÉ VEČERY  
  V ŘÍČANECH”. HOST: EVA EMINGEROVÁ. 
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SMETANOVO TRIO
 St 18 / 02 / 2015 – 19.30
   KONCERT Z CYKLU „KRUH PŘÁTEL HUDBY”.  

 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

HASIČSKÝ PLES
So  
 DĚ TI 

O MLYNÁŘI JANKOVI A CECILCE  
ZE ZÁMKU ANEB LESNÍ POHÁDKA
Ne Pohádka pro děti. Hraje DS Tyl Říčany.
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METROPOLITAN JAZZ BAND PRAHA 
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SOKOLSKÝ PLES – ŠIBŘINKY 
Pá 
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ŘÍČANSKÝ POHÁR – 38. ROČNÍK
Ne Soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích  
o pohár města Říčany.
 VÁ ŽN Á HUDBA 

SMETANOVO TRIO 
St Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”. Klavír – Jitka Čechová,  
housle – Jiří Vodička, violoncello – Jan Páleníček. 
 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

PLES RUGBY   
So  15. ples říčanských rugbistů.
 KONCERT Y 

BRATŘI EBENOVÉ   
Čt Koncert k novému albu „Čas holin”.
 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

PLES ZŠ BEZRUČOVA   
Pá
 TA NEC A SPOLEČNOSRT 

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA ŘÍČANY   
So  Hraje Color Club Josefa Šráma, host: Michaela Nosková.

JITKA VRBOVÁ A HOT JAZZ 
PRAHA STANDY CHMELÍKA
 St 11 / 03 / 2015 – 20.00
   KONCERT Z CYKLU „JAZZOVÉ VEČERY V ŘÍČANECH.  

PETR JIŘÍKOVSKÝ  
– KLAVÍR 
 St 25 / 03 / 2015 – 19.30
   KONCERT Z CYKLU „KRUH PŘÁTEL HUDBY”.  
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OLYMPIC  
 St 01 / 04 / 2015 – 20.00
  PERMANENTNÍ TOUR OLYMPIC 2015.  
   KONCERT.   
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WAKE UP AND LIVE
 Pá 10 / 04 / 2015 – 19.00
   MULTIŽÁNROVÝ HUDEBNÍ SOUTĚŽNÍ  
   FESTIVAL.  

RADŮZA
 St 15 / 04 / 2015 – 20.00
   KONCERT.  
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DALŠÍ PLESY V SEZÓNĚ 2015
Ples Zdravotní a záchranné služby – So 7 / 3 

Ples Jazykové školy Langfor – So 28 / 3

Ples ZŠ U Říčanského lesa – So 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
   25 LET KAPELY – KONCERT. 
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Kolem 25. vý-
ročí sametové 
revoluce se 
na  muzeum 
obracela řada 
učitelů i žáků 
ř í č a n s k ý c h 
škol s  dota-
zem, jestli 
se v  muzej-
ních sbírkách nacházejí doklady 
dokumentující období sametové 
revoluce na  Říčansku.  Bohužel 
lokálních pramenů z  této doby 
je mizivé množství, jak konstato-
val již Jiří Černohorský v  článku 
„O  čem se v  kronice nedočtete“, 
který vyšel v  Říčanském kurýru 
v listopadovém čísle roku 2009. 
Rádi bychom tento stav změnili 
během současné výstavy s netradič-
ním názvem „Bomba v depozitáři“.  
Pro návštěvníka výstavy, který při-
nese doklady vážící se k  sametové 
revoluci v  Říčanech, máme malý 
bonus v podobě volné vstupenky.
Třebaže se klíčové události ode-
hrávaly v  Praze, i  v  Říčanech se 
„něco dělo“ (viz výše zmíněný 
článek). Pokud máte doma jaké-
koliv materiály (zejména fotogra-
fie), které se váží k  daným udá-
lostem nebo  době předcházejí, 
budeme rádi, když tyto doklady 
rozšíří muzejní sbírky. 
Ze skromných muzejních fondů zde 
vybíráme obálku říčanského zpra-
vodaje z  prosince 1989, kde ještě 
není o aktuálních událostech vzhle-
dem k  výrobní lhůtě ani zmínka. 
Redakční rada však do  zpravodaje 
nechala vložit operativně sepsaný 
list s vysvětlením dané situace.

Ze SbíReK mUZeA
místní doklady z doby 
sametové revoluce

27. ledna 2015 až 12. dubna 
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, hledat ve 
starých textech. V  restaurátorské dílně 

si vyzkouší retušování obrazu, práci 
bednáře, techniku zlacení a další činnosti.
Výstavou chceme poděkovat nesčet-
ným dárcům, kteří za více než 100 let 
existence muzea přispěli unikátními 
předměty, dokumenty, fotografiemi, 
osobními vzpomínkami nebo vlastní 
badatelskou činností. Představujeme 
také činnosti, kterým se muzeum věnu-
je a které umožňují vytvoření příběhů o 
lidech, místech, klíčových událostech 
či přírodě v Říčanech a jejich okolí.

pondělí 23. února od 19 hodin
Sahara nebyla vždy jen vyprahlá poušť 
bez života. Severní Afrika bývala kra-
jinou plnou zvěře, řek a  jezer.  Proč 
tomu tak dnes není? Jací lidé zde kdysi 
žili a jak reagovali na postupné změny 
podnebí a  svého prostředí? Na  tyto 
a mnohé další otázky hledají odpovědi 
botanici a paleoekologové z týmu Čes-
kého Egyptologického ústavu v Praze. 
Manželé Pokorní se zúčastnili něko-
lika výzkumných expedic do  Súdánu 
a Egypta a společně také procestovali 

řadu jihoafrických zemí. Představí 
krajinu tak, jak vypadala v době, kdy ji 
obývali lovci a sběrači před 8 000 lety. 
Přednášejí a  promítají Adéla a  Petr 
Pokorní.
Vstupné 50 Kč

co se děje v kultuře

neděle 8. února 14.00–17.00
Chcete strávit v  muzeu příjemné 
odpoledne s dětmi, či bez nich? Při-
jďte si vyrobit dekorační květ z pa-
pírového lýka, prohlédnout výstavu 
a chvilku posedět. Výrobu zvládnou 
s pomocí dospělého děti od 5 let.
Vstupné 80 Kč
Rodinné vstupné 150 Kč 
V ceně vstupenky je: 
Dílna Květy z  papírového lýka (dva 
květy na každého účastníka)
Vstupné na  výstavu Bomba v  depo-
zitáři  

Pokud se vám dílna zalíbí a budete 
chtít tvořit i doma, bude možné za-
koupit formu a materiál na výrobu 
květů v muzejním obchůdku.
Dílnu povede Alžběta Macková.
Rezervace vítána: edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz, 323 603 161 

CyKLUS PŘeDNáŠeK KOLem SVěTA:  
Afrikou na stroji času

Výstava „bOmbA V DePOZITáŘI“

ODPOLeDNe V mUZeU: Květy

64 texty.kuryr@ricany.cz
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P A R T N E Ř I  A k c E

ZPívá
Michaela 
Nosková

HRAjE MagnuM Jazz BigBand

PŘEdTANčENí TK Fuego

ÚčINkují TS dance eB, eiLLaS, 
eLišKa erLichová

ModERujE Jiří SvoBoda

vSTupné 
250 kč
ochuTnávKy 
MoRAvskýcH 
víN
předprodeJ 
v kc LAbuť 
a v MísTě 
AkcE28. ÚNoR A 2015 vE 19.30 HodIN

ples
4. RepRezentační

města Říčany



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

Prvomájové průvody v Říčanech, rok 1952 a 1965. V souvislosti s výstavou „Bomba v depozitáři“ prosíme veřejnost o darování fotografií 
a jakýchkoli dalších materiálů k listopadu 1989 a předešlé době komunismu, které jsou spojeny s prostředím Říčanska. dárci budou mít 
vstup na výstavu zdarma.


