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Hlavní téma:

Nádražní budova v Říčanech
Město má zájem koupit budovu u vlakového nádraží  
a ptá se občanů na její využití



Vladimír Kořen 
starosta města Říčany

Vážení sousedé, pomyslný stroj času jediným pohybem vteřiny poslal rok 2015 do minulosti a nejbližší 
budoucností se nám staly dny roku 2016. Rok, který právě skončil, byl rokem velmi proměnlivým, pře-
kotným a plným rozličných emocí. Značná masa lidí začala vnímat svět skrze emoce, co je horší – skrze 
nepříjemné emoce. Není se čemu divit. Není tak silného člověka, který bez hnutí tváře sledoval obrazy 
malých dětí natlačených k ostnatým drátům. Každý se otřese při pohledu na hrdlořezy strašidelných 
poprav. Je přirozené, že každý se ve strachu rozhlédne kolem sebe, když si vzpomene na střelbu v Paří-
ži. V roce 2015 se nás dotkla válka. Je sice tisíce kilometrů daleko, ale v mediálním světě si připadáme 
jako pírko, do kterého se opřel vítr světa. Je v nás strach, bezmoc, beznaděj, hněv… A optikou emocí 
pozorujeme svět. 

Nepřebije to fakt, že nejbližší svět kolem nás se pozitivně mění. Že člověk sportuje v opravené sportovní 
hale, že lidé mohou jezdit po opravené Olivově ulici, že děti chodí do nové školky Zahrádka, že Marvá-
nek a Mlýnský rybník jsou čistší bez nánosů bahna. V roce 2015 se Říčany změnily snad nejvýrazněji 
v pěti letech, co na radnici působím na špici týmu Klidného města. Jako bonus jste dostali možnost 
město ovlivňovat se mnou a mými kolegy v celosvětově unikátním projektu Řídím Říčany. 

Jenže všechny tyto změny k dobrému těžko mohou přinášet tak silné povznášející a prosvětlené emoce, 
které by měly sílu rázem protrhat hnědošedé chmury nejistoty a strachu. Potřebujeme cestu. Nejspíš je 
jen a jen v nás samotných, v našich idejích, hodnotách a postojích. A ve víře v tyto hodnoty. Naší základ-
ní evropskou hodnotou je dobro a láska k lidem a životu. Respekt, úcta a pomoc v různosti a pestrosti 
lidí a situací. Tento základ přeci musíme razantně bránit, musíme udržet prostor lidství a nesmíme 
jej ztratit. A nejenom tím, že se pod tlakem vzdáme kultuře a právu, které připouští kamenování žen 
a vraždění postižených dětí. Nesmíme lidství ztratit také vlastními kroky, a to tím, že v obraně začneme 
konat zlo. 

Možná ale celá situace není tak špatná, jak ji popisuji a vnímám. V roce 2015 se nás dotkla válka, ale 
dotkla se nás vlastně především jen obrazem a zvuky médií. O Vánocích jsme možná stáli spolu na ná-
městí a dotýkali jsme se s něčeho, co nás přesahuje. Možná jste si v kostele nebo na náměstí podali ruku 
s neznámým člověkem vedle vás. Možná jste mu přáli jen dobré a možná jste se právě tak opravdově 
dotkli stavu světa na konci ROKU EMOCÍ. 

Přeji vám do roku 2016, ať radost projasní váš svět. Přeji vám pravé dotyky lidství a jejich bezpečí.

Slovo úvodem
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Vedení města Říčany

2016
PF

Číslo Měsíc uzávěrka příspěvků  
čtvrtek

uzávěrka inzerce  
pátek

distribuce
pátek – neděle

2 únor 14. 1. 15. 1. 29. 1.–31. 1.
3 březen 11. 2. 12. 2. 26. 2.–28. 2.
4 duben 17. 3. 18. 3. 1.–3. 4.
5 květen 14. 4. 15. 4. 29. 4.–1. 5.
6 červen 12. 5. 13. 5. 27.–29. 5.

7–8 červenec – srpen 16. 6. 17. 6. 1.–3. 7.
9 září 11. 8. 12. 8. 26.–28. 8.

10 říjen 15. 9. 16. 9. 30. 9.–2. 10.
11 listopad 13. 10. 14. 10. 27.–30. 10.
12 prosinec 17. 11. 18. 11. 2.–4. 12.
1 leden 2017 12. 12. (po) 16. 12. 30. 12.–1. 1. 2017
2 únor 2017 12. 1. 2017 13. 1. 2017 27.–29. 1. 2017

Termíny uzávěrek Kurýru pro rok 2016



Krátce z rady 19. 11. 2015
u Radní schválili cenu vodného pro rok 2016 ve  výši 
38,45 Kč/1 m3 bez DPH a  cenu stočného pro rok 2016 
ve  výši 33,90/1 m3 Kč bez DPH. Výše ročního nájemné-
ho za  vodohospodářskou infrastrukturu pro rok 2016 činí 
15.494.000 Kč bez DPH.
u Rada schválila prodloužení provozní doby víceúčelo-
vého hřiště v  areálu Strašínská v  Říčanech pro předem 
rezervované akce po celý kalendářní rok denně do 21.30 
hodin s tím, že v ostatních částech areálu zůstává provoz-
ní doba nezměněna, a dále schválila provozní dobu multi-
funkčního hřiště v areálu volnočasových aktivit v Pacově 

u Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu města na rok 2016.
u Zastupitelé schválili prodloužení smlouvy ze dne 12. 
12. 2014 na krátkodobé financování pro potřeby provoz-
ního financování v  částce 33.000.000 Kč se společností 
Česká spořitelna a. s., a to maximálně o jeden kalendář-
ní rok, s úrokovou sazbou 1M Pribor + 0,40 % p. a., a to 
na základě indikativní nabídky ze dne 18. 11. 2015.
u Zastupitelstvo schválilo tyto investiční záměry na akce:
– Cyklostezka do Prahy na kole z Mnichovic do Prahy
– Výstavní síň v podkroví čp. 83, Masarykovo náměstí 
– Rozšíření chodníku 17. listopadu.
u Zastupitelé souhlasili s vyřazením z evidence budovy ener-
gocentra – trafostanice v areálu „Zimního stadionu“ s tím, že 
tato budova je pro město nepotřebná a neupotřebitelná, a dále 
souhlasili s její následnou demolicí na náklady nájemce dotče-
ného pozemku a investora nového zimního stadionu.
u Zastupitelstvo vyhlásilo program PROVOZ 2016 pro 
poskytování dotací na provoz neziskových organizací v roce 
2016 o  celkovém předpokládaném objemu finančních pro-
středků 3 miliony Kč a program AKCE 2016 na jednorázové 
akce realizované na území města Říčany o celkovém 
předpokládaném objemu finančních prostředků 1 milion Kč, 

Krátce z prosincového jednání Zastupitelstva města Říčany
dále schválilo v souladu se směrnicí města č. 1/2015 vzorovou 
veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotací z programů 
AKCE a PROVOZ a vyhradilo si právo schvalovat poskytnutí 
všech dotací městem Říčany v rámci programů PROVOZ 
2016 a AKCE 2016, tedy i dotací menších než 50 tisíc Kč.
u Zastupitelé schválili výši finančního příspěvku na posí-
lení technické a dopravní infrastruktury dle velikosti bu-
dovaných bytových jednotek a nově budovaných podlaho-
vých ploch nebytových prostorů, v souladu se Zásadami 
pro výstavbu ve městě Říčany, pro roky 2016 a 2017.
u Zastupitelstvo souhlasilo s  odkupem pozemků parc. č. 
158/11 o výměře 136 m2 (orná půda) a parc. č. 158/28 o vý-
měře 17 m2 oba v k. ú. Pacov u Říčan za celkovou kupní cenu 
30.000 Kč, s uhrazením daně z nabytí nemovitosti 4 % a zří-
zením služebnosti vstupu a průjezdu přes pozemek parc. č. 
158/11 v k. ú. Pacov u Říčan pro prodávajícího pana M. Ř.
u Zastupitelé schválili uzavření smlouvy na  odkup po-
zemku par. č. 1648/23 o výměře 65 m2 za cenu 150 Kč/m2 
v k. ú. Říčany u Prahy mezi městem Říčany a paní V. B. za 
cenu 9.750 Kč – cena pozemku a 390 Kč – daň z prodeje, 
a souhlasili s jejím podpisem.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 13. 1. od 18.00 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

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

 Vladimír Kořen 
starosta města

následovně: Otevírací doba po celý kalendářní rok 7 dní 
v týdnu od 8.00 hod. do 21.30 hod.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a  společností Vodohos-
podářský rozvoj a výstavba a.s. jako zhotovitelem na vy-
pracování projektových dokumentací na akce odbahnění 
rybníků Rozpakov a  Srnčí za  celkovou cenu 203.280 Kč 
včetně DPH.
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a firmou VLADEKO spol. 
s  r.o. jako zhotovitelem na  dodávku a  instalaci herních 
prvků a doplňků na dětské hřiště Větrník za celkovou cenu 
120.205 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a Stanislavem Bílkem jako 
zhotovitelem na opravu komunikace Slunečná po havárii 
vodovodního řadu za celkovou cenu 291.631,78 Kč včet-
ně DPH.
u Radní souhlasili s účastí města Říčany na přípravě a re-
alizaci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) 
v rámci operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, 
Prioritní osa PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškol-
nímu, primárnímu a  sekundárnímu vzdělávání; a  sou-
hlasili s uvolněním částky 5.000 Kč ze své rezervy, která 
odpovídá jednorázovému příspěvku každé obce na vykrytí 
požadované spoluúčasti na projektu. 

Krátce z rady 26. 11. 2015
u Rada schválila udělení výjimky žadateli Lukáši Basíko-
vi, který je pořadatelem koncertu Davida Kollera, který se 
konal ve volnočasovém centru na Fialce v Říčanech dne 

Informace z radnice
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5. 12. 2015 od  22.00 do  02.00 hodin následujícího dne 
z OZV města Říčany č. 1/2015 o ochraně nočního klidu 
a regulaci hlučných činností ve městě Říčany.
u Radní schválili udělení výjimky žadateli Ekocentru 
Říčany, zastoupené předsedou Mgr.  Jakubem Halašem, 
které je pořadatelem benefičního koncertu pro Lesní škol-
ku Pramínek, který se konal v klubu K2, Jiráskova 1519, 
Říčany dne 4. 12. 2015 od 22.00 do 24.00 hodin z obecně 
závazné vyhlášky města Říčany č. 1/2015 o ochraně noč-
ního klidu a regulaci hlučných činností ve městě Říčany.
u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o rea-
lizaci překládky sítě elektronických komunikací na chod-
níku v  Březské ulici, který stanovuje konečné náklady 
spojené s překládkou ve výši 655.064 Kč.

Krátce z rady 3. 12. 2015
u Rada souhlasila se zapojením Základní školy U Říčan-
ského lesa do  projektu Škola pro všechny: Inkluze jako 
cesta ke vzdělávání všech žáků v rámci výzvy OP VV in-
kluzivní vzdělávání, kdy příjemcem dotace bude Univer-
sita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem. Jedná se 
o partnerství bez finančního příspěvku.
u Radní schválili dokument „Systém náležité péče hos-
podářského subjektu“ města Říčany uvádějícího poprvé 
na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích města.
u Rada souhlasila se stanovením nové ceny za projednání 1 
přestupku ve výši 1.898 Kč a za vyhotovení posudku ve výši 
82 Kč a souhlasila s uzavřením dodatku ke stávajícím veřej-
noprávním smlouvám, které mají obce Struhařov, Sluštice, 
Tehovec, Nupaky, Světice, Radějovice, Kostelec u  Křížků, 
Tehov, Kamenice, Strančice, Svojetice, Čestlice, Modletice, 
Hrusice, Oplany a Všestary uzavřeny s městem Říčany na za-
jištění výkonu státní správy na úseku projednávání přestup-
kové agendy dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 

Krátce z rady 10. 12. 2015
u Rada souhlasila s tím, aby vodní toky IDVT 10245250 
a  IDVT 10277581, jejichž správcem je město Říčany 
a které protékají celé pouze územím spadajícím pod sprá-
vu MěÚ Říčany, byly pojmenovány názvy „Smrkovka“ 
a „Bejkovka“. Tento souhlas s názvy vodních toků bude 

Informace z radnice

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 6. 1.

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
nově každou třetí středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 20. 1.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 27. 1.

sloužit jako podklad pro žádost o  změny názvů, které 
město Říčany podá k Názvoslovné komisi ČÚZK.
u Radní vydali nařízení města Říčany doplňující nařízení 
města Říčany č. 7/2010, kterým se vydává tržní řád. Tím-
to nařízením dochází k zákazu podomního a pochůzkové-
ho prodeje na území města Říčany.
u Rada schválila ceny pro rok 2016 za  údržbu komu-
nikací na území města Říčany dle smlouvy o dílo ve výši 
345.577,02 Kč bez DPH za  letní údržbu komunikací 
za  kalendářní měsíc a  ve  výši 819.420,35 Kč bez DPH 
za zimní údržbu komunikací za kalendářní měsíc.
u Rada souhlasila s uzavřením kupních smluv mezi měs-
tem Říčany jako kupujícím a SDH plus, s.r.o. jako prodá-
vajícím na koupi zásahových obleků za cenu 72.416,32 Kč 
včetně DPH, na  koupi zásahového vybavení za  cenu 
187.850,50 Kč včetně DPH a na koupi akumulátorů pro 
radiostanice pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Ří-
čany za cenu 30.263,36 Kč včetně DPH.
u Radní stanovili na základě Dohody o vytvoření společ-
ného školského obvodu a poskytnutí finančního příspěvku 
čl. IV., odst. 2), výši finančního příspěvku na investiční ná-
klady k zajištění plnění povinné školní docházky pro žáky 
z obce Březí, a to 30.000 Kč na jednoho žáka nastupující-
ho do 1. třídy ve školním roce 2016/2017. Tento finanční 
příspěvek představuje spoluúčast obce Březí na finančním 
krytí nákladů spojených s budováním kmenových tříd v zá-
kladních školách, jejichž zřizovatelem je město Říčany.

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

Zápis do 1. třídy v Říčanech nově
12. února 2016 proběhne ve všech základních školách, jejichž 
zřizovatelem je město Říčany, zápis dětí do 1. ročníku. Základ-
ní školy se již nyní na tuto událost pilně připravují. V letošním 
roce přicházíme s novinkou pro rodiče, která má za úkol zpří-
jemnit, zjednodušit a zrychlit samotný zápis v každé škole.
Podobně, jako existuje již několik let forma elektronického 
zápisu do říčanských mateřských škol, zavádíme podobnou 
možnost pro rodiče i při zápisu do 1. ročníku základních škol. 
Rodiče elektronicky a v předstihu zapíší všechny potřebné 
údaje do přihlášky ke školnímu vzdělávání v klidu a z po-
hodlí domova. 12. února 2016 se pak dostaví se svými 

dětmi do příslušné školy, kde budou údaje jen překontro-
lovány a všichni se mohou plně soustředit na samotného 
budoucího prvňáčka a jeho výkony. Věříme, že rodičovská 
veřejnost tuto technickou a časovou pomoc uvítá a využije.
Elektronický systém mimo jiné každému rodiči napoví, 
do které školy podle spádové oblasti (dle adresy trvalého byd-
liště) patří, a umožní mu zapsat potřebné údaje do vybrané 
školy. Najdete zde všechny další potřebné informace k zápisu.
Prosíme, sledujte webové stránky města (www.ricany.cz) 
nebo stránky jednotlivých základních škol. Elektronický 
systém i s návodem, jak postupovat, bude spuštěn ve třetí 
dekádě ledna 2016 a bude otevřen až do samotného zápisu. 

Hana Špačková, místostarostka 
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Jak nejlépe využít nádražní budovu v Říčanech? 
Občané města mohou posílat své návrhy!

Říčany mají zájem koupit od  Čes-
kých drah budovu u  vlakového 
nádraží. Historická stavba obča-
nům dříve sloužila jako čekárna 
a  prodejna jízdenek. Po  rekon-
strukci tratě v roce 2007 však došlo 
k  jejímu uzavření. Nyní je budova 
na prodej a vedení Říčan má něko-
lik nápadů na  její využití. Občané, 
pomozte nám najít nejlepší řešení! 
Budovu vlastní České dráhy, a.s., 
které ji po  neúspěšném pokusu pro-
deje v roce 2011 opět nabízejí k pro-
deji za  cca 7,3 milionu korun. Ve-
dení města má za  těchto podmínek 
o nádražní budovu velký zájem. Před 
možnou koupí chce však radnice znát 
způsob využití. 

Nyní je ve hře 8 nápadů: 
1. Kavárna + byty
2. Muzeum – kupříkladu astrono-
mické, železničních modelů, knedlí-
ků nebo českého filmu (nebo jiná 
originální a poutavá expozice)
3. Služebna Městské policie 
4. Krizové bydlení (sociální byty)
5. Čekárna 
6. Půjčovna kol
7. Sklad civilní ochrany a  krizového 
řízení
8. Možností je i nádraží nekupovat

Máte ještě jiný návrh, jak 
budovu využít? 

Své náměty včetně důvodu, proč mají být 
prostory domu využity právě k této činnosti, 
zadejte do tabulky na tomto odkazu 
http://bit.ly/nadrazni-budova-ricany 
do 10. ledna 2016. Vzápětí se uskuteční 
hlasování v rámci Řídím Říčany, ve kterém 
občané vyberou nejlepší možnost. 

Jedná se o zděný dvoutrakt se dvěma 
nadzemními patry, obytným podkro-
vím a  suterénem s  podlahovou plo-
chou téměř přes 1000 m2 na pozemku 
o výměře 601 m2. V přízemí je v provo-
zu místnost s IT technikou a sociálním 
zázemím. Západní přístavba slouží 
jako zázemí výpravčího a na východní 
straně jsou veřejné toalety. Ve druhém 
nadzemním podlaží a podkroví se na-
chází 4 byty. Suterén je prázdný. 

V  roce 2014 si město nechalo zpra-
covat od  architekta Filipa Rozsívala 
studii využitelnosti s návrhy tří variant 
funkčního využití. Varianta A  se týká 
přestavby na služebnu městské policie 
s  přístavbou a  kavárnou, varianta B 
služebny městské policie s  kavárnou 
(bez přístavby) a  varianta C služebny 
městské policie s  přístavbou a  čekár-
nou s infocentrem. Cílem studie je najít 
ideální využití na základě prostorových 
možností budovy, navrátit jí její důstoj-
nost, vyřešit parkování vozidel u  ná-
draží (či úschovu jízdních kol), řešit 
přízemní části budovy, zvážit nutný roz-
sah rekonstrukce a ponechat případně 
prostor pro zachování provozu ČD.

Historie nádražní budovy
Do současné podoby byla nádražní bu-
dova přestavěna v roce 1894. Na jejím 
místě stála původně přízemní stavba, 
která zde vznikla už v 70. letech 19. sto-
letí díky rozvoji železniční tratě Praha – 
Benešov. Budova je uzavřená od roku 
2008, kdy skončila rekonstrukce že-
lezničního koridoru. Nahradil ji pod-
chod s  novými přístupovými cestami, 
pracovníci drah zmizeli a provoz vlaků 
začal být řízen dálkově. Prodej lístků se 
přesunul do obchodu Pont a v loňském 
roce i do nového pracoviště Infocentra 
a Městské policie v rondelu, kde vznik-
la čekárna s možností občerstvení. 

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany FO

TO
: R

UD
OL

F F
LA

CH
S

6 texty.kuryr@ricany.cz
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Dotace města Říčany pro rok 2016
Zastupitelstvo na  svém prosincovém zasedání schválilo 
programy pro poskytování dotací (dříve grantová kola). Byl 
vyhlášen program PROVOZ 2016 a program AKCE 2016. 
Vyplněné žádosti o  podporu mohou podávat oprávnění 
žadatelé – právnické osoby (neziskové organizace: občan-
ské sdružení, spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, 
církev, náboženské sdružení) se sídlem na  území města 
Říčany. Žádosti se podávají buď v listinné podobě na poda-
telnu MÚ Říčany, Masarykovo náměstí 53, přílohy se zasílají 
ještě e-mailem nebo se mohou podat prostřednictvím datové 
schránky (není třeba žádost elektronicky podepisovat). Lhů-
ta podání žádostí je do 15. 2. 2016. Veškeré informace o vy-
hlášených programech vč. žádostí a dalších formulářů jsou 

ke  stažení na  webu města www.ricany.cz, v  sekci radnice/
město a samospráva/dotace města (dříve granty). 

Konzultace podání žádosti a vyúčtování
MÚ Říčany nabízí možnost konzultace zpracování žádosti 
o  dotaci a  vyúčtování grantů 2015 s  Hanou Jarošovou. Pro 
osobní (po předchozí rezervaci) a v omezené míře telefonické 
konzultace (tel.č.: 323618157) jsou vyhrazeny tyto termíny:
13. 1., 20. 1., 25. 1., 27. 1., 1. 2., 8. 2., 10. 2. a 15. 2. – vždy 
od 13 do 16 hod.
Dotazy je také možné zasílat na e-mail: granty@ricany.cz, 
je třeba počítat s odpovědí do 10 dnů.

Hana Jarošová

Konec roku 2015 byl dalším milníkem pro odpadové hos-
podářství města Říčany. Na  vytipovaných separačních 
stanovištích byl nainstalován nový druh odpadových ná-
dob. Jedná se o  stříbrné popelnice ve  velikosti 240 litrů 
s  uzpůsobeným víkem pro vhoz drobných kovových ná-
pojových i jiných obalů od potravin. 

Do šedých nádob je možné odkládat:
 nápojové plechovky
 konzervy od potravin
 zvířecí konzervy
 tuby
 uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů

Do šedých nádob NEPATŘÍ:
 stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů
 kovové obaly od barev, benzínu a motorových olejů

Další novinkou je možnost zdarma na  sběrném dvoře 
odevzdat použité fritovací oleje. Použité oleje je možné 
odevzdat obsluze sběrného dvora v  uzavíratelné nádobě 
(ideálně v plastových nádobách, např. PET lahve). 

Po půl roce bude tento zkušební provoz vyhodnocen a pří-
padně rozšířen na všechna separační stanoviště. Děkuje-
me, že se řídíte výše uvedenými pokyny. 

Monika Kůsová, Oddělení technické správy MěÚ Říčany

V Říčanech jsou nově stanoviště nádob pro kovový odpad!
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Už žádné rozbité, počmárané a  ne-
vzhledné autobusové zastávky v Říča-
nech! Město se totiž rozhodlo zkrášlit 
tato místa polepením fotografiemi 
nejzajímavějších lokalit a hlavních do-
minant města. Vítězné téma polepů 
si občané vybrali z 15 návrhů v rámci 
hlasování „Řídím Říčany“. 
V pořadí již šesté hlasování mají Ří-
čaňáci za sebou. Tentokrát rozhodo-
vali o vzhledu stanic autobusů v Říča-
nech. Hlasování bylo otevřené všem 
lidem bez omezení věku a  trvalého 
bydliště. Do  ankety se zapojilo 548 
lidí, kteří rozdali celkem 2497 klad-
ných hlasů a  870 záporných hlasů. 
Každý hlasující disponoval pěti plu-
sovými a  dvěma minusovými hlasy. 
Na  výběr měli z  15 různých témat 
spojených s  kulturou, společností 
i přírodou města a jeho okolí. 
Jako nejlepší byl s celkovými 414 hla-
sy zvolen námět zajímavých míst a pa-
mátek v Říčanech. Pouze jeden člověk 
hlasoval proti němu. V  Říčanech je 
totiž mnoho atraktivních míst, kultur-
ních památek i upravených přírodních 
lokalit – a  na  zastávkách se mohou 
lidé více dozvědět o  zřícenině hradu, 
kostelu sv. Petra a Pavla, Mariánském 
sloupu, staré radnici, Olivově dětské 
léčebně, rybnících Marvánku a Jureč-
ku, Lázeňské louce, lesoparku na 50. 
rovnoběžce a dalších místech.
Výsledky ukazují, že občané města 
jsou na ně pyšní a chtějí je ukázat i tu-
ristům a návštěvníkům, kteří sem při-
jedou autobusem. Do nového kabátu 
by se proto mělo převléknout celkem 
28 zastřešených zastávek, které jsou 
na území Říčan.
Nyní město řeší finální podobu pole-
pů. Jednou z  možností je kombinace 
vítězného tématu s  praktickou ma-
pou. Díky mapě s  orientačními body 
se lidé lépe a rychleji dostanou do cílo-
vého místa. Přes zimní měsíce plánu-
je radnice vysoutěžit grafické studio 
na vytvoření designu polepů a zhoto-
vitele s  tím, že na  jaře by se zastávky 
mohly převléknout do nového kabátu. 

Plakáty zajímavých míst a památek Říčan 
ozdobí autobusové zastávky ve městě! 
Téma polepů zvolili občané v hlasování Řídím Říčany

Věk 1. místo 2. místo 3. místo

21–30 Památky v Říčanech Historické fotografie Mapa s orientačními body

31–40 Památky v Říčanech Turistické tipy Říčanska Historické fotografie

41–50 Památky v Říčanech Turistické tipy Říčanska Mapa s orientačními body

51–60 Památky v Říčanech Turistické tipy Říčanska Mapa s orientačními body

61–70 Mapa s orientačními body Památky v Říčanech Turistické tipy Říčanska

71–80 Mapa s orientačními body Památky v Říčanech Turistické tipy Říčanska

Pořadí Téma polepů Počet minusových 
hlasů

Počet plusových 
hlasů

Celkem

1. Zajímavá místa a památky 
v Říčanech

-1 +415 414

2. Turistické tipy Říčanska -1 +357 356

3. Historické fotografie Říčan -7 +324 317

4. Mapa s orientačními body -7 +323 316

5. Přírodovědné fenomény v Říčanech -5 +230 225

6. Obrázky Ladova kraje -23 +208 185

7. Zahraniční místa  
na 50. rovnoběžce

-51 +94 43

8. Partnerská města -46 +75 29

9.–10. Sportovní kluby -62 +85 23

Kampaň na podporu MHD, 
cyklodopravy a pěších

-54 +77 23

11. Osobnosti města -89 +91 2

12. Filmy natočené v Říčanech -67 +66 -1

13. Současná podoba zastávky -128 +79 -49

14. Říčanští živnostníci -161 +52 -109

15. Kreativní znázornění městského 
znaku

-168 +21 -147
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Informace z radnice
„Dozvěděli jsme se, co lidé v našem městě 
preferují. Sdělili nám, že rozhodně chtějí 
změnu. U mladších respondentů se staly 
jednoznačným vítězem památky a  zají-
mavá místa v Říčanech. Starší lidé se na-
proti tomu chtějí lépe orientovat a přejí si 
na zastávkách mapu města. A proto jsme 
se rozhodli tyto náměty zkombinovat,“ 
říká starosta města Vladimír Kořen.

NE pro znak města, 
současnou podobu 
a živnostníky
Na druhém místě s 356 hlasy skončilo 
téma turisticky lákavých výletních tipů 
v  okolí Říčan a  Ladově kraji. S  téměř 
stejným výsledkem se na dalších příč-
kách umístily historické fotografie Ří-
čan a orientační mapa města. Naproti 
tomu nejhůře dopadlo téma kreativní-
ho znázornění městského znaku. 

Preference jsou téměř stejné u všech 
věkových skupin, které se hlasování 
účastnily a  vyplnily kolonku o  svém 
věku. Výjimku tvoří lidé nad 60 let, 
u  kterých zvítězilo téma map a  jako 
nejhorší se jim zdála prezentace vý-
znamných osobností města. Lidé si 

na zastávkách nepřejí také filmy na-
točené v Říčanech, ani nechtějí jejich 
současnou podobu. Ještě větší ne-
úspěch sklidily případné informace 
o říčanských podnikatelích. 

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Máte starý kotel a chystáte se na jeho 
výměnu? S  jejím financováním vám 
pomůže dotace z Operačního progra-
mu Životní prostředí, o kterou budou 
občané moci požádat prostřednic-
tvím Středočeského kraje. 
Středočeský kraj společně s ostatními 
kraji České republiky podal na  pod-
zim letošního roku žádost o  dotaci 
na  výměnu starých kotlů na  pevná 
paliva za ekologičtější zdroj a na tak-
zvaná mikroenergetická opatření. 
Získaný balík peněz bude následně 
rozdělovat mezi žadatele z řad obča-
nů. Nyní kraj čeká na  výsledky kon-
troly své žádosti a  přidělení zhruba 
517 800 000 Kč. Dá se předpokládat, 
že výsledek bude znám nejdříve v led-
nu. Poté budou moci občané začít své 

žádosti podávat. Přesný termín však 
zatím určen nebyl.
Na  tzv. kotlíkovou dotaci dosáhnou 
majitelé rodinných domů, kteří hod-
lají vyměnit neekologické kotle za níz-
koemisní kotle na biomasu, uhlí nebo 
jejich kombinaci, nebo za plynový ko-
tel. Podpořena bude rovněž výměna 
a pořízení tepelných čerpadel a insta-
lace solárně-termických soustav pro 
přitápění nebo přípravu TV. 
Vyměněné zdroje však musejí být 
evidovány na  seznamu registro-
vaných výrobků, který je uveden 
na  stránkách http://www.opzp.cz/
dokumenty/187-seznam-registrova-
nych-vyrobku?verze=1. Žadatelé mo-
hou získat 80–85 % z maximální částky 
150 tisíc Kč na výměnu zdroje, přičemž 

Středočeský kraj bude uznávat náklady, 
které vznikly po 15. 7. 2015. Pokud jste 
se tedy rozhodli pro výměnu kotle nyní, 
rozhodně si pořiďte fotodokumentaci 
zapojení kotle na  otopnou soustavu 
a  do  komínového tělesa  (jinak by ne-
mohla být dotace uznána).
Veškeré podrobné informace o  kotlí-
kové dotaci 2015 včetně formulářů žá-
dostí naleznete na webových stránkách 
Středočeského kraje – http://www.kr-
-stredocesky.cz/web/zivotni-prostre-
di/kotle-2015. S případnými dotazy se 
můžete obracet na krajské pracovnice 
Ing. Marii Stáňovou (tel. 257 280 837, 
e-mail stanova@kr-s.cz) nebo Bc. Ane-
tu Hamzovou (tel. 257 280 363, e-mail 
hamzova@kr-s.cz).

Jitka Jančíková, kancelář starosty

Kotlíková dotace 2015

Dne 15. 12. 2015 proběhlo v obřadní 
síni Staré radnice slavnostní vítání dětí
Paní místostarostka Hana Špačková 
přivítala 45 nových občánků. Moc 
děkujeme i dětem z MŠ od Slunečních 
hodin za krásné vánoční zpívání.
matrikářky Jana Šimková a Lucie 
Nováková

9



Informace z radnice

Děti z mateřské školy otevřely sportovní areál v Pacově

Zázemí slouží k odpočinku, posezení a občerstvení. Uvnitř je krásný masivní 
nábytek a v létě je možné posedět i na venkovní terásce.

Adéla Ambrožová

Symbolickou bránu do volnočasového areálu v Pacově otevřely děti 
z Mateřské školy Nemo, které se postaraly o přestřižení pásky. 

Před novou budovou se sešli nejen zástupci realizátorů projektu, ale 
i mnoho dalších lidí z Pacova i Říčan. Nechyběly místostarostka Hana 
Špačková a předsedkyně osadního výboru Pacov Věra Krejčová. 

Na novém hřišti s multisportovním polypropylenovým povrchem o rozměrech 
20 x 40 m je možné si zahrát malou kopanou, florbal, volejbal, nohejbal, bas-
ketbal a další sporty. Díky osvětlení je hřiště otevřené od 8.00 do 21.30 hodin.

O zábavu bylo postaráno ihned na novém dětském hřišti. Děti se vyřádily 
na prolézačce ve tvaru hradu se skluzavkou, lezecké stěně, kolotoči, pavuči-
ně a houpačkách. Velkou oblibu si získalo houpadlo ve tvaru koně. 
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Pozemek vedle nové mateřské školy 
Zahrádka v  ulici Labská už nezeje 
prázdnotou. Díky evropské dotaci 
zde vzniklo inspirativní a  atypické 
dětské hřiště se čtyřmi typy přírodní-
ho prostředí – sadem, lesem, zahrád-
kou a  vodou. Děti ze školky si však 
na  nevšední místo a  zajímavé herní 
prvky musí vzhledem k  probíhající 
zimě počkat až do  jara, kdy bude 
hřiště také slavnostně otevřeno. 
Pozemek města s  jihovýchodní ori-
entací o rozloze téměř 1800 m2 nyní 
zdobí netradiční přírodní zahrada 
se sadem s  ovocnými stromy. Pro-
jekt hřiště v přírodním stylu má totiž 
děti vést k blízkému vztahu k přírodě 
a  hospodaření. Podobnou koncepci 
uplatňuje i mateřská škola Zahrádka, 
která je zaměřena na environmentál-
ní výchovu. 
Zahrada tvoří čtyři typy přírodního 
prostředí: sad s  ovocnými stromy, 
malý smrkový a  jedlový lesík, za-
hrádku se záhonky a  vodní část se 
soustavou korýtek a  kanálků. „Mys-
lím, že se na hřišti děti dosyta vyřádí, 
vyběhají a  vydovádí. Zároveň poznají 
něco z  tajů a zázraků přírody. To je 
ta nejlepší cesta, jak vybudovat úctu 
k přírodě,“ vysvětluje starosta Vladi-
mír Kořen /Klidné město/. 
V sadu děti získají přehled o různých 

ovocných stromech, mohou pozoro-
vat růst a  zrání plodů během roku. 
Na  zahrádce naleznou záhonky, na-
učí se likvidovat biologické odpady, 
kompostovat a  pečovat o  trvalkový 
záhon a bylinkovou zahrádku. V dal-
ší části se seznámí s vlastnostmi vody. 
A v rohu hřiště nebude chybět kousek 
smrkového a jedlového lesa.
„Na  hřišti je podium s  hledištěm, 
nejrůznější prolézačky z přírodních 
materiálů či vodní prvky. Děti se 
budou moci houpat i v sítích, vyřádit 
se na pískovišti, skluzavkách nebo v 

bludišti. Hlavní 
části propojuje 
okružní mlatová 
cestička a nechy-
bí zde samozřej-
mě stromy, keře 
a  trvalky,“ říká 
Dominik Land-
kammer z  od-
dělení investic 
města. Chovat 
se zde budou 
i  některá zví-
řata, ve  voliéře 

děti poznají andulky a ve speciálním 
domku se seznámí s různými druhy 
hmyzu.
Realizace hřiště probíhala během 
podzimu, otevření se ale plánuje až 
na začátek jara. „Přes zimu se velmi 
obtížně zasévá tráva. Pokud by se 
nám to přesto podařilo, stejně vyros-
te až na jaře. Zahrádku tak uvedeme 
do  provozu nejspíš až v  březnu nebo 
dubnu, kdy už by mohla být kvetou-
cí. Ideálně bychom ji chtěli otevřít 
formou jarní zahradní party někdy 
kolem Velikonoc,“ dodává Dominik 
Landkammer. 
O významnou část investice se posta-
ral Evropský fond regionálního roz-
voje – Operační program životního 
prostředí a  část pokryly prostředky 
z  Ministerstva životního prostředí. 
Celkové náklady tvoří necelých 2,9 
milionu korun, z  toho dotace činí 
86 % nákladů. Výstavbu hřiště prová-
děla společnost GREEN PROJECT 
s.r.o., která vyhrála veřejnou soutěž 
s nejnižší nabídkovou cenou. 

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

U mateřské školy Zahrádka vyrostlo nové 
dětské hřiště v přírodním stylu
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ADVENT 2015 V ŘÍČANECH:  
Nezapomenutelné chvíle v předvánočním čase
První adventní neděli se Říčaňáci sešli nejprve na Ad-
ventním prozpěvování v kulturním centru, kde vystou-
pili žáci ZUŠ Říčany, ZŠ Bezručova a  MŠ Čtyřlístek. 
Na náměstí si nenechali ujít rozsvícení vánočního stro-
mu. 6. prosince přivítal občany farář a kaplan z Řím-

skokatolické farnosti. Na  třetím setkání měl při-
chystaný program Junák – český skaut z  říčanského 
střediska Lípa. Poslední neděle před Štědrým dnem 
patřila představitelům Církve bratrské, MAS Říčansko 
a Cesty integrace.

Adventní čas zahájil pan farář Konstantin posvěcením věnce a zapálením 
první svíčky.

Za zvuku fanfár Žesťového souboru ZUŠ jsme rozsvítili vánoční strom. 

Dětský soubor Mikeš vystoupil nejen v KC Labuť, ale také na zcela zaplně-
ném náměstí. Děti se ujaly výroby ořechových lodiček.

Na druhém adventním pozastavení s Římskokatolickou farností návštěvníky 
potěšila hudební a taneční vystoupení. 
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A s nadšením je pak zářící poslali po vodě.

Jitka Bahenská a Adéla Ambrožová

Třetí adventní pozastavení patřilo tradičně skautům. Druhý oddíl skautek 
připravil příjemné hudební vystoupení.

O čtvrtém adventu s Církví bratrskou, MAS Říčansko a Cestou integrace se 
tvořily vánoční dekorace.

Nad všemi adventními večery bděli naši dobrovolní hasiči.

Pod vedením světlušek si naši nejmenší vyzkoušeli zdobení perníčků.

13
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zorganizoval začát-
kem prosince Mikulášskou nadílku a  plnil přání dětem 
ze sociálně znevýhodněného prostředí. Mikuláš dětem 
naděloval dárky 3. 12. 2015 v KC Labuť, kde pro děti byl 
připraven program plný písniček, her, soutěží i tancování 
s nezbedným čertem a milým andílkem. Tuto akci přišlo 
podpořit i vedení našeho města v čele s panem starostou. 
Nadílka udělala velkou radost i dětem v Dětských domo-
vech, v  nemocnici nebo Klokánku, kam byly dárky roz-
vezeny pracovnicemi sociálně-právní ochrany dětí, které 
z pravidelných návštěv znají jejich „tajná přání“. 
Mikulášskou nadílku by nebylo možné uskutečnit bez fi-
nanční podpory našeho města i sponzorů, kteří pomáhají 
našim dětem nejen před vánočními svátky, ale i během ce-
lého roku. 
Velké poděkování patří: Pekařství Frydrych, společnosti 
PENAM a.s., panu Bartoňkovi, společnosti Mediální a 
komunikační servis Říčany, o. p. s., rodině Rinkes, rodi-
ně Kopeckých, MUDr. Berkovské, paní Kaňkové, Farní 
charitě Říčany.
Všem sponzorům upřímně děkujeme a přejeme jim i všem čte-
nářům v novém roce 2016 pevné zdraví, štěstí a pohodu.

Blanka Spolková,  
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Besídka
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VELMI SI VÁŽÍME VAŠÍ 
DOSAVADNÍ PODPORY 
A PŘEJEME VÁM ROK 
PLNÝ L ÁSK Y, ZDR AVÍ 

A ÚSPĚCHŮ.

Z PŘÍPADNÝCH 
NESNÁZÍ S ÚSMĚVEM 

V YBRUSLETE.

Vedení města Říčany

2016
PFJako každý rok, i letos patřil konec roku 

slavnostnímu vyhlášení výsledků jede-
náctého ročníku soutěže měst a  obcí Středočeského 
kraje s názvem „My třídíme nejlépe“. Jednotlivé obce 
jsou hodnoceny podle objemu vytěženého tříděného 
odpadu. Říčany celé klání ve své kategorii města nad 
10 tisíc obyvatel jednoznačně ovládly a odnáší si krás-
né 1. místo! 
Naše město se pyšní nejlepšími výsledky ve sběru separo-
vaného odpadu. Říčany se v soutěži pravidelně umisťují 
na předních příčkách. V roce 2014 skončily na třetím mís-
tě, letos dokonce vystoupaly na nejvyšší stupínek. 
Vyhlášení výsledků se uskutečnilo 15. prosince 2015 v no-
vých prostorách galerie Černá labuť v Praze. Peněžní dar 

v hodnotě 60 000 Kč, umělecké dílo a diplom si za měs-
to Říčany převzaly Monika Kůsová z oddělení technické 
správy města a zastupitelka Říčan Karla Egidová. Druhé 
místo patří v této kategorii největších měst v kraji Berou-
nu. Pomyslný bronz si odnáší Rakovník. 
„Hodnotila se celková výtěžnost sběru papíru, plastů, nápo-
jových kartonů, bílého a barevného skla na jednoho občana 
či poměr mezi množstvím vytříděných využitelných složek 
odpadu za každé čtvrtletí. Bodové hodnocení si zasloužila 
i efektivita sběrné sítě,“ říká Monika Kůsová. 
O  nejlepší umístění mezi sebou každý rok soupeří více 
než tisícovka středočeských obcí. Rozděleny jsou do čtyř 
velikostních kategoriích podle počtu obyvatel. Pro hod-
nocení se využívá databáze AOS pořádající společnosti 
EKO-KOM, a.s. Data poskytují obce v pravidelných čtvrt-
letních výkazech o celkovém množství a druzích vytřídě-
ného a odstraněného komunálního odpadu.
„Odpady u nás třídí stále více občanů, což je i vidět na výsled-
ku této soutěže. Navíc se snažíme odpadové služby dále vylep-
šovat a na konci roku jsme po městě umístili například něko-
lik nových nádob na třídění kovů,“ dodává Monika Kůsová.
Soutěž „My třídíme nejlépe“ organizuje Krajský úřad 
Středočeského kraje ve  spolupráci s  neziskovou společ-
ností EKO-KOM, a.s., která již od  roku 1999 efektivně 
provozuje celorepublikový systém zajišťující třídění, 
recyklaci a využití obalového odpadu.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Říčany slaví triumf v soutěži „My třídíme nejlépe“!
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	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost		 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	30.	11.	2015	 k	uprav.
	 v	Kč	 v	Kč	 v	Kč	 rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města
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Z PŘÍPADNÝCH 
NESNÁZÍ S ÚSMĚVEM 

V YBRUSLETE.

Vedení města Říčany

2016
PF

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

203Ê223Ê000,00 204Ê110Ê990,00 192Ê682Ê729,01 94,40

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

65Ê114Ê824,00 79Ê208Ê806,78 74Ê634Ê157,64 94,22

Kapitálové příjmy	(příjmy	z	prodeje	majetku) 5Ê282Ê525,00 9Ê095Ê892,00 8Ê929Ê049,00 98,17
Přijaté dotace 108Ê788Ê894,46 138Ê262Ê336,98 75Ê503Ê400,78 54,61
Přijaté splátky půjček 580Ê200,00 1Ê469Ê258,80 1Ê462Ê158,00 99,52
Příjmy celkem 382Ê989Ê443,46 432Ê147Ê284,56 353Ê211Ê494,43 81,73
Příjmy fondů z rozpočtu města	(grantový,	fond	rozvoje	bydlení,	
humanitární,	sociální)

95Ê456Ê828,07 124Ê749Ê986,21 82Ê645Ê143,48 66,25

Rozpočtové příjmy celkem 478Ê446Ê271,53 556Ê897Ê270,77 435Ê856Ê637,91 78,27
Přebytek hospodaření za minulý rok 26Ê615Ê725,02 61Ê322Ê483,42 36Ê322Ê483,42 100,00

prostředky uložené ve st. dluhopisech 25Ê000Ê000,00 	
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 505Ê061Ê996,55 618Ê219Ê754,19 497Ê179Ê121,33 80,42
VÝDAJE 	
Běžné (provozní) výdaje 236Ê867Ê239,25 282Ê479Ê591,57 238Ê843Ê652,01 84,55
Rozpisové rezervy 2Ê845Ê000,00 3Ê153Ê834,70 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 239Ê712Ê239,25 285Ê633Ê426,27 238Ê843Ê652,01 83,62
Kapitálové (investiční) výdaje 134Ê579Ê611,86 158Ê706Ê454,14 109Ê808Ê691,40 69,19
Rezervy na investice 2Ê821Ê217,37 14Ê738Ê186,69 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 137Ê400Ê829,23 173Ê444Ê640,83 109Ê808Ê691,40 63,31
Výdaje celkem 377Ê113Ê068,48 459Ê078Ê067,10 348Ê652Ê343,41 75,95
Převody z rozpočtu města do fondů	(grantový,	fond	rozvoje	
bydlení,	humanitární,	sociální)

95Ê456Ê828,07 124Ê749Ê986,21 82Ê645Ê143,48 66,25

Rozpočtové výdaje celkem 472Ê569Ê896,55 583Ê828Ê053,31 431Ê297Ê486,89 73,87
Splátky úvěru 32Ê492Ê100,00 34Ê391Ê700,88 33Ê675Ê700,88 97,92
Výdaje vč. splátky půjčky 505Ê061Ê996,55 618Ê219Ê754,19 464Ê973Ê187,77 75,21
rozdíl	příjmy	–	výdaje 0,00 0,00 32Ê205Ê933,56 Po
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INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY 

Vytvořilo Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, 2015 

 

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? 
 

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy 
s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. 

 
 
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle 
ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; 
desátým dnem se považuje písemnost za doručenou.  
 
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude 
právní moci a stane se tak vykonatelnou. 
Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, 
že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, 
protože o tom nebyl srozuměn.  
 
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné 
promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní 
osobu.  
 
Může se stát i Vám! 
 

§ Pan K. má evidovánu adresu místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, fakticky 
však bydlí v bytě u své přítelkyně. Často jezdí autem a při svých cestách se občas 
dopustí dopravního přestupku. Postupně má v registru řidičů zapsáno 12 trestných 
bodů, o čemž je mu zasláno oznámení obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
Proti provedení záznamu mohl pan K. podat námitky, ale poštovní zásilku si nepřevzal 
a v důsledku fikce doručení začala běžet lhůta pro podání námitek, kterou pan K. 
promeškal. Obecní úřad obce s rozšířenou působností následně uložil rozhodnutím 
panu K. sankci spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, přičemž rozhodnutí bylo 
rovněž doručeno fikcí. Do 5 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí byl pan K. povinen 
odevzdat řidičské oprávnění, tuto povinnost nesplnil a spáchal tím přestupek, za který 
mu byla uložena pokuta 10 000 Kč. O sankci se pan K. dozvěděl při namátkové kontrole 
provedené Policií České republiky. Následně může být obviněn z trestného činu maření 
výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. 

 

§ Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen údaj o adrese místa trvalého pobytu, a místem 
nového trvalého pobytu se stala adresa sídla ohlašovny, ukončil před třemi lety svou 
podnikatelskou činnost. Z podnikání mu zůstal dluh na zdravotním pojištění ve výši 
20 000 Kč. Tento závazek nehradil. Po třech letech, kdy nekomunikoval a nepřebíral 
poštu, protože dojížděl za prací a na dluh zapomněl, začal dlužnou částku vymáhat 
exekutor. Dlužná částka se vyšplhala až na 50 000 Kč. Exekuce byla nařízena srážkami 
ze mzdy, rozhodnutí si pan J. nevyzvedl a na základě fikce doručení nabylo rozhodnutí 
právní moci. O exekuci se pan J. dozvěděl následně až od svého zaměstnavatele. 

 

V areálu zimního 
stadionu proběhla 
demolice starých 
budov

Místo bývalého 
zimního kluziště 
v Říčanech se mění 
k nepoznání. Nastá-

vá definitivní konec legendárního 
ledobaru, šaten i  ledové plochy. 
Nevyužívané, staré a  zchátra-
lé budovy totiž byly srovnány se 
zemí. Říčaňákům, kteří pamatují 
na  ploše kluziště davy bruslařů, 
možná ukápne slza. Občané měs-
ta se však mohou těšit na nový za-
čátek. V blízké době začne výstav-
ba nového zimního stadionu.
K  demolici budov došlo ještě před 
koncem roku. Postupně se zboura-
ly šatny, ledobar, sklad hořlavých 
kapalin, prodejní mobilní buňka 
a  ledová plocha. V  prosinci zastu-
pitelé rozhodli i o likvidaci zastaralé 
trafostanice. Bourání nepotřebných 
budov koordinovala společnost 
Říčanská hokejová s.r.o., která má 
pozemky areálu v  nájmu a  plánuje 
zde stavět i nový zimní stadion. Tato 
společnost zastoupená bývalým 
hokejovým brankářem Martinem 
Altrichterem financuje i veškeré ná-
klady spojené s demolicí. 
Prázdná plocha na místě vedle spor-
tovní haly snad dlouho nezůstane. 
Investor plánuje ihned zahájit vý-
stavbu moderního krytého stadio-
nu. Demolice však odkryla nečeka-
ná úskalí se založením stavby. 
„Z  důvodů odkrytí různých stud-
ní, šachet a  jímek bude zapotřebí 
přidat pomocné betonové piloty. 
V  současné době se dané založení 
doprojektovává a  hned jak nalez-
neme optimálního řešení, okamžitě 
přistoupíme k realizaci stavby,“ říká 
investor Martin Altrichter s  tím, 
že v případě optimálních klima-
tických podmínek by měl být nový 
zimní stadion zprovozněn v polovi-
ně roku 2016.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany
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Informace z radnice

Řekněte, jaká sportoviště v Říčanech chybí

Město Říčany zpracovává koncepci sportovní vyba-
venosti města. Cílem je zmapovat potřeby obyvatel 
a naplánovat rozšíření počtu i druhů sportovišť. 
V  rámci toho vás jako občany města a  uživatele 
sportovišť chceme požádat o odpovědi na 10 an-
ketních otázek. Otázky může vyplnit celá rodina, 
pro každého člena rodiny je určen jeden sloupec 
v anketním lístku. Anketa je anonymní.

Jak odešlete odpověď:
Osobně můžete anketní lístky odevzdat do 15. 1. 2016  
v  infocentrech na  náměstí a  v  rondelu, v  Centru 
Na Fialce nebo na podatelnách městského úřadu.
Elektronicky – Naskenovaný nebo vyfocený 
anketní lístek můžete poslat na  info@sportov-
niprojekty.cz a do předmětu zprávy prosím dejte 
Anketa Říčany.
Online můžete anketu vyplnit na www.ricany.cz 
(Život ve městě, sekce Aktuality) 
Zároveň se můžete v pondělí 8. 2. 2015 od 18 h 
zúčastnit veřejného pracovního workshopu 
na  městském úřadě (na Komenského náměstí 
v zasedací místnosti v 1.patře). 
V  případě, že se vaše odpovědi nevejdou do  to-
hoto anketního lístku, pošlete je mailem, anebo 
vyplňte on-line verzi na webu.
Děkuji vám za spolupráci a cenné informace.

Za tým zpracovatelů Viktor Drobný 
Sportovní projekty s.r.o.

Otázka 1. člen rodiny 2. člen rodiny 3. člen rodiny 4. člen rodiny

1 Které	sporty	pravidelně	provozujete?	

2 Které	sporty	byste	chtěli	provozovat	
v	Říčanech,	ale	nemáte	pro	to	možnosti?	

3 Kolik	hodin	týdně	se	věnujete	sportu?

4 Jaká	sportoviště	vám	v	Říčanech	chybí	
nebo	jich	je	nedostatek?	

5 Chybí	vám	ve	vašem	okolí	volně	
přístupná	sportoviště/hřiště	pro	dospělé	
a	teenagery?	Pokud	ano,	jaká?	
ANO/NE

6 Chybí	vám	ve	vašem	okolí	dětské	hřiště		
pro	předškolní	děti?	
ANO/NE

7 Kolik	je	vám	let?

8 V	jaké	ulici	v	Říčanech	bydlíte?

9 Jak	byste	vylepšili	či	rozšířili	stávající	
sportoviště?	Uveďte	příklady.

10 Mají	současná	sportoviště	z	vašeho	pohledu	
nějaká	negativa?	Uveďte	jaká.	(např.	zázemí,	
parkování,	hluk,	osvětlení,	…)	

Zde odstřihněte"
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Informace z radnice

Na palubě lodi do roku 2016

Dvakrát do  roka se schází všichni zaměstnanci Městského 
úřadu v  Říčanech, aby spolu s  vedením hodnotili uplynulé 
pololetí a poslechli si plány a výhledy na další období. V úterý 
8. 12. 2015 se velký sál Kulturního střediska Labuť téměř za-
plnil. Je dobrou tradicí už skoro pět let, že uspořádání sezení 
vytváří pomyslnou loď, kde „uprostřed paluby“ může chodit 
ten, kdo ostatním něco sděluje. Pan starosta ve svém hodno-
cení zaměstnancům nejen poděkoval, ale vyzdvihnul fakt, že 
v době vzrůstajících mezinárodních krizí a ne zrovna utěšené 
situaci na domácí národní scéně se úřad klidně, ale aktivně 
posunuje vpřed právě tak, jako dobře řízená loď. Připome-
nul, jak se město postupně mění k lepšímu, což je vidět téměř 
na každém kroku. Že nelze udělat vše najednou máchnutím 
kouzelného proutku, je asi každému jasné, ale naplňová-
ní vizí pro lepší bydlení a život v Říčanech prostřednictvím 
plánu projektů, nastavením priorit a přísně konzervativním 
přístupem k rozpočtu se už několik let daří a vyplácí. Tajem-
ník ve svém hodnocení zdůraznil stabilitu úřadu v uplynulém 
roce, k  čemuž zásadně přispěly výsledky komunálních vo-
leb na podzim 2014. Fakt, že se prakticky nezměnilo vedení 
na radnici, pomohl zaměstnancům plně se věnovat práci pro 
město, a to se projevilo na výsledcích. Je totiž bohužel běžné, 

že turbulence na radnicích po volbách a politická nestabilita 
s sebou přináší zpomalení rozvoje města, protože mnohé roz-
běhnuté projekty se ruší nebo mění a zaměstnanci musí začí-
nat znova od začátku. Co stojí za připomenutí, když se zpětně 
podíváme na rok 2015? Kromě již zmíněné stability a zjed-
nodušení vedení na úřadě určitě i zklidnění dopravy v souvis-
losti s úsekovým měřením a posílením městské policie, velké 
investiční akce i pro zlepšení ochrany před povodněmi, jako 
je odbahnění Marvánku a  Mlýnského rybníka, pokračující 
úspory energií soutěžením dodavatelů a zateplováním budov, 
zajištění dostatku míst ve  školkách rozšířením stávajících 
a výstavbou nových objektů a mnoho dalších aktivit. Občané 
si určitě také všimli, že Říčany byly v roce 2015 krásně roz-
kvetlé, údržba zeleně a květinová výzdoba se opravdu vyda-
řila. Jsou sice stále ještě některé nedořešené problémy, které 
částečně znepříjemňují život obyvatel Říčanska, jako napří-
klad nedostatek plně funkčních přepážek na registru vozidel 
nebo problémy v dopravní infrastruktuře, ale výkonové srov-
nání s městy, která mají přibližně stejný správní obvod, vyzní-
vá pro Říčany jednoznačně pozitivně. A tak lze jen doufat, že 
hodnocení na konci roku 2016 bude podobně příjemné.

Tomáš Mařík, tajemník 
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P A R T N E Ř I  A K C E

HOST VEČERA
Felix 

Slováček

HRAJE BIGBAND ČERVENÍ PANTEŘI

VYSTOUPÍ DANCE EB, TŠ TWIST 
A DALŠÍ HOSTÉ

VSTUPNÉ 
250 KČ
OCHUTNÁVKY 
MORAVSKÝCH 
VÍN
PŘEDPRODEJ 
V KC LABUŤ 
A V MÍSTĚ 
AKCE27. ÚNOR A 2016 OD 20 HODIN

PLES
5. REPREZENTAČNÍ

MĚSTA ŘÍČANY



Bezpečnost a infrastruktura

Městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

Městská policie radí a informuje

Z knihy událostí
16. listopadu, 19.48
Strážníci přijímají telefonickou žádost o součinnost od Poli-
cie ČR o prověření podnapilé osoby, která se nachází v prodej-
ně obchodního řetězce v ulici Černokostelecká. Po příjezdu 
na místo bylo strážníky zjištěno, že osobou došlo ke krádeži 
alkoholického nápoje, který na prodejní ploše rovnou zkon-
zumoval a s placením si hlavu nelámal. Tento přístup se však 
dotyčnému nevyplatil, jelikož se svým jednáním dopustil pře-
stupkového jednání a navíc se opil do takové míry, že na místo 
musela být přivolána zdravotnická záchranná služba k jeho 
ošetření. Strážníci následně dořešili přestupkové jednání 
a způsobenou škodu uhradila partnerka „konzumenta“. 

23. listopadu, 08.45
Policie ČR žádá strážníky o  součinnost zdravotnické zá-
chranné službě. Mladý muž pod vlivem drog svým chová-
ním bezprostředně ohrožuje svou matku, které nebezpeč-
ně vyhrožuje fyzickou likvidací a poškozuje zařízení domu. 
Záchranářům se do příjezdu strážníků daří mladého muže 
uklidnit a  přesvědčit, že potřebuje odborné ošetření. Ten 
pak sám dobrovolně nastupuje do vozidla záchranné služ-
by a je převezen do specializovaného zařízení v Praze. 

26. listopadu, 18.20
Na  základě telefonické žádosti Policie ČR zajišťují stráž-
níci místo dopravní nehody na křižovatce ulic Štefánikova 
a  Rýdlova. Zde došlo k  dopravní nehodě dvou osobních 
vozidel, kdy pravděpodobný viník nehody z místa utekl a je 
po něm vyhlášeno pátrání. Po hodině a půl se k místu ne-
hody dostavil muž, který strážníkům sděluje, že je viníkem 
nehody. Strážníci provádějí u muže prvotní úkony, který-
mi je zjištěno, že dotyčný má vysloven platný zákaz řízení 
motorových vozidel a  orientační dechová zkouška proka-
zuje přítomnost alkoholu ve  výši 2,08 promile. Na  toto 
zjištění muž strážníkům uvádí, že alkohol byl popíjen až 
po spáchání dopravní nehody. O zjištěných skutečnostech 
je strážníky vyrozuměna Policie ČR, která si viníka nehody 
na místě přebírá k provedení dalších opatření a úkonů. 

2. prosince, 10.58
Krátce před jede-
náctou hodinou 
byla strážníky 
přijata telefonic-
ká žádost Policie 
ČR o  součinnost 
ostatním složkám 
IZS a  to v  křižo-
vatce ulic Říčan-
ská a  Březinova. 
Zde probíhá zásah Hasičského záchranného sboru a Sboru 
dobrovolných hasičů města Říčany při požáru traktoru. 
Strážníci po příjezdu na místo zajišťovali usměrňování do-
pravy ostatních vozidel, tak, aby nedošlo k ohrožení zasa-
hujících hasičů projíždějícími vozidly. Po ukončení zásahu 
hasičů došlo k plnému obnovení provozu v obou směrech. 

3. prosince, 16.10
Strážníci přijí-
mají telefonické 
oznámení o  tom, 
že v ulici Olivova 
došlo k  poškoze-
ní zabezpečení 
vlakového pře-
jezdu. Po  příjez-
du na  místo je 
zjištěno, že řidič 

nákladního vozidla pravděpodobně nerespektoval výstraž-
ná červená světla zabezpečovací zařízení přejezdu a  i  tak 
vjel se svým vozidlem na přejezd. V tuto chvíli však došlo 
ke  spuštění závor. Řidič alespoň duchaplně zareagoval, 
na  přejezdu nezastavil a  spouštějící závoru projel. Došlo 
tak k poškození jedné ze čtyř závor. Vlakový přejezd musel 
být pro ostatní vozidla z bezpečnostních důvodů uzavřen, 
kdy toto strážníci provedli společně s hlídkou Policie ČR.
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Bezpečnost a infrastruktura

V sobotu 28. listopadu se ve školní jídelně v Sokolské ulici 
konala naše Valná hromada. Přivítali jsme zde naše vzácné 
hosty. A to zástupce okolních Sborů dobrovolných hasičů, 
Okresního sdružení hasičů Praha východ, Hasičského zá-
chranného sboru Středočeského kraje a  zástupce města 
Říčany. Na Valné hromadě jsme se ohlédli za náročným ro-
kem 2015 a nastínili plány na rok příští. O zpestření se po-
staraly naše děti, když všem předvedly hasičskou scénku. 
Došlo i na předání odznaků odbornosti hasič III. a hasič II. 
Dále pak medailí Za věrnost a Za příkladnou práci. Na zá-
věr bylo připraveno občerstvení v podobě guláše, po kterém 
následovalo neformální posezení. V prosinci jsme byli kaž-
dou adventní neděli k vidění na Masarykově náměstí, kde 

jsme zajišťovali asistence při předvánočních setkáních. 
V sobotu 5. prosince jsme se navíc účastnili i Čertova reje, 
rovněž na Masarykově náměstí. Naše jednotka zasahova-
la v uplynulém období dvakrát. Ve středu 2. prosince jsme 
vyjeli k požáru traktoru do Říčanské ulice. A v neděli 6. pro-
since jsme byli povoláni k požáru bytu v Nupakách. V so-
botu 12. prosince jsme na  stanici profesionálních hasičů 
absolvovali školení nositelů dýchacích přístrojů a praktické 
školení pro efektivnější hašení s proudnicí. 
Závěrem si všechny dovolíme srdečně pozvat na náš tradiční 
hasičský bál, který se bude konat v sobotu 6. února od 20.00 
v Kulturním centru Labuť. K tanci a poslechu bude hrát hu-
dební skupina Unigena (dříve VAT). Předprodej vstupenek 
bude zahájen 25. ledna v potravinách Rathouský (ulice 17. 
listopadu, mezi Komerční bankou a pekařstvím Frydrych).
S přáním mnoha zdraví a úspěchů v roce 2016

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

7. prosince, 21.10
Městská policie je vyrozuměna Policií ČR o  dopravní 
nehodě osobního vozidla v ulici Říčanská, a to nedaleko 
kruhového objezdu u říčanského hřbitova. Zároveň jsou 
strážníci požádáni o přesun společně s policisty k místu 
nehody. Po příjezdu na místo je zjištěno, že se zde nachází 
Hasičský záchranný sbor ČR a  Zdravotnická záchranná 
služba, která již provádí ošetření osob. Na místě je usměr-
ňován provoz ostatních vozidel, a  to kyvadlově. Policií 
ČR jsou šetřeny příčiny nehody. Znečištění komunikace 
po nehodě vozidla odstraňují hasiči. V dané chvíli je však 
nejsložitější částí nehody samotné vyproštění vozidla od-
tahovou službou, jelikož se jedná o terénní vozidlo, které 
je po nehodě navíc přetočeno na střeše a špatně přístup-
né. Při zásahu odtahové služby je nutné uzavření celé šíře 
komunikace a zastavení obou směrů pro veškerý provoz. 
Po  vyproštění vozidla a  následném opětovném úklidu 

komunikace hasiči došlo k  úplnému obnovení provozu 
všech vozidel.

13. prosince, 04.35
Strážníci si při kontrolní a hlídkové činnosti v ulici K Pod-
jezdu všímají osobního vozidla Audi,o kterém mají z před-
chozí činnosti informaci, že řidič, který vozidlo řídí, je pod 
vlivem alkoholu. Dochází tak ke kontrole řidiče a vozidla. 
Řidič vozidla není schopen předložit doklady potřebné 
k jeho řízení, jelikož má vysloven zákaz řízení motorových 
vozidel až do  roku 2017. Provedená orientační dechová 
zkouška je s  pozitivním výsledkem. Na  místo strážníci 
přivolávají hlídku Policie ČR. Dalším šetřením vyplývá 
najevo, že dotyčný je i pod vlivem drog. Celou událost si 
na místě přebírá hlídka Policie ČR k dořešení.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

 

Sbor dobrovolných hasičů Říčany 
Vás srdečně zve na tradiční 

hasičský bál 
v sobotu 6. února 2016 ve 20 hodin 

v KC Labuť Říčany 

K poslechu a tanci hraje skupina Unigena (VAT) 

Vstupné místenkové 180 Kč 

Předtančení Dance EB 

Občerstvení restaurace U Labutě „Rancheras“ 

Předprodej vstupenek v potravinách Rathouský 

Ulice 17. Listopadu 46/7, vedle pekařství Frydrych 

Od 25. ledna všední dny vždy do 17:30 hodin 
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Mochna křovitá 
Potentilla fruticosa

Životní prostředí a zdraví

Řada druhů mochen roste ve formě 
bylin, pouze jediná má dřevnaté 
větve a  roste jako keř. Botanici ji 
někdy vyčleňují do vlastního rodu, 
pak se jmenuje mochnovec křovitý 
(Dasiphora fruticosa).
Mochna křovitá roste na  severní 
polokouli, hlavně v horách Střední 
Asie. Původní je i  v  Severní Ame-
rice a na několika místech Evropy. 
Druh je dost proměnlivý s  řadou 
odlišných typů, které se někdy hod-
notí jako další druhy.
U  nás se mochna křovitá pěstuje 
od roku 1835, kdy byla poprvé vy-
sazena v  Královské oboře, dnešní 
Stromovce.
Opadavý, hustě větvený keř dorůs-
tá výšky kolem 1,5 metru. Větévky 
kryje tmavě hnědá kůra, která se 
podélně odlupuje. Listy jsou slo-
žené z  několika chloupkatých, po-
dlouhle vejčitých lístků s  hladkým 
okrajem.
Žluté květy vykvétají v červnu a čer-
venci, u  některých kultivarů až do 
září. Plody jsou chlupaté nažky ukrý-
vající oválná, zašpičatělá semena.
Mochna křovitá je nenáročná a zá-
roveň pěkně kvetoucí dřevina. Pro-
to se vysazuje nejen v parcích a za-
hradách. Někdy roste jako solitéra, 
mnohdy ve skupinách nebo plošně. 
Často se sází podél liniových sta-
veb, kde slouží jako ochranná ze-
leň. Na  obrázku je výsadba u  Čer-
nokostelecké silnice v Říčanech.
Vyšlechtěna byla řada kultivarů, 
které se liší vzrůstem, tvarem a ve-
likostí listů nebo barvou květů. Vy-
skytují se i  bíle nebo červeně kve-
toucí varianty.

Jakub Halaš
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Životní prostředí a zdraví

V minulém roce se členové Ekocentra 
Říčany opět snažili nabídnout zájem-
cům možnost, jak pečovat o  cenné 
přírodní lokality ve svém okolí a do-
zvědět se více o  přírodě kolem nás. 
Proběhlo již tradičně kosení louky 
na Vojkově, s dobrovolníky z anglic-
kého gymnázia English College jsme 
sekali podrost v Ořechovce a s dětmi 
z  Lesního klubu Pramínek tam pak 
vysévali travní směs.
Pedagogové i veřejnost se mohli zúčast-
nit 7 exkurzí na zajímavé přírodní loka-
lity (př. Vojkovská louka, PR V Mejtě), 
pro žáky ZŠ jsme připravili projektové 
dny, při kterých se dozvídali, jak přilákat 
ptáky a hmyz na školní zahradu a probí-
haly také exkurze s ornitologem s ukáz-
kou kroužkování ptáků. 

Obyvatele Říčan bychom rádi inspi-
rovali k  zamyšlení nad tím, odkud 
pochází potraviny, které nakupují 
– zelenina, maso, mléčné výrobky či 
vejce. Na  pozemku naproti Muzeu 
Říčany v Rýdlově ulici jsme proto za-
čali s komunitním chovem drobných 
zvířat – slepic a králíků. Rodiny s dět-
mi a  děti z  přírodovědných kroužků 
se zde mají možnost dozvědět, co 
zvířata potřebují k  spokojenému ži-
votu a vyzkoušet si péči o ně. Na na-
šich webových stránkách informu-
jeme, kde je možné získat potraviny 
od blízkých zemědělců.
Rádi bychom poděkovali za podporu 
Městu Říčany. Těšíme se, že v tomto 
roce rozšíříme náš chov o  kachny – 
indické běžce a  využijeme nově za-

koupený sud na dešťovou vodu k za-
lévání keřů na pozemku. 
Díky podpoře Ministerstva životního 
prostředí jsme v tomto roce připravili 
opět sadu výukových plakátů, tento-
krát na témata: Jarní rostliny, Motýli, 
Plazi a  Ptáci na  Říčansku. Plakáty 
jsou připraveny v Muzeu Říčany – pro 
účastníky exkurzí zdarma, pro ostatní 
zájemce na prodej za 120 Kč/ks.

Trápí vás, že některé potraviny se 
v  Říčanech obtížně shání? Máte po-
cit, že není ve  vašem okolí možnost 
nákupu potravin vyšší kvality za od-
povídající cenu?  Chcete zdravou ze-
leninu a ovoce z regionu? 
Pokud ano, hledejte s námi společné 
možnosti pro odběr ovoce a  zeleni-
ny, pěstované bez zbytečné chemie, 

možnosti odběru potravin ve velkých 
baleních minimalizují množství od-
padů, možnosti odběru masa a vajec 
od volně chovaných zvířat.
Zveme vás na setkání 17. 1. od 18 ho-
din do Muzea Říčany. Prosíme o na-
hlášení účasti na  mail eko.ricany@
post.cz. Pokud se schůzky nemůžete 
zúčastnit, neváhejte napsat a budete 

informováni o  výsledcích schůzky 
a dalších aktivitách.
Alžběta Macková a Kateřina Čiháková 

Setkání pro společný nákup místních potravin



Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Závěr loňského roku 
jsme uzavřeli několika 
akcemi (samozřejmě 
nepočítaje v  to ty pra-
videlné) – Adventní 

setkání s  hudbou v  KC Labuť, zájezd 
do  Míšně apod. A  v  novém roce vám 
přejeme hodně štěstí, zdraví, osobní po-
hody. Máme pro vás připraveno mnoho 
akcí – jejich přehled můžete získat u I. 

Moudré (a to buď na některých akcích, 
nebo v kanceláři, případně můžeme za-
slat jak e-mailem, tak poštou). 
Smutná zpráva nás však také neminula 
– odešel nám skvělý člověk a kamarád 
Antonín Hulan, který s  námi prožil 
od  počátku všechno dobré i  to horší 
a bez kterého mnoho akcí už nebude … 

Irena Moudrá 
 předsedkyně správní rady

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

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v  DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18.00 – 20.00 hodin.
Pěvecký kroužek – od ledna je opět v činnosti. Budete vítá-
ni v jídelně DPS Senior. Kroužek se schází vždy první a třetí 
středu v měsíci od 14.00 hodin v jídelně DPS Senior.
Povídání o historii – každou druhou středu od 16.00 ho-
din ve společenské místnosti DPS Senior. 

Akce:
n 11. ledna, pondělí – Komentovaná prohlídka výstavy 
„Komu asi patřila? Knihy a jejich lidé – sběratelé i ne-
přátelé“ – Místo: Praha – České muzeum hudby. Odjezd 
vlakem z Říčan ve 12.25 h. Komentovaná prohlídka výsta-
vy Komu asi patřila? Knihy a jejich lidé – sběratelé i nepřá-
telé s  jejími autory Jaroslavou Kašparovou a  Richardem 
Šípkem. Autoři návštěvníkům představí, s jakými peripe-
tiemi se během příprav potýkali, co nového se o knihách 

dozvěděli a  proč vybrali právě ty exponáty, které jsou 
na  výstavě k  vidění. Příspěvek účastníků: 120 Kč (80 Kč 
senioři nad 60 let a osoby se ZTP). Přihlášení do 7. ledna.
n 13. ledna, středa – Povídání o historii – Počátky čs. 
státu (proč je nutné si připomenout naše dějiny) – Mís-
to: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 16:00h. 
Vstup zdarma. Na setkání se těší Jiřina Kutláková.
n 18. ledna, pondělí – Novoroční setkání s  hudbou – 
Místo: KC Labuť. Začátek: 14.00 h. Zveme vás na pose-
zení plné hudby a tance. Tentokrát nám bude hrát Magda 
s Honzou. Vstup zdarma.
n 21. ledna, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Senior 
– jídelna. Začátek: 15:00h. Příjemné posezení a popoví-
dání při kávě nebo čaji. Hudební vystoupení. Všichni jste 
srdečně vítáni. Vstup zdarma.

Připravované akce
25. února, čtvrtek – Komentovaná prohlídka zámku Zbi-
roh – Místo: zámek Zbiroh (okres Rokycany). Jednodenní 
autobusový zájezd. Komentovaná prohlídka zámku a dal-
ších přírodních a  kulturních památek oblasti. Příspěvek 
účastníků: 250 Kč (pro členy Klubu Senior 220 Kč, zahrnu-
je dopravu, pojištění, vstupné). Přihlášení do 20. 2.

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

Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 21. ledna 2016 od 10.30 do 12.00 h.

Představujeme vám nový obor  
Celoživotního Vzdělávání v Centru Na Fialce

Zahradnické judo
aneb přetlačovat se s přírodou nemá smysl, lépe je poznat její 
zákonitosti a nasměrovat je pro vlastní prospěch. Co Čech, 
to zahradník, ať už na zahradě u domu, chaty či v truhlíku 
na balkoně, každý něco pěstuje. S větším či menším úspě-

chem se snažíme zahradničit a každá dobrá rada od odbor-
níka je nad zlato! Od února budou Na Fialku jezdit „radit“ 
odborníci z Výzkumného ústavu v Průhonicích. V rámci Ce-
loživotního Vzdělávání v osmi dvouhodinových přednáškách 
se dozvíme, jak pěstovat růže či rododendrony.
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Denní stacionář Olga při DPS Senior
Blahoslavova	2576,	Říčany

V denním stacionáři se poskytují ambulantní služby 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Zařízení 
funguje jako „mateřská školka“ pro seniory.

ZÁKLADNÍ	ČINNOSTI
1.	Pomoc	při	zvládání	běžných	úkonů	péče	o	vlastní	

osobu
2.	Pomoc	při	osobní	hygieně
3.	Poskytnutí	stravy
4.	Výchovné,	vzdělávací	a	aktivizační	činnosti	
5.	Zprostředkování	kontaktu	se	společenským	prostředím
6.	Pomoc	při	uplatňování	práv,	oprávněných	zájmů	

a	při	obstarávání	osobních	záležitostí

V	denním	stacionáři	jsou	služby	poskytovány	pro	
klienty	v	sazbě	30	Kč/hod.	+	stravné
V	případě	pobytu	nad	5	hod.	a	min.	3x	v	týdnu	se	
sazba	snižuje	na	20	Kč/hod.	+	stravné

Bližší informace  
Jana Kadeřábková  
tel: 323 618 272, 
733 340 061

Pro děti a rodiče
Paní ing. Barošová vám představí pohled na možnos-
ti přírodního zahradničení. Chcete mít na  zahradě 
atraktivní trvalkové záhony nebo pěstovat bylinky? To 
všechno a mnohem více uslyšíte již od února v před-
náškovém sále Na Fialce.
Cyklus dalších přednášek začíná již 4. 2. 2016 a přihlá-
sit se můžete již nyní. Více informací na www.nafialce.
cz nebo na recepci Centra Na Fialce.

Další vesmírný rok za námi 
Je za námi další úspěšný rok. V létě 
se nám tábor vydařil. Ani na  pod-
zim nás ale elán neopouští. V rám-
ci týdne sportu jsme se v  září sešli 
s  dětmi na  Marvánku a  zahráli si 

oblíbenou pálkovou hru Gorku Morku.
Každoroční tradicí se stala naše účast na  Celostátní vzá-
jemné výměně zkušeností (CVVZ), tentokrát pod heslem 
„Létáme v  tom společně“. Pořadatelským městem byla 
po  několikaleté přestávce opět Chrudim. Opět jsme se 
dozvěděli mnoho zajímavých a  inspirativních informací 
od lidí stejně zapálených do činnosti s dětmi. „Je super, že 
na takovou akci jezdí odborníci a snaží se poutavě předávat 
své znalosti široké veřejnosti,“ pochvaluje si Gábina. Ivoš 
se coby lektor podělil o své dlouholeté zkušenosti organi-
zátora celotáborových her a na CVVZtce si cení možnost 
„potkat lidi s podobnými zájmy, pokecat, poučit se, pora-
dit“. Johanka hodnotí letošní ročník: „Za  mě zase super, 
tuhle akci mám ráda, krom toho je to jednou ročně, kdy si 
zahlaholíme československou hymnu.“ Letos nás mimo 
jiné uchvátila závěrečná humorná show fyzikálních poku-
sů s hořlavinami a tekutým dusíkem. Někteří z nás vytvořili 
inženýrský tým, který zkonstruoval a  vypustil Vesmírnou 
raketu do vesmíru. Nebo aspoň směr vesmír…
Jeden z nás získal ocenění Březový lístek. Je to zvláštní způ-
sob poděkování kolegů–vedoucích za  dlouhodobou čin-
nost s dětmi. Na toto vyznamenání jsme nominovali Kubu, 
nejdéle jezdícího táborníka, dvorního technika a nadaného 
zpěváka u táborového ohně. Znovu a veřejně gratulujeme.
Hned po CVVZtce se někteří vedoucí účastnili zdravotnic-
kého kurzu první pomoci. Na realisticky namaskovaných 
zraněných se připravovali na to, aby je při skutečné nepří-
jemné nehodě nic nepřekvapilo. 
Je za námi další úspěšný rok. Vydařil se díky snaze vedou-
cích a  praktikantů. S  pomocí každého, kdo nasekal ně-
kolik polínek do táborových kamen nebo převezl zásoby 
kakaa. Díky podpoře města Říčan. Díky nadšeným dětem 
a jejich rodičům. Už se těšíme, jak se vyvede rok letošní.
Za Vesmír Říčany, z. s.

Vašek Skořepa
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Mraveniště v novém roce
Vítáme vás v novém roce 
2016 a  přejeme vám 
spoustu společných zá-
žitků. Děkujeme všem, 
kteří nás v loňském roce 
podporovali, a  těšíme se 
s  vámi na  společné akti-
vity i v roce letošním.
V Mraveništi se stále mů-

žete hlásit na pravidelné aktivity (Hudební, sportovní, umě-
lecké i vzdělávací studio, Mravenčí školička,…). Děti, které 
budou pokračovat na kroužcích i ve druhém pololetí, se již 
hlásit nemusí. Informace a přihlašování na pravidelné i jed-
norázové aktivity nejdete na: www.mraveniste.webooker.eu
Nově jsme pro vás také připravili semináře na téma Návrat 
do zaměstnání (nejen pro maminky po mateřské dovolené). 
Přednášet bude zkušená personalistka Lucie Ptáková.

V MC stále nabízíme rehabilitační masáže, relaxační masá-
že a individuální fyzioterapeutické konzultace s Veronikou 
Sobotkovou (tel: 606521823).
Připravujme také večerní čtvrtky pro dospělé, kde si mů-
žete odpočinout od všedních starostí, naučit se něco nové-
ho nebo vytvořit originální dílo. 
Na pololetní prázdniny jsme pro děti připravili zajíma-
vé tvoření.

Plánované aktivity v lednu

Sobotní keramika  
(Cena.	200	Kč/osoba)

9.	ledna,	9.00–11.30	h	
s	Katkou
23.	ledna,	9.00–11.30	h	
se	Štěpánkou

Tvoření pro dospělé 
(Cena	200	Kč/osoba)

14.	ledna,	19.00–21.00	
h	–	Náramky	Shamballa

Semináře – Návrat 
do práce 
(Cena.	150	Kč	osoba)

21.	ledna,	18.00–20.00	
h	Motivační	dopis

28.	ledna,	18.00–
20.00h	Životopis

11.	února,	18.00	–	
20.00h	Pohovory

Tvoření pro děti		
(Cena.	150	Kč/osoba)

29.	ledna	9.30–11.00h	
Obrázek	jinak

Lyžařská expedice 
Silvretta	(jarní	prázdniny)

29.	ledna–5.	února	
(7300	Kč,	10	900	Kč)

Karneval pro nejmenší Termín	upřesníme	
v	příštím	čísle	(2/2016)

Na veškeré aktivity se můžete hlásit přes rezervační sys-
tém. www.mraveniste.webooker.eu
Podrobné informace najdete na www.mraveniste.info
Ivana Dudová, koordinátorka Mateřského centra Mraveniště

Pozvánky farnosti Říčany
Římskokatolická farnost Říčany společně s  T.J. Sokol 
Říčany a Radošovice pořádají tradiční dětský karneval, 
který se bude konat v radošovické sokolovně již 24. ledna 
2016 od 14.30hodin. Prosíme vezměte si přezutí s sebou, 

k dispozici budou v omezeném množství návleky na boty. 
Srdečně všechny zveme – přijďte. Těšíme se na vás.
Římskokatolická farnost Říčany pořádá 30. ledna 2015 
v KC Labuť 3. farní ples. Začátek ve 20 hodin. K tanci bude 
hrát kapela Atmosphere Show band. Srdečně zveme.

mp
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PF 2016
Mnoho úspěchů, radosti, zdraví v  roce 
2016 a příběhy se šťastným koncem přeje 
všem svých klientům, spolupracovníkům 
a čtenářům kolektiv pracovníků obecně 
prospěšné společnosti Cesta integrace. 

Ohlédnutí za dopravní výchovou 2015 
Dopravní výchova pro žáky 4. tříd ZŠ má své dlouhole-
té místo a jistě i oblibu u škol, učitelů a žáků. Jedná se 
nejenom o  teoretickou, ale především i  praktickou vý-
uku na dětském dopravním hřišti v Říčanech, kdy děti 
po  získaných znalostech vše procvičují na  kole přímo 
na hřišti. Nacvičují křižovatky, správné odbočování, do-
pravní značky, apod. Vše zakončují získáním průkazu 
cyklisty. Výuka je organizována Cestou integrace, o.p.s. 
ve spolupráci s BESIP – Ministerstvem dopravy a měs-
tem Říčany. Rok 2015 byl úspěšný nejenom v  počtu 
zapojených škol – 18, ale i tříd (32 na jaře a 34 na pod-
zim). Celkem se výuky zúčastnilo 1284 žáků! Výuka je 

rozdělena do  3 částí: podzim/zima/jaro z  čehož pouze 
zimní část je realizována ve  škole. Není proto divu, že 
podzimní a jarní měsíce je na dopraváku v dopoledních 
hodinách velmi živo. Dopravní výchova se pomalu ro-
zebíhá i do nižších tříd v tématu chodec a chování v do-
pravních prostředcích. 
V  roce 2015 se nám také podařilo získat 4 nová kola 
a koloběžku. Jedno kolo a koloběžka byly pořízeny z ří-
čanského grantu na akci Bezpečně na kole pro říčanské 
3. třídy, další 3 kola z daru 12000 Kč od pana starosty, 
vysoutěžená v  rámci 10 Problémů Říčan. Dar jsme vy-
užili ve  spolupráci s  šéfem Author a  paní Hroudovou 
z  CykloSportu ORG za  cenově velmi výhodných pod-
mínek Velmi děkujeme. Také děkujeme paní učitelce 
ze ZŠ Nerudova a  cyklo sportu Kola Šára za  dar Cestě 
integrace – jedná se o  2 kola a  koloběžku. Jarní výuku 
začneme zvesela a stará kola značky Sobi pomalu začne-
me vyřazovat. Přejeme všem v novém roce hodně zdraví 
a bezpečnou jízdu na kole J

Markéta Hubínková

NZDM Klub Cesta

Klub Cesta působí v Říčanech od roku 2004 jako nízko-
prahové zařízení pro děti a  mládež (zkráceně NZDM). 
V současnosti je v ČR téměř 250 sociálních služeb regis-
trovaných jako NZDM. Co tato zařízení společnosti při-
náší? „Cesta“ nabízí místo a podporu pro děti a mladé lidi 
v lokalitě. Klub je otevřený pravidelně 3 x týdně a 2x navíc 
v  terénu nebo online. Děti a  mladí lidé mohou využívat 
zázemí klubu – posedět, zahrát si deskové hry, nebo stol-
ní fotbálek, pouštět si hudbu, kreslit, malovat nebo jinak 
tvořit. Personál klubu nabízí dětem a mladým lidem při-
měřenou míru pozornosti, informace, když si nevědí rady, 
podporu v řešení nepříznivých sociálních situací, prostor 
pro důvěrné rozhovory a vede mladé k rozvoji jejich vlast-
ní dovedností a vzájemné toleranci. 

Matúš Žák
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Výprava na Kokořínsko
Dne 28. listopadu se skauti vydali na  jednodenní výpra-
vu do  oblasti Kokořínska. Brzo ráno jsme vyjeli z  Říčan 
vlakem směr Mělník, ze kterého se dále pokračovalo už 
po svých. V Kokořínsku je spoustu krásných pískovcových 
útvarů, které nás během cesty obklopovaly, tudíž bylo co 
obdivovat. Odpoledne jsme dorazili přímo na hrad Koko-
řín. Nebylo však už mnoho času, takže si kluci akorát vy-
šlápli kopec ke hradu a podívali se okolo. Poté jsme vyrazili 
do Mšena, odkud nám jel zpáteční vlak. Počasí nám přálo 
celou dobu a ke konci nám dokonce i  lehce sněžilo, takže 
si myslím, že výprava byla pro kluky příjemným zážitkem.

Vojta Krejčí, 4. oddíl „Jeleni“ 

Ve  středu 25. listopadu proběhlo v  Olivově dětské lé-
čebně slavnostní vyhlášení výsledků charitativní akce 
Běh Mladé fronty. Akce se zúčastnili ředitel léčebny Jiří 
Bruk, patron projektu známý ultramaratonec a zakla-
datel Běžecké školy Miloš Škorpil, zástupci běžeckých 
týmů MasterCard, Tesco – OC Letňany, vydavatelství 
Mladá fronta a děti, které se v Olivově léčebně léčí. 
Vyběháno bylo 35 120 Kč (za každý uběhnutý kilometr 10 
Kč), avšak všichni partneři a  organizátor soutěže navýšili 
částku na  celkových 50  000 Kč. Miloš Škorpil tedy předal 
řediteli léčebny šek na částku 50 000 Kč. Finanční příspě-

vek věnuje léčebna na sportovní pomůcky pro léčbu obezity 
a pořídí dětem sportovní a zdravotní pomůcky jako běžecký 
pás, trekingové hole, rotoped a tonometr. 
Během slavnostního odpoledne byl vyhlášen vítězný tým 
– MasterCard s 1033 km a nejlepší běžkyně – Magda No-
váková s 352 km, které dokázali naběhat od 14. září do 31. 
října 2015. V rámci večera vystoupil dětský pěvecký sbor 
Elišky Erlichové. Jednalo se o 1. ročník soutěže a organi-
zátor, vydavatelství Mladá fronta, by rád na  něj navázal 
stejnou aktivitou v roce příštím.  

Josef Boubín, Olivova dětská léčebna

V Olivovně vyhlásili výsledky charitativní akce Běh Mladé fronty
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Ze života škol(ek)

PF 2016 z Landie

A  už je to zase tady. Nový rok, nová 
předsevzetí a plány, co všechno bychom 
rádi v naší školce a v našich jesličkách 
s dětmi zvládli, co bychom rádi děti nau-
čili, aby byly připravené na vstup do ško-
ly. A aby u nás byly šťastné a spokojené.
Nejprve trochu bilancování nad tím, 
co jsme zažili v závěru loňského roku. 
Začátkem listopadu jsme si povídali 
o  svátku svatého Martina a  společně 
jsme se pustili do pečení svatomartin-
ských rohlíčků. Přijelo k  nám divadlo 
s  podzimní pohádkou o  skřítku Třeš-
ničkovi a  taky jsme ve  školce měli ře-
meslnou dílnu s přadlenou z Muzea Ří-
čany. A pak už jsme se nemohli dočkat, 
až vyrazíme na  celodenní výlet do  IQ 
parku v Liberci. Bylo tam tolik zajíma-
vých věcí k vidění, že jsme přijeli oprav-
du nabití různými zážitky a dojmy. 

A pak nám nastal advent a s ním spous-
ta zajímavých akcí. Jeli jsme krásně na-
strojeni se sváteční náladou do divadla 
na  vánoční koncert dětského pěvec-
kého sboru Coro Piccolo. V  jesličkách 
jsme zhlédli představení O  kočičce 
a pejskovi. Přivítali jsme u nás Mikuláše 
s andělem i čertem, kteří nám přinesli 
mikulášskou nadílku. Navštívili jsme 
kostel sv. Petra a Pavla u nás v Říčanech 
a zastavili se u jesliček na náměstí. Le-
gendu o  narození Ježíška jsme zahráli 
rodičům na  našem tradičním Vánoč-
ním posezení s rodiči. A pak jsme čeka-
li, zda nám i letos Ježíšek něco hezkého 
ve  školce nadělí... Nadělil. Pod vánoč-
ním stromečkem jsme ve školce i v jes-
ličkách našli spoustu nových hraček, se 
kterými si na třídách můžeme hrát. 
Nemysleli jsme však jen na  sebe, za-
pojili jsme se do charitativní akce „Po-
mozme opuštěným dětem“ a společně 
s  našimi skvělými rodiči i  dětmi jsme 
vybrali peníze na  dárky pro malého 
Martínka a  Dominiku z  dětského do-
mova. A hodně jsme si povídali o tom, 
jak můžeme pomáhat po celý rok.

A  čím začneme v  novém roce? Nej-
prve coby družina Tří králů vyrazíme 
koledovat do  domova pro seniory 
v  Mnichovicích, abychom svými ko-
ledami potěšili babičky a  dědečky. 
Přijede k  nám staročeské divadlo, 
navštívíme další řemeslnou dílnu 
Muzea a začneme „studovat“ Malou 
technickou univerzitu. A  koncem 
ledna chystáme pro naše předškolá-
ky školku na  lyžích. A  všichni se už 
nemůžeme dočkat, až napadne sníh 
a  my budeme sáňkovat a  bobovat 
u nás na kopci v Landii!

Šťastný nový rok vám všem přeje tým 
z jesliček a MŠ Landie 
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Benefiční koncert na podporu 
sociálního fondu Pramínku

V  pátek 4. 12. 
proběhla v  říčan-
ském klubu K2 
již třetí benefice 
pro Lesní klub 
Pramínek – Eko-
centrum Říčany. 
Dva zdánlivě 
neslučitelné svě-

ty – rockový klub a  lesní školka se doplňují skvě-
le. Klub poskytuje zázemí. Pramínek přiveze ka-
pely, které jsou jinak v  Říčanech k  vidění jen stěží. 
Lektoři Pramínku nejsou zdaleka jen lesními pedagogy. 
Škála jejich dalších povolání je velmi pestrá: Radim – 
ve světě hip-hopu známý jako Radimo, člen legendárních 
Prago Union, vystoupil letos s 20 Minutes – charismatic-
kými dívčími dvojčaty. Robert, další z lektorů, večer mo-
deroval. Hlavní hvězda večera – Pohřební kapela – nedala 
návštěvníkům vydechnout ani když byl jejich baskytarista 
na chvíli odvolán kvůli přeparkování auta. Odehráli bez-

mála dvouhodinový strhující koncert plný hitů typu Ko-
máři se ženili, Už troubějí atd.
Dále pokračoval další člen Prago Union DJ Jeffology, kte-
rý nakonec předvedl spolu s dalšími čtyřmi lidmi bezmála 
světový rekord v nacpání co největšího počtu muzikantů 
i  s  nástroji a  aparaturou do  Toyoty Yaris. Jako správná 
kapitánka, opustila mezi posledními taneční parket Bára 
Smetánková, která v rámci benefice oslavila i narozeniny. 
Výtěžek ze vstupného více než 150 návštěvníků akce puto-
val tentokrát na sociální fond LK Pramínek, ze kterého je 
částečně hrazeno školné některých dětí. Děkujeme všem, 
kdo si s námi přišli ten báječný večer užít a budeme se těšit 
na setkání při dalších akcích Pramínku nebo Ekocentra.

Robert Janč, lektor

Den otevřených dveří
Srdečně vás zveme 
na  den otevřených 
dveří do lesní škol-
ky Pramínek, který 
se uskuteční v úte-
rý 26. 1. 2015 od 9 
hod. a  poté od  14 
hodin s  lektory. Je 
určen nejen rodičům, kteří si chtějí prohlédnout Pramínek 
za  provozu a  vyptat se na  všechno, co je zajímá, ale také 
těm, kteří se jen tak chtějí podívat. Těšíme se na setkání. 
Za tým Pramínku s přáním všeho dobrého v roce 2016

Bára Smetánková a Olga Jarkovská

Ze života škol(ek)

Adventní čas ve  škol-
ce začal už koncem 
listopadu zdobením 
tříd a  stromečků vá-
nočními dekoracemi 
a  výrobky dětí, a  to 

nejen ve školce, ale i na říčanském náměstí. Začalo to divo-
ce, a to přímo ,,Čertovským rejem“ u Motýlků. Děti si oblékly 
kostýmy čertíků a celá třída se proměnila v peklo s ohnivou 
bránou. Na celý rej dohlížel Mikuláš s čertem – loutky velkého 
formátu, u kterých fotili své děti i rodiče z jiných tříd. Pokračo-
valo se ,,Vánoční slavností“ u Kuřátek a Žabek. Třídy rozsvítily 
vánoční stromeček a výzdoba vánočními výrobky dětí doplnila 
atmosféru. Společně si děti zazpívaly koledy u klavíru, dopro-
vázené rolničkami a trianglem, přednesly několik vánočních 
básniček a na závěr Kuřátka předvedla dva tanečky. Potom ro-
diče a děti u stolečků mlsali vánoční cukroví, pili čaj a vyráběli 
vánoční dekorace – ozdobené větvičky, věnečky, jablíčka. 
Všem zúčastněným děkujeme za pohodové vánoční odpoled-
ne. Pak přišel čas čekání na překvapení pod stromečkem. Za-
tímco u Kuřátek a Žabek proběhly vánoční besídky a dílničky 
ve třídě, Zajíci a Ryby uspořádali tradiční „Adventní prozpěvo-

vání“ venku. Letos poprvé využili atria – zahrady mezi žlutým 
a zeleným pavilonem. Po pěveckém vystoupení pod altánem 
u rozsvíceného vánočního stromečku si mohli všichni zapálit 
prskavku, opéct si na  ohních buřtíky a  adventně poklábosit 
u čaje. Třeba o tom, jak se těší na vánoční představení do Diva-
dla kouzel Pavla Kožíška. V dalších třídách přišel čas překva-
pení v následujícím týdnu – třeba u Včelek zahájili ,,Prodejem 
kaprů“ a stejně jako ostatní se těšili na ,,Předvánoční prozpě-
vování s dílnou“, která byla, v naší školce jak jinak, z přírod-
ních materiálů, které nás pohladí (dřevo, přírodniny, včelí 
vosk, papír, vlna). A protože pozvání platilo i pro sourozence, 
byla pro ně připravena navíc dílna tvoření z domácí modelíny. 
Tímto bychom chtěli poděkovat také strážníkům městské 
policie, že nám pomohli před cestou do divadla uhájit před 
školkou parkovací místa pro dva autobusy a  zároveň jim 
i všem lidičkám v Říčanech popřát hodně štěstí v roce 2016.

Kolektiv učitelek MŠ U Slunečních hodin

Vánoční zprávičky  
z MŠ U Slunečních hodin
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Ze života škol(ek)

Advent je v  českých tradicích i  v  ži-
votě naší školy měsícem přípravy 
na Vánoce. Každá neděle má své mís-
to a každý den ve škole se lze věnovat 
hezkým zvykům, které našim před-
kům i  nám v současné příliš rychlé 
době dávají řád a  ukotvení. Jeden 
příklad za všechny: děti ve školce se 
tak seznámily s  předpovědí počasí 
na následující rok pomocí cibulových 
sukének. Podle naší školní předpově-
di tak bude srpen a  září 2016 patřit 
mezi měsíce s většími srážkami. Zjis-
tili jsme také, proč by na  svátečním 
stole mělo být 9 případně 12 druhů 
cukroví. Kdo by chtěl vědět víc, může 
se podívat na náš web. 

Vánoční dílny 
a jarmark

5.ročník vánočních dílen a  jarmarku 
se konal ve  středu 9.prosince odpo-
ledne, kdy celou školou voněly fran-
tišky, vanilkové rohlíčky a vánoční čaj 
se svařeným vínem. V každém patře 
lákaly k ochutnání výrobky maminek 
i lineckého, které pekly děti. V mateř-
ské škole probíhala v dílnách výroba 
vánočních ozdob – plstěných andělů, 
svíček z  pomerančů a  dalších ozdob 
pro adventní období. Některé děti 
si zvládly během odpoledne vyrobit 
něco pro radost na  každém stano-
višti, nicméně nejvíce si užily společ-
ného tvoření s rodiči. Ve škole probí-
hal jarmark, na  kterém šly na odbyt 
nejvíce glitrové ozdoby na  sklo, an-
dělé z drátků a šperků a svítilny, které 
děti celý podzim vyráběly. Déšť nám 
sice lehce překazil společné zpívání 
u  vánočního stromečku, o  to víc se 
všichni těšili na společné zpívání v ří-
čanském kostele.

Vánoční koncert 
v říčanském kostele 
sv. Petra a Pavla

15. prosince 2015 odpoledne se v ří-
čanském kostele sv. Petra a  Pavla 
uskutečnil v pořadí již druhý vánoční 
koncert naší školy. Poprvé se k dětem 
přidalo s pásmem písní flétnové kvar-
teto maminek za klavírního doprovo-
du další maminky a  pod taktovkou 
dirigentky, paní učitelky, Ivety Lim-
burkové. V pásmu s názvem „Narodil 
se Ježíšek“ děti hrály a zpívaly písně 
a  dokonce připravily živý betlém. 
V  programu zazněly také vánoč-
ní básně, mimo jiné Koleda s  boulí 
od  pana Suchého. Vystoupili také 
žáci flétnových kurzů paní učitelky 
Lenky Sedlákové, kteří písní Halle-
lujah od  Leonarda Cohena (hranou 
i  zpívanou) celý program uzavřeli. 
Na  závěr jsme si společně s  rodiči 
a všemi návštěvníky kostela zazpívali 
koledu Narodil se Kristus Pán. 

Pozvánka na leden 2016
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
– 11. 1. 2016
V pondělí 11. ledna se opět otevřou 
dveře naší mateřské a základní 
školy.  Budete se moci podívat na 
běžný chod všech tříd, podívat se do 
našeho zázemí nebo třeba ochutnat 
naše typické svačiny. Uvidíte fungo-
vání věkově smíšených tříd i práci 
učitelů.  
Během odpoledne představíme zá-
jemcům pomůcky, které děti při vý-
uce využívají, a nabídneme možnost 
vyzkoušet si třeba násobení, odmoc-
ňování, učení se vyjmenovaných 
slov nebo cokoliv jiného, co mají děti 
ve  školce a  žáci ve  škole k  dispozici. 
Vedení školy i  učitelé ve  všech tří-
dách budou k  dispozici pro dotazy 
a konzultace. Věříme, že i během jed-
noho dne uvidíte, že učit se s velkým 
nadšením a  zápalem  lze nejenom v 
první třídě v září, ale také ve všech 
ostatních ročnících. 
Přijďte se podívat, jak naplňujeme 
naše motto: „Následujeme potřeby 
dnešních dětí“.

Zápisy do Sofie 
V  lednu nás čeká první termín zápi-
su do prvního ročníku školního roku 
2016/2017. Ve středu 27. 1. od 14.30 
do 17.00 projde zápisem první skupi-
na přihlášených dětí. Druhý termín 
zápisů je v  úterý 9.  února, od  15.30 
do 17.30. 
Děti do  mateřské školy zapisujeme 
v  případě volné kapacity průběžně 
během školního roku. V  případě 
zájmu se přijďte podívat nebo nám 
napište.
Za celý tým mateřské i základní ško-
ly Sofie vám přeji v  novém roce vše 
nejlepší a hodně energie do každého 
vašeho záměru !

Patrik Matlák, ředitel školy

Adventní čas v MŠ a ZŠ Sofie
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Ze života škol(ek)

MŠ Zahrádka 
Stavba ptačích budek

Koncem listopa-
du postavily děti 
z  Mateřské školy 
Zahrádka ze třídy 
Hruštiček čtyři sý-
korníky – ptačí bud-
ky pro všechny dru-

hy sýkorek, lejsky, krutihlavy a brhlíky.
Nejprve jsme si s  dětmi povídali 
o  ptácích žijících na  našem území. 
Jak žijí, čím se živí, kde se převážně 
vyskytují, kteří ptáci odlétají na zimu 
do  teplých krajin a  kteří naopak zů-
stávají přes zimu u nás. Poté děti se-
stavily budky z předem připravených 
dílů vyřezaných z prken o tloušťce asi 
2 cm,  z  tvrdého a  vyschlého dřeva. 
Prvně musely vyvrtat dírky pro vruty 
a  postupně sešroubovaly jednotlivé 
díly dohromady, jako stavebnici.

Dětem se při stavbě budek líbila vůně 
dřeva a práce s vrtačkou. Stavba bud-
ky byla pro ně zábavnou a  jednodu-
chou environmentální aktivitou, po-
dobně jako když staví domeček nebo 
hrad z dřevěné stavebnice. Dvě bud-

ky jsme už vyvěsili na školní zahradě 
a  těšíme se, jak na  jaře v  budkách 
zahnízdí sýkorky nebo menší ptáčci.
Věříme, že si touto aktivitou děti vytvo-
ří hlubší odpovědný vztah k přírodě.

třída Hruštiček

ZÁKLADNÍ ŠKOLA u ŘÍČANSKÉHO LESA

Jazykově-poznávací 
zájezd do Anglie
Ve  dnech 22. – 28. 11. se jazyko-
vá třída 6. A, několik žáků z  pátých 
ročníků a  dvě paní učitelky vypravili 
na týdenní jazykově-poznávací zájezd 
do  anglického Brightonu. Celý pobyt 
byl financován z  evropských peněz, 
které jsme získali z výzvy 56 vypsané 
MŠMT. V sobotu odpoledne jsme za-
mávali rodičům a  vydali se na  cestu. 
Po  osmnáctihodinové cestě jsme ješ-
tě celí rozhoupaní z  trajektu vystou-
pili do  probouzejícího se Brightonu 
a  vydali se s  průvodkyní na  prohlíd-
ku tohoto krásného letoviska s  jeho 
příjemnou architekturou a  mnoha 
turistickými atrakcemi. Během ces-
ty na  nás vykouklo sluníčko, takže 
jsme mohli strávit příjemné chvilky 
na pláži za odlivu a na zábavním molu 
Brighton Pier. Poté jsme navštívili 
podmořský svět a  po  chutné večeři 
žáci zapsali své první dojmy do svých 

deníků – samozřejmě anglicky. Druhý 
den jsme navštívili přístavní město 
Portsmouth, vyjeli na  stodesetime-
trovou vyhlídkovou věž Spinnacle 
Tower, která nabízela pohled na  celé 
město i  na  nedaleký ostrov Wight. 
Dále jsme prozkoumali plachetnici 
Her Majesty Warrior, a  to od  horní 
paluby až po  strojovnu, a  seznámili 
se s životem námořníků za vlády krá-
lovny Viktorie. Odpoledne nás čekalo 
první vyučování v jazykové škole. Třetí 
den jsme nazuli pohorky – čekal nás 
třináctikilometrový trek po křídových 
útesech Seven sisters s  krásnými vý-
hledy na  zvlněnou krajinu se stády 
ovcí a koňů po pravici a nekonečným 
mořem omývajícím sněhobílé, místy 
až padesát metrů vysoké, útesy pa-
dající příkře do vody po levici. Odpo-
ledne jsme nejen o  těchto zážitcích 
konverzovali při výuce a  večer si vše 
zaznamenali do deníků. Poslední den 
v  Brightonu jsme opět sportovali. 
Na  hlavním náměstí otevřeli veřejné 
kluziště, kde většina žáků předvedla 
své krasobruslařské umění. Až na jed-
nu bouli jak vejce si všichni vedli vý-
borně. Poté jsme si prošli zámek Pavi-

lion a za pomoci hlasového průvodce 
se dozvěděli o  jeho historii a  zajíma-
vostech. Odpoledne proběhla posled-
ní část výuky. Některé skupiny vyšly 
do  ulic a  zpovídaly kolemjdoucí, jiné 
hrály hry. Na  konci dostal každý žák 
certifikát o absolvování kurzu. Posled-
ní den jsme strávili v  Londýně, kde 
jsme si prohlédli nejznámější památ-
ky, projeli se metrem i červeným dvou-
patrovým autobusem a naobědvali se 
v  čínské čtvrti. Zájezd jsme zakončili 
večerní projížďkou na  obřím ruském 
kole London Eye s úchvatnými výhle-
dy na rozzářený předvánoční Londýn. 
Většinu cesty domů jsme svorně pro-
spali a  v  sobotu večer jsme už mohli 
maminkám a tatínkům vyprávět zážit-
ky a ukazovat fotky. 

Zuzana Pokorná
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Ze života škol(ek)

Na  začátku letošního školního roku 
proběhly na  většině říčanských škol 
volby do  žákovského zastupitelstva 
města Říčany. Letos nově a zajímavě 
studenti hlasovali a  vybírali kandi-
dáty pomocí aplikace D21, kterou 
určitě znáte z projektu Řídím Říčany. 
Systém hlasování se všem moc líbil. 
V  říjnu jsme absolvovali první zase-
dání a hned na to seznamovací kurz, 
protože se členové žákovského zastu-
pitelstva z  jednotlivých škol neznali. 
Ten byl, jak jsme se všichni posléze 
shodli, veden paní místostarostkou 
velice zábavnou a  zároveň poučnou 
formou. Hráli jsme různé seznamo-
vací hry, u  kterých jsme se nasmáli. 
Jenže jsme tam nebyli pouze kvůli 
zábavě. Dostali jsme za domácí úkol 
rozhodnout se, zda budeme chtít 
(jako jednotlivci) kandidovat na sta-
rostu zastupitelstva, potažmo mís-

tostarostu. Našli se i  tací odvážlivci, 
kteří oznámili svou kandidaturu již 
na  zasedání. Posléze však někteří 
zastupitelé svou kandidaturu stáhli 
a  rozhodli se, že budou „pouze řa-
dovými“ zastupiteli. Nakonec byl 
zvolen žákovským starostou Filip 
Richter z  Masarykova klasického 
gymnázia.  Místostarosty se stali Jan 
Štůla a Jan Jícha. 

A co se týče našich plánů do budouc-
na? Dostaneme k  dispozici částku 
sto tisíc, o které budeme mít možnost 
rozhodnout, jak ji ve městě využít, na-
příklad uspořádat kulturní, sportovní 
a  jiné společenské akce nebo ji věno-
vat na jiný prospěšný účel. Doufáme, 
že se budeme těšit hojné návštěvnosti 
a podpory ze strany obyvatel Říčan.

Veselé Vánoce všem, Jan Vinš 

První zápis ze zasedání Žákovského zastupitelstva 
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Vánoční ladění
4. 12. i k nám do školy zavítali 
Mikuláš, anděl a  čerti, aby se 
v  nižších ročnících a  v  družině 
přeptali žáčků na  jejich chová-
ní a poslechli si pěkné básničky 
a písničky; odpoledne se v dru-
žině rozpoutal pravý čertovský 
rej – diskotéka v  tělocvičně. 
10. 12. se uskutečnily vánoční 
dílny pro rodiče s  dětmi. Děti 
si mohly vyrobit svícen, ozdob-
nou větev, betlém či malované 
skleněné ozdoby na stromeček. 
Účast byla letos opravdu vysoká 
– přišlo sedmdesát šikovných 
tvořílků v doprovodu maminek, 
tatínků, babiček a  sourozen-
ců. Ve  vánoční atmosféře jsme 
si i  zazpívali koledy. 17.12. se 
uskutečnil tradiční vánoční 
jarmark, na kterém každá třída 
prodávala výrobky připravené 
během hodin výtvarné výchovy 
a  pracovních činností. Nechy-
bělo dobré občerstvení od žáků 
devátých tříd a  školní sbor nás 
pozval na  vánoční zpívání ko-
led. Tímto jsme se příjemně na-
ladili na vánoční notu.

Zveme rodiče a děti na projekci o vodních 
savcích, kteří jsou velmi vzácní a  patří 
mezi ohrožená zvířata. Součástí progra-
mu je videoprojekce, představení projek-
tů dětí z družiny a tvořivé úkoly (origami, 
omalovánky, modelování zvířátek)

Kdy: 21.1. 15.00 – 16.30 hodin
Kde: posluchárna školy 
volejte: 723 102 429, 323 666 546  
nebo pište:  
zuzana.pacalova@zs.ricany.cz  
(do 18. 1.)

POZVÁNKA:  

OSLAVA DNE TULEŇŮ, LACHTANŮ A VELRYB
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Ze života škol(ek)

Odezva našich žáků na studijní pobyt ve Velké Británii:

Konečně	 nastal	 den	 odjezdu	 na	 studijní	 pobyt	 do	 Londýna	
s	výukou	anglického	jazyka.	Cesta	začala	v	sobotu	14.listopadu	
a	 trvala	 18	 hodin.	 Trajektem	 jsme	 se	 přepravili	 přes	 kanál	 La	
Manche.	 V	 neděli	 brzy	 ráno	 nás	 přivítal	 Londýn.	 Hned	 jsme	
se	 šli	 podívat	 do	 Toweru	 a	 prohlédli	 si	 výstavu	 korunovačních	
klenotů.	 V	 následujících	 dnech	 jsme	 také	 navštívili	 Hyde	 Park,	
Westminsterský	palác,	the	Houses	of	Parliamient,	Buckinghamský	
palác,	 Trafalgarské	 náměstí	 a	 Piccadilly	 Circus.	 Od	 pondělí	
do	čtvrtka	jsme	si	každé	odpoledne	v	jazykové	škole	v	Greenwich	
procvičovali	 své	 znalosti	 angličtiny.	 Zájezd	 do	 Londýna	 byl	 pro	
mě	 velkým	 zážitkem	 a	 poznání	 života	 v	 londýnských	 rodinách	
velkou	zkušeností.	Škoda,	že	po	týdnu,	v	sobotu	21.11.,	náš	pobyt	
skončil.	Jsem	velmi	ráda,	že	jsem	se	ho	mohla	zúčastnit.
Pobyt	 v	 Londýně	 jsme	 strávili	 v	 hostitelských	 rodinách.	 Každé	
ráno	 nám	 rodina	 připravila	 snídani	 a	 dala	 nám	 obědové	 balíčky.	
Dopoledne	byl	vždy	naplánovaný	výlet	za	památkami	do	určité	části	
Londýna.	Odpoledne	jsme	měli	vyučování	v	anglické	jazykové	škole	
s	velmi	milými	učiteli.	Večer	jsme	trávili	v	rodinách,	kde	jsme	dostali	
večeři.	 Viděli	 jsme	 mnoho	 červených	 dvoupatrových	 londýnských	
autobusů	a	telefonních	budek.	Ochutnali	jsme	tradiční	anglické	jídlo	
–	fish&chips,	nakoupili	si	typické	londýnské	suvenýry.	Poslední	den	
v	anglické	škole	každý	obdržel	certifikát.	Na	konci	týdne	jsme	si	sbalili	
kufr,	rozloučili	se	s	hostitelskou	rodinou	a	Londýnem.	Všichni	si	pobyt	
užili	a	každý	se	něco	přiučil.	

Cesta	 do	 Londýna	 mi	
připadala	 neskutečně	
dlouhá.	Jeli	 jsme	přes	
Německo,	Belgii	a	Francii.	Každý	z	nás	měl	přidělenou	hostitelskou	
rodinu,	 kde	 jsme	 snídali	 a	 večeřeli.	 V	 centru	 Londýna	 jsme	 viděli	
spoustu	pouličních	umělců.	Ve	škole	jsme	byli	rozřazeni	do	čtyř	skupin	
podle	 výsledků	 testu,	 který	 jsme	 psali	 ještě	 v	 Čechách.	 Škola	 byla	
celkem	těžká,	ale	měli	jsme	vtipného	učitele,	takže	mě	hodiny	bavily.	
Poslední	 den	 v	 Londýně	 jsme	 se	 plavili	 po	 řece	 Temži	 a	 navštívili	
nejslavnější	několikapatrové	hračkářství	v	Londýně.	Cesta	domů	mi	
přišla	mnohem	kratší,	protože	jsem	většinu	cesty	prospal.	
žáci	7.ročníku

Cestovní	 kancelář	 CK2	 připravila	 pro	 nás	 zajímavý	 týdenní	
program	s	prohlídkou	centra	Londýna	a	městské	části	Greenwich,	
kde	se	nachází	Royal	Observatory	a	National	Maritime	Museum.	
Děti	 zaujala	 i	 exkurze	 přirodovědného	 muzea	 a	 plavba	 po	 řece	
Temži.	 Ocenili	 jsme	 dobrý	 výběr	 jazykové	 školy	 v	 Greenwich,	
která	nás	přesvědčila	svým	profesionálním	a	zároveň	vstřícným	
přístupem.	Naši	žáci	si	výuku	angličtiny	v	jazykové	škole	doslova	
užívali.	Až	na	některé	nepříjemnosti,	 jako	byla	například	plavba	
trajektem	 po	 rozbouřeném	 moři,	 kde	 jsme	 s	 papírovými	 pytlíky	
běhaly	od	jednoho	dítěte	k	druhému,	hodnotíme	celý	zahraniční	
výukový	 pobyt	 kladně	 a	 věříme,	 že	 se	 stal	 pro	 zúčastněné	 žáky	
velkou	motivací	k	dalšímu	studiu	angličtiny.	
učitelky	1.ZŠ	Říčany

Tak	 se	 nazývá	 vyhlášená	 sváteční	 expozice	 na	 zámku	 v	 Hrádku	
u	Nechanic.	Třída	6.	C	se	sem	v	prvním	adventním	týdnu	vypravila	
na	předvánoční	exkurzi,	během	které	jsme	prošli	vánočně	vyzdobené	
zámecké	 komnaty	 a	 od	 paní	 průvodkyně	 se	 dověděli	 i	 mnoho	
zajímavostí	 o	 adventních	 a	 vánočních	 zvycích	 a	 tradicích	 šlechty	
i	 obyčejných	 lidí.	 Prohlídku	 jsme	 zakončili	 návštěvou	 zámecké	
kuchyně,	kde	jsme	ochutnali	zámecké	vánoční	cukroví.

Zuzana	Pacovská

VÁNOCE NA ZÁMKU“

I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŘÍČANY
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
12.	února	2016	od	10.00–17.00	hodin,	Olivova	ulice	1308

Zákonný	zástupce	budoucího	prvňáčka	se	prokáže	svým	občanským	průkazem	a	přinese	
s	sebou	rodný	list	dítěte.	Další	informace	naleznete	na	webu	školy	www.zs-ricany.cz	.

LONDÝN S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA
NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU 
Z OPVK NAŠE ŠKOLA ZÍSKALA DOTACI K REALIZACI 
TÝDENNÍHO STUDIJNÍHO POBYTU VE VELKÉ BRITÁNII, 
KTERÉHO SE ZÚČASTNILO 57 ŽÁKŮ Z 5. A 7.ROČNÍKU.
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Práce s talentovanými žáky
Projektové vyučování jako samostatný 
vyučovací předmět má na naší škole dlou-
holetou tradici. Je určeno talentovaným 
dětem 1. stupně s cílem podporovat a roz-

víjet jejich schopnosti a dovednosti. 
Žáci z 3. a 5. ročníku se setkávají jednou za týden na tří-
hodinovém bloku projektového vzdělávání. Pro každý 
rok je zpracováno ústřední téma, které se pak prolíná 
celým školním rokem. Žáci v  rámci projektu využívají 
a  rozvíjejí své schopnosti ze všech vzdělávacích oblastí 
– českého jazyka, matematiky, pracovních dovedností, 
informační, finanční a  čtenářské gramotnosti. V  letoš-
ním školním roce se děti budou věnovat středověku. 
Není náhodou, že bylo vybráno toto téma. V roce 2016 si 
připomínáme 700. výročí narození českého krále a řím-
ského císaře Karla IV. 
V současné době se děti seznamují s módou, zbrojířstvím, 
architekturou a  jejím rozvojem, zvyklostmi, stolováním, 
postavením šlechty ve  společnosti, významem církve 
a  panovníka. Čeká je také studium rodu Lucemburků, 
z něhož Karel IV. pochází. 

V  průběhu roku budou žáci prezentovat své objevy 
na webu školy, na konci roku pak proběhne veřejná pre-
zentace jejich práce. 

Lenka Počtová, vyučující projektového vyučování

Ze života škol(ek)

Výtvarná dílna
2. prosince se opět (již potřetí) uskutečnila veřejná vý-
tvarná dílna pod názvem „Kalendář“.
Tato akce se setkala v minulých letech s velkým ohlasem, 
a proto jsme ji i letos zopakovali. 
Rodiče se svými dětmi přišli v pozdních odpoledních ho-
dinách s  cílem podílet se na  tvorbě školního kalendáře 
na rok 2016. 
Na všech účastnících bylo vidět, že si vše parádně užíva-
jí. Děti se svými rodiči tvořily jednotlivé listy kalendáře. 
Ústředním motivem byly hudební nástroje. Ty nás pro-
vedou celým příštím rokem. Když jste vešli do třídy, kde 
rodiče se svými ratolestmi vytvářeli svá díla, dýchla na vás 
báječná tvůrčí atmosféra.
Dílo se povedlo a vytvořené kalendáře na rok 2016 budou 
v prodeji již od 14. 12. na vánoční výstavě, kterou pořádá 

Bezručovka

Spolek Bezručovka společně se ZŠ Bezručova, a posléze 
na Vánočním koncertu naší školy 22. 12. 2015. 

Jan Šindelář, učitel ZŠ Bezručova
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Ze života škol(ek)

ZŠ Nerudova
Předvánoční čas
I u nás ve škole se v tomto období konala celá řada akcí. Tak 
nejdříve jsme si ozdobili stromeček u říčanského kostela. 
Ozdobičky na něj vyrobily naše děti z přípravné třídy a ze 
školní družiny. I Mikuláš, anděl a čerti k nám našli cestu se 
svou nadílkou. Pytel měli čerti velký, ale nikoho neodnesli, 
máme tedy samé hodné žáky. Tímto bychom chtěli poděko-
vat pracovnicím OSPOD Říčany a OIT Říčany.
Rodiče i zájemci z řad veřejnosti se mohli seznámit s tím, 
jak jsme šikovní, na tradiční předvánoční výstavce našich 
prací, která proběhla na konci listopadu. Prodejní výstav-
ky se zúčastnili se svými pracemi všichni žáci školy.
Starší děti, v  rámci pracovního workshopu, který pořá-
dalo Muzeum Říčany, zjistily své dovednosti při práci se 
dřevem – výroba autíčka, dívky pekly a zdobily perníčky 
spolu s mladšími dětmi.
V tomto měsíci také skončila práce na dotačním progra-
mu „Podpora logopedické prevence pro předškolní děti 
v  roce 2015“. V  rámci tohoto programu vznikly nejen 
pracovní náměty na  logopedickou prevenci, ale zároveň 

byly nakoupeny potřebné pomůcky, včetně počítačového 
programu pro rozvoj slovní zásoby
Tím ale adventní čas neskončil. Pokračovaly třídní vánoč-
ní besídky a všichni se těšili nejen na vánoční prázdniny, 
ale i na vánoční nadílku.
Tímto bychom chtěli popřát všem čtenářům do  nového 
roku klid, zdraví a pohodu.

Jitka Macháčková, ZŠ Nerudova

Exkurze na soudní líčení 
Dne 25.11. 2015 se třída 4 .A zúčastnila exkurze na soud-
ní líčení v  rámci projektu Soudci do  škol, který na  naší 
škole úspěšně probíhá již několik let. V Justičním areálu 
na Míčánkách v Praze studenti zhlédli soudní líčení, které 
bylo zakončeno vynesením rozsudku v nepřítomnosti ob-
žalovaného. Poté studenti živě diskutovali s paní soudky-
ní JUDr. Zemanovou, jež ochotně odpovídala na všechny 
zvídavé otázky. Především jí patří dík za to, že již několik 
let umožňuje našim studentům lépe poznat fungování 
soudního systému v ČR. 

P. Janovská

18. ročník soutěže „O klobouk 
kouzelníka Pokustóna“
Dne 4.12.2015 se soutěžící Ema Dorňáková, Sofie Kolací, 
Kateřina Pokorná a Anna Ruszová ze sekundy a Natálie 
Vaňková a Josefína Vojtěchová z tercie ve finále 18. roč-
níku soutěže „O klobouk kouzelníka Pokustóna“ konané 
a pořádané Gymnáziem Písnická 760, Praha 4, umístily 
ve  velké konkurenci základních a  středních škol z  růz-
ných koutů České republiky následovně: 10. místo – Ema 
Dorňáková a Anna Ruszová: pokus „Indikátor červeného 
zelí“ – 111 bodů; 11. místo – Sofie Kolací a Kateřina Po-
korná: pokus „Tlak 3 x jinak“ – 109 bodů; 21. místo – Na-
tálie Vaňková a Josefína Vojtěchová: pokus „Sloní zubní 
pasta, rozklad Coca coly“ – 102 bodů.

Cílem soutěže bylo porovnání získaných vědomostí 
a dovedností žáků zábavnou formou. Přínosem by mělo 
být zvýšení zájmu o  přírodní vědy, rozšíření a  aplikace 
vědomostí, navázání kontaktů a  rozvoj organizačních 
schopností.
Žák (nebo žáci) měli za úkol připravit si pokus s jednodu-
chými pomůckami na  jakékoli téma fyziky (mechanika, 
optika apod.) či chemie. Pokus museli doprovodit slov-
ním komentářem.
Celkem se finále účastnilo 31 skupin. Nejmenší počet zís-
kaných bodů byl 75 a nejvyšší 128.
Všem soutěžícím blahopřejeme!
 P. Hromas
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Čertění sextánů
I v letošním roce nezapomněli sextáni na svoje spolužáky 
a  v  pátek 4. 12. navštívili během páté vyučovací hodiny 
všechny třídy. Čertění předcházely mohutné přípravy 
a nechyběla ani mikulášská nadílka. Veškeré dění nafotila 
sextánka Eva Havlíčková. 

dř

Zapojili jsme se do Výzvy 56 
Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost MŠMT
Na  jaře tohoto roku se naše škola přihlásila k  Výzvě 56 
Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschop-
nost MŠMT, která umožňovala jednotlivým školám získat 
dotace na  jazykové pobyty žáků a  učitelů. Tři vyučující 
cizích jazyků se díky tomu zúčastnily jazykových kurzů 
v zahraničí, realizovaly se dva zahraniční zájezdy pro stu-
denty se zaměřením na zdokonalení praktických znalos-
tí  žáků v cizím jazyce a v  části Čtenářských dílen mohla 
škola opatřit pro výuku elektronické čtečky a doplnit po-
třebné knižní tituly do školní knihovny.
 I. Zarachovská

Jazykové pobyty pro učitele
Naše škola, Gymnázium, Říčany, vyslala na  jazykové pobyty 
pro učitele tři vyučující. Dvě vyučující angličtiny zamířily do Ir-
ska a jedna z vyučujících němčiny do německého Hamburgu.
Kurz, kterého jsem se zúčastnila v irském městě Galway, 
mě rozhodně nezklamal. Vyučování probíhalo v  mezi-
národní jazykové škole, v  malých skupinkách a  velmi 
přátelské atmosféře. Spolužáky tvořili studenti angličti-

ny různého věku z celého světa. Kromě výuky probíhala 
i řada dalších aktivit organizovaných jazykovou školou, 
které nám umožnily seznámit se i  s  historií a  kulturou 
dané země. Já osobně považuji celý pobyt za velmi pří-
nosný nejen z hlediska zlepšení jazykových dovedností, 
ale především i  možností výměny zkušeností s  učiteli 
z  jiných zemí a srovnáváním metod výuky jazyků u nás 
a v zahraničí.
Bylo by jistě dobré, kdyby podobné projekty připravilo 
ministerstvo i v budoucnu. Jak jsem mohla při rozhovo-
rech s  kolegy z jiných a nejen evropských zemí zjistit, pro 
řadu zemí je výuka cizích jazyků jednou z priorit vzdělá-
vání a ne každý učitel si může dovolit financovat podobný 
kurz ze svých prostředků. J. Stiborová

Ze života škol(ek)

  2011  

Den otevřených dveří 
 

 

 

 
Zveme zájemce o studium a jejich rodiče na Den otevřených dveří, který se 
uskuteční ve středu 27. ledna 2016 v době od 8:20 h do 17:00 h.  
Program Dne otevřených dveří: 

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

k přijímacímu řízení a portfoliu školy v aule 

 

 
Nabízíme 

  
Ve školním roce 2015/16 otevřeme  

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

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

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

soutěže, sportovní kurzy, zahraniční 
zájezdy a výměnné pobyty; 

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

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

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

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

 jsme fakultní školou Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  

Informace vám rádi sdělíme 
 kontaktujte prosím zástupkyni 

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

 

 
 

 

 

 

Název školy: Gymnázium, Říčany  

Adresa: Komenského náměstí 1/1280, Říčany 251 00 

Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. 
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Ze života škol(ek)

Vážené dámy a vážení pánové, srdečně Vás zveme na velkolepý večer plný tance, zábavy 
a hudby ve stylu 20. let. Večírek započne úderem 19. hodiny 25. února 2016 v Národním domě 

na Vinohradech. Je pro Vás připraven skvělý program, výtečná hudba a nabitá tombola.  
Budeme velmi rádi, pokud si tento nezapomenutelný večer přijdete užít společně s námi.

Cena lístků je 300 Kč. Koupit si je můžete u nás, v Oktávě, u kohokoliv z maturantů  
či na emailové adrese listky@mkg.cz. Přímo na místě budou k prodeji za 350 Kč.

Těšíme se na Vás, Vaše Oktáva 2016!
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ZUŠ Říčany

Milé děti, vážení rodiče, 
milí přátelé, ZUŠ vám 
všem děkuje za  přízeň, 
kterou jste nám během 
uplynulého roku věnova-
li, děkujeme za  váš zájem 
o  naši školu, o  naši výuku 
a  těšíme se na  vše nové, 
co nás v nastupujícím roce 
čeká. Přejeme vám všem 
zdařilý vstup do  nového 
roku a  hlavně zdraví a  ži-
votní pohodu.
Také děkujeme za  vaše 
dobrovolné finanční pří-
spěvky v  rámci XIII. Ad-
ventního prozpěvování. 
Na  koncertech v  galerii 
Kotelna a na XIII. AP v KC 
Labuť se vybralo celkem 
5  839 Kč. Výtěžek vašeho 
dobrovolného vstupného 
jsme věnovali na konto sta-
cionáře Olga v  Říčanech. 
Děkujeme.
Poslední poděkování patří 
zřizovateli – Městu Říčany 
– za podporu naší činnosti 
a  finanční podporu někte-
rých našich aktivit.
Ještě jednou vám všem dě-
kujeme a  těšíme se na  rok 
2016!!

Za kolektiv ZUŠ Říčany, 
Iveta Sinkulová 

 ředitelka školy
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PATRIOT 2016  
UMĚLECKÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY

Město Říčany, ZUŠ Říčany a Kulturní centru Labuť 
pořádají pod patronací místostarostky Města Říčany  

paní Hany Špačkové

IV.ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PĚVECKÝCH 
TALENTŮ ŘÍČANSKÝCH ŠKOL

PĚVECKÉ MLÁDÍ
Kdy: 18. března 2016

Kde: Kulturní centrum Labuť Říčany, 10 hodin
Přehlídka je veřejně přístupná, přijďte povzbudit své kamarády.

Město Říčany, Základní umělecká škola Říčany, Husova knihovna 
Říčany, Muzeum Říčany a Fakulta strojní ČVUT v Praze vyhlašují 

pod patronací místostarostky Města Říčany Hany Špačkové

REGIONÁLNÍ VÝTVARNOU SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU 
NA TÉMA

BYL JEDNOU JEDEN KRÁL
700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého 

a císaře Svaté říše římské, Karla IV.
Uzávěrka soutěže: 1. dubna 2016

Vernisáž výstavy a předání diplomů autorům oceněných prací 
se uskuteční 25. dubna 2016 v 18 hodin v prostorách Staré 

radnice v Říčanech,  Masarykovo nám.83 
a 25. května 2016 v 18 hodin v prostorách Technologické 

galerie Ústavu strojírenské technologie ČVUT v Praze, 
Technická 4,  Praha – Dejvice

Výstava potrvá v budově Staré radnice do 20. května 2016 
a v Technologické galerii Ústavu strojírenské technologie 

ČVUT v Praze do 20. června  2016.
Některé práce budou vystaveny od 7. 9. 2016 v expozici 

říčanského muzea v rámci výstavy Říčany v době Karla IV.

Celá akce je finančně podpořena Městem Říčany
Za organizační tým Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
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Věděli jste, že hostinci U  Staletých lip se jeden čas říkalo 
U Tří majorů? Scházeli se tam totiž tři místní dělničtí tzv. 
kádři, kteří se s pomocí vládnoucí strany dostali do vysokých 
vojenských pozic. Vyjděme opět od této křižovatky – k letité-
mu stromu, který dal název celé čtvrti.
Nad zahradnictvím paní Celé (po ní na stejném místě léta 
působil zahradník Eisenkolb) vedla dřív jen úzká ulička 
a nad ní vpravo za mého mládí vyrostl jediný nový dům. 
Postavil ho pan Šubrt – elektrikář, na kterého jsem vzpo-
mínal v  Kurýru č. 3/2015. Dál se rozprostírala jen pole 
a  meze. V  dálce jako maják stál, a  dodnes stojí, staletý 
dub. My starousedlíci stále říkáme „U  Dubu“ a  máme 
na mysli i přilehlé ulice pojmenované po českých řekách. 
Čtvrť ohraničovaly dnešní ulice Na  Obci a  Labská. Vý-
chodní hranici tvořil pozemek kominíka pana Hostinské-
ho naproti truhlářství u Široké ulice. Kolem jeho plotu šel 
dřív úvoz, dnešní Jizerská.
I tenkrát se tu v zimě sáňkovalo, kolem dubu se hemžily 
desítky dětí. U kořenů stromu jsme se rychle rozjeli a dalo 
se dojet až na ulici Na Obci. Domek naproti dubu, přes uli-
ci, stavěl studnař pan Beneš. Později si lidé stavěli obydlí 
podél dnešní ulice Otavská. První stál téměř na vršku kop-
ce dům, kterému se odjakživa říkalo Žáčkův. Vystřídala se 
v něm celá řada nájemníků. Vozovka v dnešní ulici Jizer-
ská vznikla až na začátku padesátých let. Na kanalizaci, 
plyn a vodovod došlo v šedesátých letech. O modernizaci 
této čtvrti v komunistické éře se zasloužil předseda MěNV 
let sedmdesátých Václav Drtina, který si tu koupil jeden 
z Větrovcových domků. Zdejší ulice, vycházející z Jizerské 
a dál se větvící, zůstávaly dlouho polními cestami, země-
dělci se po nich dostávali na pole. Vedly také v jiných smě-
rech. Až později se narovnaly, vybudovaly se inženýrské 
sítě, asfaltový povrch a  někde vznikly chodníky. V  ulici 
U Studny dodnes stojí uprostřed studna s pumpou.
V  Sázavské ulici jsem měl kamaráda, původně výbor-
ného knihaře Vladimíra Volavku, jenž změnil povolání 
na podlaháře, lepil lidem PVC nebo lakoval podlahy. Při-
ženil se do  malého domku pana Černého. Vláďova žena 
Vlasta byla vedoucí v  městském kině. On si udělal pro-
mítací zkoušky a  po  práci večer nebo v  neděli promítal 
filmy. V souvislosti s ním mi vždycky v mysli vytane titul 
Rollandova románu Dobrý člověk ještě žije. To se k němu 
hodilo. Smrt své ženy neunesl a brzy po ní zemřel. O tro-
chu výše v Sázavské bydlel pan Zvolský. K domku si při-
stavěl malou dílnu a  se synem provozovali truhlářskou 
živnost. Zpočátku neměli téměř žádné stroje, a tak chodili 
do naší truhlárny hoblovat nebo frézovat potřebné kusy. 
Platili tatínkovi asi dvacet korun na hodinu. Vzpomínám 
si, že mladší Zvolský popoháněl staršího: „Dělej, dělej, ho-
nem, točí se to naprázdno.“ Byli velmi pracovití a přičinliví 
a myslím, že nebýt února 1948, daleko by to dotáhli.
Až nahoře v této ulici, na rohu s Labskou, bydlel v dřevě-
ném domku „lítající řezník“, jehož jméno si nevybavuji. 

Nikde neměl stání, jezdil skupovat dobytek a dodával ho 
řezníkům na  městská jatka. Hlavně však choval koně. 
Přiženil se tam a na dvoře původního domku si postavil 
pěkný dům můj vrstevník pan Manhart. Ten se koním 
věnoval dál, dokonce jezdil s kočárem na pražském Sta-
roměstském náměstí a  vozil turisty. Kousek odtud měl 
domek truhlář pan Ptáček, který byl zaměstnán u mého 
otce. Jeho syn (také si zde postavil dům) se u nás vyučil 
a  v  řemesle vynikal, po  znárodnění pracoval v  truhlár-
ně jako mistr. Od otce dalšího zdejšího obyvatele, pana 
Bohaty, jsem získal první včelstva, když jsem se na vče-
laření sám dal. Laskavá paní Bohatová byla svědomi-
tou úřednicí na  okresním úřadě. V  Labské ulici bydlel 
hudební skladatel Jan Simon (viz Kurýr č. 12/2012). 
I díky tomuto vzácnému muži proběhla zdejší revoluce 
opravdu sametově. Patřil k organizátorům tzv. kulatých 
stolů, u nichž se setkávala nová politická uskupení s do-
savadními zástupci města, než v prosinci 1989 odstou-
pili říčanští komunisté od moci.

Zaznamenala Renata Skalošová

Mezi námi

Zimní podoba staletého dubu kolem poloviny 20. století
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Vzpomínky Dalibora Hofty
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PODĚKOVÁNÍ
V Říčanech bydlím skoro tři roky a o jeden z příjemných 
zážitků v tomto hezkém městě bych se ráda podělila. Znavená 
výukou prvňáčků v rámci své studijní praxe jsem cestou domů 
vybrala u bankomatu před Spořitelnou na náměstí 1600 korun 
k doplacení školného své dcerky. O půlhodinu později jsem 
v šatně školky zjistila, že jsem si odnesla jen kartu a peníze 
zřejmě nechala ležet. To ne! Utíkala jsem zpátky na náměstí, ale 
peníze  jsem už nenašla. Napadlo mě zachovat si naději a zeptat 
se ve Spořitelně, jestli jsou peníze beznadějně ztracené, když 
jsem je vybrala, ale neodnesla. Paní pokladní na to: „A kdy to 
bylo? Aha, před padesáti minutami, říkáte?“ Otřela jsem si oči 
a s nadějí čekala. „Nebrečte, jedna paní sem peníze přinesla. 
Půjčte mi tu kartu a občanku. Nemůžu vám to dát hned – je to 
oficiální proces, ale zítra už je budete mít na účtu.“ Byla jsem 
nadšená! A byla jsem tak ráda, že bydlím právě tady, kde má 
takový příběh dobrý konec. „Chci vám moc poděkovat,“ řekla 
jsem té paní u přepážky. A ona odpověděla: „No spíš té paní, 
co ty peníze odevzdala. V rychlosti je přinesla a pospíchala pryč, 
nemáme na ni ale kontakt, takže bohužel nevíme, kdo to byl.“ To 
mě skutečně zamrzelo. Ráda bych tedy poděkovala nyní, v tomto 
příspěvku. Budu doufat, že se k poctivé dámě můj dík dostane 
z Kurýru: Moc vám děkuji, ještě dnes mám z dobrého konce 
malého příběhu velikou radost. Přeji vám krásný nový rok! 

Marie Schönfelderová

MAS Říčansko vyhlašuje fotosoutěž na téma „Krajina Říčanska“
Říčansko to jsou nejen lidé, ale též krás-
ná příroda a  krajina. Prohlédněte své 
fotografie a  zapojte se do  fotografické 
soutěže.
Soutěž vyhlašuje Místní akční skupi-
na Říčansko, která již od  roku 2007 
pomáhá se získáváním dotačních pro-

středků pro rozvoj zdejšího regionu. Fotografie krajiny 
v jakémkoli ročním období můžete posílat například přes 
„úschovnu“ na email mas@ricansko.eu až do 20.1.2016.
Každý může poslat nejvýše pět snímků, a to v tiskové kva-
litě, aby měl každý snímek alespoň 750 kB.
Pro účastníky jsou připraveny atraktivní ceny. Oceněné 
fotografie pak mohou být použity při prezentaci regionu 
a místní značky Zápraží originální produkt®.
Účastníci soutěže by neměli zapomenout uvést své kon-
taktní údaje a název foceného místa. Vyhlášení nejlepších 
fotografií a předání výher jejich autorům proběhne začát-
kem února.

Pojďme společně ukázat, že náš region má co nabídnout!
Více informací naleznete na  webových stránkách MAS 
Říčansko – www.ricansko.eu. 

Tříkrálová sbírka 2016 
Chtěla bych vás in-
formovat o  letošní 
Tříkrálové sbírce 
Charity Česká repub-

lika. V pražské arcidiecézi proběhne tato 
sbírka od  soboty 2. ledna do  neděle 10. 

ledna. V  tomto období budeme pořádat sbírku i  v  Říča-
nech a okolí. Z vybraných peněz se do naší Farní charity 
vrátí 65% a  budou použity na  některé akce farnosti pro 
děti, na akce Charity pro seniory, na výpomoc potřebným 
rodinám ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Říča-
ny (např. letos jsme pomohli příspěvkem na  ubytování 
a stravování středoškolačky ze sociálně slabé rodiny, pře-
dali jsme příspěvek na dětskou výživu, plenky, apod.).
Pokud budete chtít přispět do  Tříkrálové sbírky, ale ko-
ledníky nepotkáte ani nepřijdou k vám domů, můžete se 
zastavit na Městském úřadě v Říčanech. Zde bude kasička 
v recepci a v odd. ověřování podpisů a listin.
A ještě bych chtěla na začátku nového roku popřát všem čte-
nářům hodně zdraví, spokojenosti, radosti a Božího požeh-
nání. Současně chci poděkovat za pomoc a spolupráci všem, 
kteří nám v loňském roce pomáhali – především farníkům, 
ale i firmám a školám, které nám vycházejí vstříc, zvláště fi 
Ekoflór a Pekařství Frydrych, ZUŠ a MěÚ v Říčanech. 

Marie Junková, Farní charita Říčany

Pravidelné čtvrteční trhy na Masarykově náměstí v Říčanech se po zimní pauze 
opět probouzí k životu! Zahajovací trh proběhne 28. ledna 2016  

od 8.00 do 16.00 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu! Zve vás fa. TRHY ALEŠ
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Dotaz k Rooseveltově ulici
Žiji v  Rooseveltovce už 55 let a  z  toho posledních asi 5 
až 6 let jsme my, co v ní bydlíme, usilovali o její opravu, 
zvlášť o úsek kolem nás nahoru, kde byla silnice poniče-
ná od  těžkých kamionů, které tudy denně projíždějí, při 
čemž se otřásá celý dům v základech. Letos jsme se ko-
nečně dočkali a  s  opravou komunikace se v  létě začalo. 
V těchto dnech se pracuje právě kolem nás, takže dům se 
opět otřásá v základech, a to díky těžkým strojům, které 
na silnici pracují. Že při tak rozsáhlé opravě celé ulice na-
stanou různé komplikace, s tím jsme všichni museli počí-
tat, takže to budeme muset vydržet. Můj příspěvek se týká 
hlavně toho, proč se budují tak široké chodníky po obou 

stranách ulice a ještě jsou rozšířeny pásy pro zeleň. Proč 
zeleň, když je zde zeleně snad dost, vždyť je každý dům 
v zahradě. Díky zbytečné šíři chodníků se zákonitě zúžila 
silnice, a to tak, že dost. Domnívala jsem se, že protože se 
provoz na silnicích stále spíš zvyšuje, měly by se vozovky 
raději rozšiřovat a ne naopak. Toto je jedna z hlavních sil-
nic ve městě, která navazuje na přípojku a po které denně 
projede značné množství vozidel včetně již zmíněných ka-
mionů a autobusů. Po těch širokých chodnících rozhodně 
tolik lidí chodit nebude. Nechápu, jak mohl být takovýto 
projekt vůbec navržen a také někým schválen. Ráda bych 
se v Kurýru dočetla odpovědi. A to zcela ignoruji fakt, že 
touto dobou už měla být stavba dokončena. Jana 
Hehlová

Reakce na článek o radarech
Článek pana Marka (snad jej napsal on sám pod pravým 
jménem), mě opravdu dost vytočil. Nevím, zda pan Ma-
rek je mladý, a  ani netuším, jak získal řidičák. Pracuji 
ve  zdravotnictví a  děsí mě, že naši blízcí umírají, při 
představě, že řidič je připraví o život s argumentem, že 
myslel na  zaplacení složenek a  tady nikdo už nechodí. 
Doporučila bych panu Markovi, aby se podíval na  sta-
tistiku dopravních nehod s úmrtím chodců. Nevím, jak 

by se mu líbilo, že v  obchodě zaplatí vyšší částku, a  to 
s omluvou prodavačky, že už přemýšlela o tom, co bude 
dělat zítra. Pokud má pan Marek potřebu přemýšlet 
o potřebách, co bude dělat zítra, může navštívit hospodu 
a tam meditovat. Objedná si limonádu, a když mu přine-
sou pivo, tak to bude v pořádku.
Panu Markovi bych doporučila zaplatit výpalné a nahlásit 
se na  policii k  přezkoušení pravidel silničního provozu. 
Věřím, že nemáme více takových spoluobčanů.

Hana Procházková

Pane Aleši Marku, nedá mi, než reagovat na váš hysteric-
ký článek v prosincovém čísle Říčanského kurýra, týkající 
se „likvidační“ pokuty za  překročenou rychlost. Nechá-
pu, kde berete tu odvahu si ještě stěžovat na zlovůli úřadů 
a veřejně táhnout do boje proti radarům? To, že dostanete 
pokutu za  jasně definovaný přestupek, není ještě nutně 
známkou policejního státu. Pokud má naše společnost 
nějak fungovat, například tak, jako je tomu v  Rakousku, 

či Švýcarsku, musíme všichni dodržovat jistá pravidla. My, 
zde v Čechách, o  tom stále jen marně sníme. Pokud tedy 
vidíte na dopravní značce 50, jeďte 50 a nemusíte nikde nic 
platit. Šlo pouze a jen o chybu řidiče, který vaše auto řídil, 
a netřeba z ní vinit někoho dalšího! Je to dětinské. Rada-
ry jsou instalovány především kvůli řidičům, kteří nemají 
jasno nejen v  číslicích, což byl i  váš případ. Osobně plně 
souhlasím s reakcí pana Václava Řezáče. Petr Smolík

Vážený pane Marku, až do Měcholup se se ke mně, býva-
lému Říčaňákovi, dostala informace o Vašem příspěvku. 
Svoboda, o  jejíž omezení se obáváte, je svobodou člově-
ka, který žije sám na vlastní planetě. Jakmile na té planetě 
začnou přibývat další lidé, v lepším případě se demokra-
ticky ustanoví pravidla jejich soužití, která samozřejmě 
do  určité míry omezí zájmy jednotlivců, a  toto omezení 
by mělo být kompenzováno ohleduplností a empatií. Ale 
nejde o  omezování svobody v  pravém významu tohoto 
slova – je to nutnost, pokud má soužít více lidí na omeze-

ném prostoru (v Říčanech 5 – 6 osob na jednom hektaru). 
Ve Vašem případě je pravidlo velmi jednoduché: v obcích 
v ČR i ve většině Evropy jezdíme MAXIMÁLNĚ 50 km/h. 
Bez ohledu na denní či noční dobu, bez ohledu no to, jestli 
si ten či onen myslí, že v okolí nikdo není. Prostě jezděte 
bezvýhradně rychlostí do  50 km/h, raději méně, abyste 
nemusel spoléhat na benevolenci těch, co mají dodržová-
ní pravidel kontrolovat (na tachometru jste měl určitě více 
než 62, že ano, spíše tak 68?). Je to velice jednoduché, tak 
si to zbytečně nekomplikujte.  Filip Stehlík

Projekt na  rekonstrukci Rooseveltovy ulice byl připraven 
ve  spolupráci se Středočeským krajem, který je vlastní-
kem této komunikace. Šířka vozovky bude po rekonstrukci 
shodně v celé délce 6 m, což odpovídá požadavkům přísluš-
ných předpisů. Současným trendem je snaha o  zklidnění 
dopravy v zastavěných územích a úprava šířky komunikací 
je jedním z opatření, která mohou požadovanému zklidně-
ní pomoci. V rámci rekonstrukce dojde ke zrušení vydláž-

děných krajnic, které sloužily k odvodnění vozovky, a jejich 
nahrazení uličními vpustěmi podél nových obrub. Šířka 
jízdních pruhů zůstane beze změny. Místo zrušených kraj-
nic budou v  některých úsecích zřízeny či rozšířeny chod-
níky, podél části nových chodníků projektant navrhl zřídit 
pásy zeleně pro zvýšení celkové estetické úrovně veřejného 
prostoru.

Dominik Landkammer, oddělení investic MěÚ Říčany
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Na návrh pana Aleše Marka chci jen podotknout, že jsem 
rodačka Říčan, kde stále ještě ve zdraví žijí moji rodiče. 
Maminka často se vrací domů i opuštěnými ulicemi, a při 
představě, že zrovna jede pan Marek a přemýšlí o svých 

restech, co má udělat další den, mě jímá hrůza. Tento 
sloupek snad ani nemohl napsat občan, co vlastní dle 
správní legislativy PČR  řidičské oprávnění. Opravdu  ne-
mám slov. Hana Kónyová 

Jedná město fér?
Je to zvláštní. Donedávna byly výherní automaty pova-
žovány za výrazný zdroj do městského rozpočtu, nyní se 
proti nim vede téměř křížová výprava. Vedení města má 
v plánu v brzké době dramatickou regulaci výherních au-
tomatů, ať časovou, nebo místní. Opírá se o výsledky hla-
sování v D21, které si zaslouží zvláštní pozornosti. 
Nejde o to, zda je pár set hlasujících na internetu dosta-
tečným reprezentativním vzorkem ve  městě s  několika 
tisíci obyvateli, ale asi ano. Problém je v tom, jak se téma-
ta ve výzkumu lidem předložila. Působí manipulativním 
dojmem. Zda regulovat výherní automaty, což je často 
mediálně torpédovaný nešvar, nebo podomní obchodní-
ky, nebo třeba drony, anebo zda mají mít psi na ulici ná-
hubek? Je asi celkem jasné, co průměrný občan odpoví. 
Dalším momentem je, jak s výsledky výzkumu nakládat. 
Občané zvolili ve volbách svou reprezentaci, která ve for-
mě zastupitelstva má být dostatečně kompetentní přijí-
mat rozhodnutí. Názor hlasujících v jakémkoli výzkumu 
by měl být považován jen jako poradní sonda do smýšlení 
obyvatel města. Konečná zodpovědnost za rozhodnutí je 
na vedení města a je nepřenositelná. 
A vedení města se na základě takto zmanipulovaného vý-
zkumu vydalo do boje proti výherním automatům. Přesto-
že jsme my, sdružení majitelů restaurací, splnili veškeré 
podmínky, které pan starosta kladl. Jen pro ilustraci, 
od roku 2012, kdy bylo založeno občanské sdružení PRZ 
Říčany:

 Instalování kamer pro zvýšení bezpečnosti – 
600.000 Kč, uvnitř provozoven s možností poskytnutí 
záznamu MP ČR, a nainstalování kamer v ulicí Černo-
kostelecká pro město

 Sejmutí venkovních reklam a upoutávek, které vyzývají 
ke hře

 Ochranka veřejného pořádku – 1.400.000 Kč (tato 
ochranka již zabránila několika trestným činům včetně 
znásilnění)

 Úklidy veřejných prostor města po víkendech
 Dále pak dary městu v hodnotě 0,5 mil na podporu spor-

tu, dětské akce, atd. ve spolupráci s radnici. Sečteno, pod-
trženo, vždy když město vzneslo požadavek, vyhověli jsme. 
Založení občanského sdružení PRZ Říčany, které fungu-
je více než 3 roky, svým způsobem je jedinečné propojení 
mezi Městskou policií ČR, vedením města a soukromým 
sektorem. Na takto nastavený způsob spolupráce se jezdí 
dívat a inspirovat i zastupitelé jiných měst a obcí. Tato vý-
jimečná spolupráce je takovýmto zásahem vedení města 
ohrožena.
Za novým postojem reprezentace města je pravděpodob-
ně něco jiného. Něco, co převýší množství peněz, které 
do  městské kasy provozování výherních automatů při-
náší, i množství zhruba stovky lidí, které restaurace v Ří-
čanech zaměstnávají. Provozování výherních automatů 
v Říčanech neznamená žádné ohrožení občanů či mláde-
že, jak se často populisticky předkládá, když jsou tedy pod 
kontrolou.
Regulace výherních automatů bude v důsledku znamenat 
jen vyhnat tento fenomén do šedé zóny ekonomiky, nebo 
na  internet, kde můžou hrát i  mladiství, jelikož ověření 
věku na  internetu není možné. Největšími provozovateli 
hazardu na  internetu jsou firmy, které mají sídlo a  da-
ňovou příslušnost v  tzv. daňových rájích, jako jsou Kaj-
manské ostrovy, Kypr, Malta atd. Možná to někomu bude 
vyhovovat.

Občanské sdružení PRZ Říčany

Kdo je větší vandal?
Do dnešního dne jsem si příspěvky v Kurýru pouze přečetla 
a Kurýr odložila. Poslední příspěvek Václava Macinauera mě 
nadzvedl ze židle tak, že jsem se rozhodla též přispět a vše 
uvést na pravou míru. Jistý Jaroslav Jirsák je můj bratr a vše 
bylo trochu jinak, než Macinauer  uvádí. Ten totiž bránil bra-
trovi v průjezdu Lesní ulicí, a když odmítl zastavit a komu-
nikovat s ním, praštil mu pěstí do auta, a to bratra rozčílilo. 
Nevím, jakým právem rozhoduje Macinauer o  tom, kudy 
můj bratr odjede od domu, kde žije jeho matka a  je čtvrti-
novým vlastníkem tohoto domu. Dále bych ráda uvedla, že 
ani při vjezdu, ani při výjezdu v  této ulici žádná zákazová 
dopravní značka není a ten, kdo porušuje zákon, není můj 
bratr, ale Macinauer a  jeho rodina, protože parkují přímo 

v lese a na cizím pozemku. V době přístavby jeho domu zde 
parkovalo až šest aut. A tak naše rodina trpí tím, že v naší 
blízkosti bydlí Macinauer a  na  jeho popud byly umístě-
ny v Lesní ulici sloupky, a tedy tuto ulici používáme k průjez-
du pouze v době, kdy jsou dočasně sloupky odstraněny. Asi 
už MP omrzelo prošetřovat každé Macinauerovo volání, že 
Lesní ulicí právě projelo auto. Myslím, že tyto sloupky vadí 
nejen nám, ale i třeba hasičům, kteří při letošním velkém po-
žáru lesa měli problém najíždět   a vyjíždět, a tak se pracně 
otáčeli na křižovatce před naším domem, ale to ať posoudí 
jiní. Možná je lepší mít pokoj a klid než koukat na bezpeč-
nost, protože si jinak účel sloupků neumím vysvětlit. Podle 
mě je úplně jedno, jestli jede někdo do lesa ulicí Strašínskou 
a nebo Lesní. Možná mi to někdo logicky vysvětlí a zdůvodní.

Helena Kulišťáková
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Jsem občankou našeho města a reaguji na různé ankety 
a obzvlášť poslední pod názvem „co chtějí občané regu-
lovat?“ Zajímá mě, kde zastupitelé nebo pan starosta 
nachází a podle čeho skládají témata a pravidla pro dané 
dotazníky k občanům a kdo je za to zodpovědný? Zastá-
vám názor, ne jen můj, kde například zastupitelé berou 
právo (a chtějí to udělat). Na základě 351 hlasů (a čích 
351 hlasů?) asfaltovat cestu přes les – Jureček v  řádu 
milionů korun. Proč se tedy neasfaltuje celá řada ulic 
v našem městě, kde se lidi musí bahnem brodit domů? 
Proč vyhazujeme miliony a ničíme les navždy asfaltem? 
Pak tam pojedou na kolech, bruslaři, skejťáci atd. a my 
zase budeme muset uhýbat do listí a hlídat děti a psy, aby 
je někdo neporazil. Kdo z vás zastupitelů se pod to pode-
píše kvůli 351 hlasů při hlasování, které vůbec nesmíte 
použít jako argument?
Dalších 386 hlasů v  této anketě, kde šlo udělit 4 hlasy 
pro a  2 hlasy proti omezení, dostaly výherní automaty. 
Zajímá mě, kdo vám tak spravedlivou anketu vymyslel 
a kolik jste za to zaplatili? Co mají společného automaty 
s drony, psy, sekáním trávy apod.? Sám princip hlasová-
ní znemožňuje pracujícím lidem se zúčastnit, protože je 
zapotřebí nejdříve přijít na radnici s občankou a tam se 
zaregistrovat a až potom se zúčastnit hlasování v anketě. 
Kdo má v pracovní době na to čas?? Trvá to cca 1h dohro-
mady. Asi jen takoví, co nejsou v práci. Pro mě a skupinu 
mých přátel je občas si zahrát na bedně za 5 Kč způsob 
zábavy a relaxu po práci. To máme jezdit do Prahy, která 
to jakoby zakázala? To máme hrát v jednom ze 120 kasin 
v té svaté Praze, která jen zrušila drobný hazard a necha-
la nám možnost prohrát výplatu během půl hodiny. My 
tam nechceme! Chceme sedět tady u nás u piva, pokud 

nám i  to nezakážete, což jste mimochodem místním 
hospodám před asi rokem chtěli udělat. Tenkrát jsem se 
jako host zúčastnila petice organizované hospodskými 
proti zavírání hospod ve 22 h. Dle zpráv nasbírali přes 
1800 podpisů za jediný víkend. To vám páni zastupitelé 
nestačí? Kde berete to právo mě v mém městě omezovat, 
jak naložím se svou výplatou a v kolik hodin si dám po-
slední pivo? V Říčanech nemáme kasina a my se chceme 
bavit u naších klasických beden po pětikoruně. Máme tu 
poplatek za psa, za novou stavbu, asi nejvyšší daň z ne-
movitosti atd.
Proč se neptáte občanů, zda jim vadí nekonečné ranní 
fronty aut do  práce, proč sem pouštíte kamiony, které 
tu mají zákaz, a my pak dýcháme ten smrad a ničí nám 
cesty, proč řada lidí vozí dětí do školek kilometry daleko, 
proč opilci sedí v centru před večerkami a děti se na to 
koukají, proč hodně domácností nemá vodu a kanaliza-
cí apod. Hlavně, že postavíme asfalt v přírodě a zregu-
lujeme automaty a  na  to vše stačí 300 hlasů z  15 tisíc. 
Budeme-li se tímto řídit, tak jediné, co vyhrálo, jsou 
ohňostroje mimo Silvestra, takže vezmeme si rachejt-
le a dělobuchy a hurá je půjdeme pouštět, kde chceme, 
protože si to občané přejí. Žijeme v  jakž takž právním 
státě a i vy naši zastupitelé jste každý přímo zodpověd-
ný za to, co děláte. Žijeme v krásném městě, tak prosím 
řešte skutečné problémy a věnujte svůj cenný čas skuteč-
ným věcem, které nás občany trápí, a ne populizmu nebo 
dronům, které domnívám se, 99,9 % obyvatel nad svou 
zahradou v životě nevidělo. 
PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ SVÁTKY A VŠE NEJ V NOVÉM 
ROCE.

Jitka Nováčková

Nemáte žádný program na  jarní 
prázdniny? Jste ve věku 12–18let? 
Učíte se alespoň druhý rok v jedné 
z  říčanských škol německý jazyk 
a  umíte anglicky? Chcete mít ne-

zapomenutelné zážitky a zdokonalit se v cizím jazyce?
Pak pro vás máme velmi zajímavý program! Komi-
se pro partnerská města ve  spolupráci s  Twinningem 
Říčany a  za  finanční podpory Česko-německého fondu 
budoucnosti realizuje ve dnech 1. 2. 2016 – 6. 2. 2016 
česko-německé setkání mládeže přímo v Říčanech. Tento 

projekt nese název „První krok“ a klade si za cíl vytvořit 
přátelské vztahy mezi mládeží města Říčany a partnerské-
ho města Grabow (SRN). Za účastenský poplatek ve výši 
800 Kč můžete zažít nevšední program plný zábavy (jazy-
ková animace; společné vaření; návštěva aquaparku, vý-
lety v Říčanech a okolí, workshopy, filmový večer apod.) 
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám 
poskytneme podrobnější informace a  přihlášky! Nevá-
hejte, projektu se může zúčastnit pouze 22 účastníků! 
Martina Dvořáková, Twinning Říčany; twinning@ricany.

cz 

Česko-německé setkání mládeže o jarních prázdninách v Říčanech!

Rádi bychom jen krátce uvedli na pravou míru informaci o registraci do systému Řídím Říčany. Není pravda, že je nutno se 
registrovat na radnici – registračních míst ve městě je několik, například v informačních centrech, a jsou dostupná nejen 
po pracovní době, ale i o víkendu. Sama registrace potom netrvá hodinu, nýbrž maximálně 5 minut – jde pouze o vyplnění 
a podepsání stručného formuláře a ověření údajů. O vyjádření k dalším podnětům z příspěvků jsme požádali kompetentní 
zástupce vedení města a bude uvedeno v příštím vydání Kurýru.

Redakční rada
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Jak se v Říčanech budovala 
kanalizace
Podobnou vzpomínku jako Dalibor Hofta v  aktuálním 
díle seriálu Neobyčejní občané Říčan na  modernizaci 
čtvrti U Dubu, nosí v paměti i Zdeňka Čechová (1928). 
Na  konci padesátých let se její muž domluvil se souse-
dy ve  Vrchlického ulici, že svépomocí provedou výkopy 
na kanalizaci. Následovala dohoda s tehdejším předsedou 
Městského národního výboru Františkem Librou a zača-
lo se pracovat. Lidé sami výkopy vyhloubili a hlínu ručně 
nakládali. „Aut bylo nepočítaně, byla to tvrdá práce,“ vzpo-
míná paní Čechová a fotografiemi dokládá, že se zapojila 
skupina nadšenců, mezi nimi i její maminka. Po dohoto-
vení kanalizace město ulici vyasfaltovalo. „Dnes ulicí pro-
jíždějí auta jedno za  druhým a  nikdo v  nich neví, co dřiny 
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to stálo.“ V místě dětských her Zdeňky Čechové a  jejích 
vrstevníků vyrostly nové domy, Říčany se i  tady výrazně 
proměnily. –rs–

Vánoční koncert sboru 
Elišky Erlichové v divadle

Začátkem prosince jsem se 
společně s ostatními členy 
a  hlavně členkami sboru 
zúčastnila každoročního 
vánočního koncertu. Letos 

jsme se poprvé přesunuli z kaple Olivovy léčebny do prostředí 
uhříněveského divadla U22. Byl to opravdu velký rozdíl, a to 
jak v akustice, tak i v celkovém průběhu a dojmech z koncer-
tu. Poprvé jsme si s ostatními kamarády ze sboru zazpívali 
na „prknech, která znamenají svět a slávu“. 
První číslo koncertu obstaraly holky ze skupiny Eillas a  já. 
Když jsme poprvé vstoupily na pódium, bylo to něco neuvě-
řitelného. Bylo to něco uplně jiného než v Olivovně, všude 
zářila světla a my jsme nic neviděly , ale těch lidí co přišlo... 
Kapacita divadla je třista lidí a já si troufám říct, že jsme ho 
minimálně do tří čtvrtin zaplnili. Ta atmosféra byla úžasná. 
Všechna vystoupení, jak všech věkových kategorií sboru, 
tak i sólových zpěvaček a skupiny Eillas, se velmi povedla 
a my jsme si je moc užili. Béra a Denča si navíc připravi-
ly překvapení pro Elišku - písničku z muzikálu Kleopatra 

„Dámy vládnou“, která byla nádherná. Koncert samozřej-
mě nemohl skončit jinak než naší už stálou závěrečnou 
koledou Bílé vánoce. Celý koncert byl úžasný a myslím, že 
se všichni už teď těšíme na další. 
Nic z toho by se nemohlo uskutečnit bez naší skvělé paní učitel-
ky, nebo spíše kamarádky, Elišky Erlichové. Eliško, děkujeme! 
Za členy Pěveckého sboru Elišky Erlichové,

Kačka P. 

Vážení přátelé našeho sboru, i  já bych ráda touto cestou 
vyjádřila své nadšení z toho, jak se koncert povedl, a zá-
roveň poděkovala všem vystupujícím dětem, které učinily 
tento večer zcela výjimečným. I přes zcela nové prostory, 
které jsme z důvodu vyšší kapacity letos museli zvolit, se 
i  letos podařilo všem divákům poskytnout nezapomenu-
telné zážitky, momenty dojetí a  také i  pýchy nad doved-
nostmi a nadšení jejich ratolestí. 
Děkuji též velmi partnerům, kteří mi již tradičně umožňují 
takové chvíle prožívat a předávat dále – společnostem DPD 
CZ, Kasia s.r.o., Pekařství Frydrych a Veronice Pospíšilové 
– Kadeřnictví Harmonie. A srdečné díky také mým nepostra-
datelným kolegyňkám a žačkám Denise Pospíšilové a Bere-
nice Selixové za poctivě a s láskou odvedenou práci.
Budu se těšit na další krásné setkání s vámi

Eliška Erlichová
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Nová rubrika pro rok 2016 
ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PORADNA PRO PODNIKATELE

Můžete našim čtenářům představit 
společnost RADIUS Říčany s.r.o.?
RADIUS Říčany s.r.o. poskytuje kom-
plexní služby v oblasti vedení finanč-
ního i mzdového účetnictví a odborné 
poradenství a zastupování klientů již 
20 let a  pracuje s  týmem zdatných 
a  profesně velmi dobře vybavených 
a  zodpovědných pracovníků. Port-
folio jeho klientů je skutečně široké 
a  bohaté – od  drobných živnostníků 
až po  velké obchodní společnosti. 
Pokud bych měla vyjmenovat hlavní 
zásady naší práce, pak musím uvést 
komplexnost služeb a  individuální 
a  maximálně zodpovědný přístup 
ke každému z našich klientů, kterých 
v současnosti máme více než 70. 

Stala jste se novou majitelkou již za-
vedené a 20 let dobře fungující firmy. 
Plánujete v  nejbližší budoucnosti ně-
jaké změny či novinky?
Mým hlavním cílem je od prvního dne 
mé účasti ve  společnosti udržet ply-
nulý chod firmy a bezproblémové po-
skytování kvalitních služeb našim zá-
kazníkům tak, jak byli dosud zvyklí. 
Účetní firma je živý organismus, 
jehož fungování je hodně ovlivněno 
platnou legislativou, respektive ter-
míny, které nám a našim zákazníkům 
ukládá zákon. Pro období do data 31. 
1. 2016 (respektive 30. 6. 2016) jsou 
tedy před námi (vedle běžné měsíční 
agendy) daňová přiznání. To je zá-
klad naší práce pro stávající i  nově 
příchozí zákazníky, na tom určitě nic 
měnit nebudeme.
Už jsme si docela zvykli na  fakt, že 
legislativa se hodně a  často mění. 

Od  ledna 2016 však vstupují v  plat-
nost opravdu hodně zásadní změny 
zejména v  oblasti DPH, které nejsou 
úplně jednoduché a  současně jsou 
zcela zásadní. A  každý podnikatel 
jim musí dobře porozumět. Proto 
jsem se rozhodla jako určitou novin-
ku v  naší práci nastartovat projekt 
Účetní a  daňové poradny v  Říčan-
ském kurýru, neboť věřím, že infor-
mace zde zveřejněné pomůžou mno-
ha podnikatelům zorientovat se lépe 
v dané problematice a vyhnout se tak 
případným chybám a  také sankcím. 
Jako další novinku v  naší činnosti 
jsme připravili i  nabídku odborných 
školení a  konzultací tzv. „ušitých 
na  míru“ pro řešení konkrétních po-
třeb konkrétních firem, které si na-
příklad účetnictví zajišťují samy, ale 
potřebují odborné vzdělávání. 

Jak budete vybírat jednotlivá témata 
Účetní a daňové poradny? 
Mám připravený rámcový tematický 
plán pro každé číslo Říčanského kurý-
ru. Při stanovení témat jsem se snažila 
respektovat dané období, ve kterém se 
číslo dostane ke čtenářům. Například 
v  tomto čísle se budu věnovat proble-
matice kontrolního hlášení k  DPH, 
neboť první kontrolní hlášení bude 
sice podáváno nejpozději 25. 2. 2016, 
ale toto hlášení se bude týkat účetních 
případů (nebo chcete-li obchodních 
případů), které proběhnou právě 
v  lednu 2016. Sankce za  nesplnění 
povinností jsou pro podnikatele dosti 
značné, proto považuji za  nezbytné 
problematiku s  dostatečným předsti-
hem dobře vysvětlit.

Mohou se čtenáři obracet na  spo-
lečnost RADIUS Říčany s.r.o. nebo 
na  vás osobně s  případnými dalšími 
dotazy nebo poptávkou služeb?
Ano, zcela určitě. V takovém případě 
doporučuji objednat se na  telefonu 
728832303 k  osobní schůzce, která 
může proběhnout v  sídle naší spo-
lečnosti na  adrese Edvarda Beneše 
467/7 Říčany, nebo třeba v  provo-
zovně zákazníka. Odkazuji i na naše 
webové stránky www.radiusricany.
cz, které sice v  nejbližších dnech do-
znají jisté změny, ale jsou stále platné 
a funkční.

Chcete závěrem našeho rozhovoru 
čtenářům vzkázat něco osobního?
Na  prvním místě chci všem čtená-
řům popřát do  roku 2016 zejména 
zdraví. Potom také krásné mezilidské 
vztahy a  v  neposlední řadě i  úspěch 
a  uspokojení z  práce, ať již vykoná-
vají jakoukoliv profesi. Zdraví je dar, 
který si všichni musíme opečovávat, 
mezilidské vztahy si musíme vzájem-
ně budovat a  udržovat. Uspokojení 
z práce zažijeme tehdy, když budeme 
svou profesi vykonávat zodpovědně 
a  správně a  s  potěšením. A  k  tomu 
vám může pomoci právě RADIUS Ří-
čany s.r.o. 

Počínaje lednovým číslem roku 2016 bude Říčanský kurýr 
svým čtenářům pravidelně každý měsíc přinášet novou rubriku 
Účetní a daňová poradna pro podnikatele. Příspěvky do rubriky 
bude připravovat Ing. Věra Tauberová, která se od ledna 2016 
stala novou majitelkou a ředitelkou firmy RADIUS Říčany s.r.o.
Položili jsme  Ing. Tauberové několik otázek, abychom 
čtenářům přiblížili nejen samotnou společnost RADIUS Říčany 
s.r.o., ale také i pracovní záměry a plány nové majitelky.
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Jako téma první letošní poradny 
jsem vybrala změny v  oblasti zá-
kona o DPH a administrativy s tím 
spojené. Celou problematiku roz-
dělím do  několika logických celků 
a  pokusím se čtenářům na  tomto 
omezeném prostoru vysvětlit, CO 
budeme podávat, KDY budeme po-
dávat a JAK budeme podávat. Nej-
prve ale musím zodpovědět otázku, 
PROČ vůbec k těmto změnám pra-
videl dochází.
Důvod je jednoznačný – je to snaha 
maximálně zamezit daňovým pod-
vodům v oblasti DPH, ke kterým do-
cházelo zjednodušeně řečeno tak, že 
firma A  prodala své zboží či služby 
firmě B, ale z  tohoto obchodu jako 
prodávající neodvedla státu DPH, 
kterou si naopak firma B u  státu 
nárokovala a také vyinkasovala jako 
svůj odpočet. Obdobou pak byly 
i  situace, kdy k  žádnému obchodu 
ve  skutečnosti vůbec nedošlo, ale 
firma si nárokovala odpočet DPH 
z  fiktivních faktur. Křížová kontro-
la prodávající a kupující firmy (jako 
logický nástroj k  odhalení těchto 
nezákonných postupů a  praktik) 
v dosud fungujícím systému obecně 
probíhala pouze v nepatrném množ-
ství případů, a to při klasických jed-
notlivých kontrolách prováděných 
finančním úřadem, nebo pak také 
v  rámci úkonů speciálních vyšetřo-
vacích týmů. A právě z těchto důvo-
dů jsou nyní plátci DPH ze zákona 
povinni podávat tzv. kontrolní hlá-
šení. K  obsahu kontrolního hlášení 
se ještě v tomto článku vrátím, nyní 
vysvětlím, JAK a  KDY jej budeme 
podávat.
Kontrolní hlášení bude podáváno 
pouze a  výhradně elektronicky, ode-
sláním souboru ve formátu xml s pře-
dem definovaným obsahem a  struk-
turou vět. Stejné pravidlo o  povinné 
elektronické formě podání platí nově 
od  1. ledna 2016 také pro podání 
samotného přiznání k  DPH (které 
už známe), a  to poprvé již 25. ledna 
2016 (tedy pro hlášení DPH za pro-
sinec 2015 pro měsíční plátce DPH 

a pro hlášení DPH za 4. čtvrtletí 2015 
pro čtvrtletní plátce DPH). Jakákoliv 
jiná forma podání (tedy například 
vyplněný papírový formulář) od  led-
na 2016 již není přípustná a správce 
daně takovéto podání nepřijme. Ter-
míny pro podání kontrolního hlášení 
jsou velmi důležité a dle mých dosa-
vadních zkušeností z  komunikace 
s  podnikateli není mezi plátci DPH 
v  tomto ještě stále jasno. Poprvé se 
bude kontrolní hlášení podávat za le-
den (respektive za  1. čtvrtletí) roku 
2016. Frekvence podávání kontrol-
ních hlášení závisí na  právní formě 
osoby, která jej podává. Fyzické oso-
by mají situaci trošku jednodušší, po-
dávají kontrolní hlášení ve  frekvenci 
stanovené jim pro podání přiznání 
k DPH. 
Tedy: Fyzické osoby měsíční plátci 
DPH podají první kontrolní hlášení 
a přiznání k DPH za  leden 2016 nej-
později 25. 2. 2016 a dále pak každý 
měsíc. Fyzické osoby čtvrtletní plátci 
DPH podají první kontrolní hlášení 
a přiznání k DPH za 1. čtvrtletí roku 
2016 nejpozději 25. 4. 2016 a  dále 
pak každé čtvrtletí. Právnické osoby 
bez rozdílu podávají kontrolní hláše-
ní měsíčně – vždy nejpozději 25. den 
po uplynutí kalendářního měsíce, tedy 
poprvé 25. 2. 2016 za  leden 2016. 
Přiznání k  DPH ale právnické osoby 
podávají ve  frekvenci jim stanovené. 
V praxi to skutečně znamená, že i když 
je právnická osoba registrována jako 
čtvrtletní plátce DPH, tak je její povin-
ností podávat kontrolní hlášení mě-
síčně, i když samotné přiznání k DPH 
bude ze zákona podávat čtvrtletně.
A aby situace byla ještě složitější, tak 
zde musím upozornit, že pro podání 
kontrolního hlášení neplatí podni-
kateli velmi často využívaná tzv. pě-
tidenní lhůta pro toleranci opožděně 
podaného daňového tvrzení. Jinak 
řečeno – přiznání k  DPH lze podat 
i  5 dní po  termínu, aniž by z  tohoto 
zpoždění vyplývaly jakékoliv sankce, 
ale kontrolní hlášení musí být podá-
no v termínu bez jakékoliv tolerance. 
Sankce za opožděné podání kontrol-

ního hlášení byť o jediný den později 
je stanovena na 1.000 Kč, a pokud by 
poplatník nereagoval ani po výzvách 
správce daně, sankce se zvyšuje až 
na maximální částku 50.000 Kč.
K   samotnému obsahu kontrolního 
hlášení budu na  tomto prostoru vel-
mi stručná, uvedu jen tolik: Smyslem 
kontrolního hlášení je křížově po-
rovnat shodu údajů, uváděných do-
davatelem a  odběratelem. Obsahem 
kontrolního hlášení budou informa-
ce o  tom, mezi kým a  kdy proběhlo 
plnění, jaký doklad tuto skutečnost 
zachycuje a  v  jaké to bylo hodnotě. 
Kontrolovanými a povinně vyplňova-
nými údaji tedy bude DIČO, datum 
uskutečnění zdanitelného plnění, 
evidenční číslo daňového dokladu 
a cena. Pokud bude cena zdanitelné-
ho plnění vyšší než 10.000 Kč, bude 
toto plnění v kontrolním hlášení po-
vinně uváděno jednotlivě a  položko-
vě (samostatně na  každém řádku), 
pokud bude cena plnění nižší než 
10.000 Kč, bude toto plnění uvedeno 
v  hromadném součtu všech plnění 
do 10.000 Kč jednou částkou na jed-
nom řádku hlášení.
Všechna podaná kontrolní hlášení 
budou za  přísných bezpečnostních 
opatření uchovávána a  také testová-
na na shodu a správnost dat. Pokud 
bude nějaká transakce vyhodnoce-
na jako riziková či nesprávná, bude 
informace poskytnuta správci daně 
a ten následně zahájí daňovou kont-
rolu u konkrétního poplatníka. Jak je 
patrné z  výše uvedených skutečnos-
tí, změny v  oblasti DPH jsou hodně 
zásadní nejen tím, že budeme mít 
povinnost vyplňovat nový formulář. 
Velká změna nastane i  v  termínech 
a  způsobu zpracování účetnictví. 
Mým cílem bylo vysvětlit čtenářům 
základní principy a  pravidla těchto 
změn z obecného pohledu. 
Pro zodpovězení doplňujících otázek 
nebo řešení konkrétních situací se 
můžete objednat na osobní konzultaci 
na  telefonním čísle 728832303 nebo 
na vera.tauberova@radiusricany.cz.

Věra Tauberová

Účetní a daňová poradna pro podnikatele  
– DPH a kontrolní hlášení v roce 2016
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Ze sportu

Skvělý podzim  
FK Říčany

Uplynulá podzimní se-
zona 2015 se našemu 
fotbalovému klubu FK 
Říčany velmi vydařila, 
neboť po polovině sezo-
ny 2015–16 jsou naše 

tři mužstva v čele tabulky. „A“ mužstvo 
FK Říčany získalo v  I.B třídě Středo-
českého kraje celkem 33 bodů, když 
pouze jednou prohrálo a  vstřelilo 53 
branek, což je nejvíce ze všech mužstev 
v  krajských soutěžích dospělých. Naše 
mužstvo pod vedením trenéra Zdeňka 
Andrlíka předvádělo celý podzim pěkný 
útočný fotbal, který se musel všem pří-

tomným divákům líbit. Nejvíce branek 
vstřelili útočníci Jan Sus a  Jan Olah, 
ale pouhých 10 obdržených gólů také 
svědčí o velmi dobré obranné hře týmu. 
Věříme, že takto dobře rozjetou sezonu 
dotáhneme k postupu do vyšší soutěže.
Stejnou spokojenost máme také s na-
ším starším dorostem, který po letním 
postupu do  krajského přeboru vede 
tuto soutěž s  pětibodovým násko-
kem. Na tomto mužstvu se projevuje 
dlouhodobá trenérská práce Jakuba 
Mareše a jeho spolupracovníků, kteří 
dostali tento tým na velmi dobrou úro-
veň. Také mužstvo mladšího dorostu, 
které je pravidelně doplňováno starší-
mi žáky, obsadilo v krajském přeboru 
velmi pěkné 4. místo.
Starší žáci se pod vedením Jaromíra 

Ferkla v  krajském přeboru také ne-
ztratili a jejich 7. místo je velmi pěkný 
výsledek, především s ohledem na bu-
doucnost tohoto mužstva. Příjemným 
překvapením je ale 1. místo mladších 
žáků v  krajském přeboru, kde trenér 
Jan Sus dokázal s velmi mladým muž-
stvem své kategorie dosáhnout tohoto 
vynikajícího úspěchu.
Chtěl bych také tímto poděkovat 
všem trenérům a  vedoucím mužstev 
za  obětavou práci, kterou odvádějí 
ve prospěch hráčů našeho klubu, aby 
se mohli neustále zlepšovat. Věřím, 
že letošní výborné výsledky mužstev 
budou pokračovat i  následujícím 
roce, abychom všichni z  FK Říčany 
měli radost z předváděných výkonů.

Milan Čížek, předseda FK Říčany

Pět našich družstev rozehrálo své mis-
trovské soutěže. Průběžně se všechna 
družstva pohybují ve středu svých ta-
bulek. Družstvo kadetek U  17, které 
hraje naši nejvyšší soutěž, je prozatím 
na sedmém místě své skupiny. Kromě 
utkání s Hradcem Králové jsou všech-
ny zápasy vyrovnané a rozdíly ve skóre 
minimální. Výsledky jsou ovlivněny 
i  velkou marodkou, která družstvo 
na podzim potkala. K nejužitečnějším 
hráčkám patří Andy Křešťáková, Len-
ka Bočková, Bára Kopecká a  Šárka 
Žvejkalová. Dalším družstvem, které 
hraje nejvyšší žákovskou soutěž, je 
družstvo mladších žákyň U 14. Ve své 
skupině bojuje o 5. místo se Spartou 
a Trutnovem. Mezi nejlepší hráčky pa-
tří Klára Odvárková, Věra Gärtnerová, 
Eliška Hněvsová, Markéta Nádvorní-
ková, Anička Alexandrová a Maruška 
Charvátová. Krajský přebor starších 
minižákyň hrají naše U  13 a  zatím 
jsou v  této soutěži na  prvním místě. 
V tomto družstvu jsou nejplatnějšími 
hráčkami Hanka a Markéta Oubrech-
tovy, Kája Čechová, Bětka Thümme-
lová, Bětka Plzeňská, Denisa Vrzalová 
a  pendlující Markéta Nádvorníková. 
Velmi dobře si vedou i naše nejmenší 
ve Šmoulinka Cupu. Zatím ještě neo-
dehrála všechna utkání prvního kola, 
ale pohybují se na  předních místech. 
Nejlépe se daří Zuzce Millerové, Lin-
dě Rettové, Bětce Rýcové a  Johance 

Hofinghoffové. Od  září se prvním 
krůčkům učí v  přípravce pod vede-
ním Evy Vilhumové naše nejmladší. 
Přípravka je teprve na začátku, ale má 
již za sebou první 
kapitoly basket-
balu. Přípravné 
zápasy jsou pro 
ně připraveny 
na  jaro. Posled-
ním družstvem, 
které hraje ce-
loroční soutěž, 
je družstvo žen. 
V  soutěži Praž-
ského přeboru 
jsou zatím v hor-
ní polovině ta-
bulky a  přáním 

je postoupit o  soutěž výše. V  tom by 
jim měly pomoci i pendlující kadetky 
z U 17.

Do oblastních výběrů 
pro sezonu 2015/16 byly 
nominovány:
Kačka	 Šrámková,	 Natka	 Doskočilová,	
Bára	Kopecká	–	U	15
Klára	 Odvárková,	 Anička	 Alexandrová,	
Kačka	Vilhumová	–	U	14.
Holkám přejeme hodně zdaru v celo-
republikových přeborech.
Chtěla bych prostřednictvím Kurýru 
všem našim hráčkám, trenérům, fa-
nouškům i  Městu Říčany poděkovat 
za přízeň a podporu, které se nám do-
stává po celý rok a popřát dobrý příští 
rok všem, kteří nám fandí.
Jana Machová a spol., SK Slunéčko, o.s.

Basketbalistky na konci kalendářního roku, ale uprostřed sezony

Klidné svátky, hodně štěstí v roce 2016.  
Děkujeme všem za přízeň. Za APDT, Iva Mračková
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8.15–9.35 16.00–17.20 17.30–18.50 19.15–21.00

16.00–17.00 17.45–19.05 19.30

Pondělí JÓGA	–	pro	
pokročilé

AIKIDO	pro	
školáky

	JÓGA	–	pro	
každého

AIKIDO

Úterý JÓGA	–	pro	
každého

	Píďata AIKIDO	pro	
školáky

AIKIDO

Středa JÓGA	–	
meditace

AIKIDO	pro	
školáky

	JÓGA	–	pro	
každého

meditace

Čtvrtek JÓGA	–	pro	
každého

	Píďata AIKIDO	pro	
školáky

AIKIDO

Pátek JÓGA	–	pro	
pokročilé

JÓGA	–	pro	
každého

Čaj z jablek
Několik let každé 
úterý a  čtvrtek 
připravuji čaj pro 
Píďata (nejmenší 
děti, co k  nám 
chodí cvičit Ai-
kido). Na  nátlak 
svých dětí se 
mne maminky 
často ptají, jak se 
takový čaj dělá, 
aby jim ho mohly 
udělat i doma. 
Tak tedy tady je 
recept: Na  jeden 

litr čaje dávám tři jablka, tři hřebíčky 
a trochu mleté skořice. Nejdřív nechám 
přejít varem koření a pak hrnec odsta-
vím a nasypu drobně nakrájená jablíčka 
a nechám minimálně dvě hodiny vylou-
hovat. Je to vlastně velmi jednoduché, 

jako ostatně všechno co je dokonalé. 
Jablíčka jsou samozřejmě nejlepší ta 
obyčejná, chemicky neošetřovaná. Dá-
vám je tam neoloupaná i  s  jádřincem, 
jen kolem stopky kousek odříznu, pro-
tože tam se nejvíc usazují případné 
nečistoty. Nejdůležitější je ale stejně 

„obřad čaje“. Prostředí, společnost a at-
mosféra, ve které čaj s dětmi pijeme. Tak 
vám přeji hodně štěstí při vašem obřadu 
čaje. Podívejte se na  náš rozvrh hodin 
a přijďte si pro inspiraci k nám na Dojo.

www.aikidoricany.cz
Miroslav Skala

Rozvrh hodin DOJO Říčany:

Ze sportu

Novinky ve Fuegu
Podzim byl pro 
Fuego plný no-
vých událostí. 
V  říjnu se konala 
již tradiční sou-
těž Fuego cup, 

která se konala v KC Labuť. Naše páry 
reprezentovaly víc než úspěšně. Náš 
nejmladší pár Tomáš Vladarz a  Šárka 
Sasková v kategorii Junior II D latinsko-
-americké tance se protančil těsně pod 
stupně vítězů. V  kategorii dospělých 
třídy D latinsko-amerických tancích se 
Vladimir s Radkou protančili na čtvrté 
místo a Petr s Petrou na místo sedmé, 
z  celkových 17 párů. V  latině třídy C 
jsme měli dva páry ve finále. Na čtvrtém 
místě skončil pár Ondřej Hanuš a Ma-
rie Peltanová a  na  krásném druhém 
místě skončil pár Michal Barták a Jana 
Chládková. V seniorské kategorii hobby 
standardní tance náš pár Petr a Zdeňka 
Pánkovi se protančili na příčku nejvyšší 
a stali se tak vítězi v této kategorii. 
O  týden později se Michal s  Janou vy-
dali do  Tábora. Soutěže se zúčastnily 
sice pouhé tři páry, nicméně vítězství 
přineslo Michalovi a  Janě posledních 
pár bodů, které potřebovali k  postupu 
do  vyšší třídy B. Fuego má tedy další 
„béčka“. V současné době již pilně sta-

ví nové sestavy a  trénují a  věříme, že 
v blízké době nás vyrazí opět reprezen-
tovat na soutěže. Na konci října vyrazili 
tři naše páry do Neratovic. V seniorské 
kategorii hobby nás reprezentoval Petr 
se Zdeňkou, kterým jen o kousek unikl 
postup do finále. V kategorii D latinsko-
-amerických tanců tančil Petr se Šárkou 
a  s  přehledem soutěž vyhráli. Druhou 
zlatou medaili dovezl pár Petr s  Kris-
týnou z  kategorie C latinsko-americké 
tance. Na  poslední říjnové soutěži byl 
Tom se Šárkou a svým stříbrným umís-
těním si zajistili postup do  vyšší třídy 
a je z nich tedy pár třídy C. I v listopadu 
se našim párům dařilo, většinou z toho 
byla medailová umístění, bohužel však 
i  několik „smolných“ bramborových. 

Největší radost však měl pár Petr se 
Šárkou, kteří si v  Berouně vytančili 
třídu C v  latinsko-amerických tancích.  
V seniorské kategorii nás úspěšně repre-
zentují naši trenéři – Jan a Pavla Berán-
kovi. Na soutěžích třídy A v Německu se 
pravidelně umisťují na  stupních vítězů 
a  ani na  soutěžích WDSF se neztratí 
a  vždy se jim podaří protančit mini-
málně do semifinále. Gratulujeme a dě-
kujeme za  reprezentaci všem párům. 
V novém roce vám chceme popřát hod-
ně štěstí, zdraví, úspěchů a  protanče-
ných dní. Budeme se na vás těšit na kur-
zech, soutěžích, plese a dalších akcích. 

Vaše Fuego
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Ze sportu

S  potěšením vám oznamujeme, že se 
na  podzim rozjelo zdravotní cvičení 
mužů. Většinou přišli senioři, ale je 

nás stále málo. Cvičíme v  zrcadlovém 
sále v Sokolské ulici 395 každou neděli 
od 20 hodin. Zbavte se ostychu a bola-

vých zad a přijďte mezi nás. Povede vás 
zkušená cvičitelka, která už mnoho let 
cvičí se seniorkami. Přeji všem do roku 
2016 hodně odvahy a elánu cvičit. 

Jarka Voráčková, náčelnice

Konec roku 2015 
je tady a naše parta 
tak jako i v uplynu-
lých 3 letech pro-
vedla bilancování.
Zoceleny pravi-

delným cvičením v  radošovické so-
kolovně se každý týden vydáváme 
na výlet po Středočeském kraji. V let-
ních měsících volíme vzdálenější cíle 
a turistiku často spojujeme s nějakou 
významnou památkou (Skansen Os-
trá n. Labem, Veltrusy, NS Svatoján-
ské proudy, Plzeň). V zimě to bývají 
i  kratší trasy (Posázaví, Říčansko, 
Ladův kraj). 
Jedenkrát ročně vyjíždíme na 3denní 
akci - letos Krušnohorsko.
Tento rok máme za sebou 48 výletů. 
Délka cesty neklesá pod 10, většinou 

bývá 15-18km, dosud dohromady 
680km. 
Ve  skupině je nás 13, s  průměrným 
věkem 71 (nejmladší 65, nejstarší 78), 
na každý výlet se nás sejde alespoň 10.
Na  našich túrách jsme se postup-
ně staly „závislé“. Těšíme se nejen 
na  přírodu, na  četné památky, které 
navštívíme či míjíme, ale především 
na to, že si ty krásné chvíle užíváme 
v nekonfliktním, vždy pozitivně nala-
děném společenství s pevnými přátel-
skými vazbami.
Doma se můžeme kdykoliv vrátit 
ke  společným zážitkům, protože je 
máme zdokumentovány fotografie-
mi i popisem průběhu výletu, včetně 
informací o navštívených či míjených 
pamětihodnostech, příhodách a  se-
tkáních s milými lidmi.

Potěšil nás diplom České obce so-
kolské, kterým jsme byly oceněny 
za účast v celoroční soutěži Sokolské 
dny v přírodě 2014.
Pokud jsou mezi vámi zájemci o po-
dobné aktivity, spojte se a vydejte se 
do  přírody jako my! Skupina do  10 
osob je ideální-většinou se při tomto 
počtu najdou místa v  hospodě k  od-
počinku a občerstvení. S návrhy tras 
vám rády poradíme.

Vendula Malíková
Ema Švejdová, kronikářka 

Sokolky-seniorky nekoukají z okna…

Muži se konečně začali hýbat
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Rekord na žákovské lize 
Ano je to tak, 17. 11. jsme pořádali Regionální žákovskou 
ligu (RŽL) a na turnaj přijelo rekordních 123 účastníků! 
Rekord je vskutku historický a  ukazuje na  dobrou práci 
s mládeží. Začalo to už brzy ráno, okolo osmé začala pre-
zentace a během chvíle bylo jasné, že budeme muset začít 
stavět další stoly, protože kapacita 50 stolů, které jsme 
v sále KC Labuť připravili, najednou nestačila.
Turnaj se rozjel okolo 9. hodiny a díky skvělé organizaci Petra 
Havelky, Jardy Říhy a Marie Jirouškové vše klapalo, jak mělo.
V turnaji A zvítězil Kuba Vojta z Vlašimi. Z našich se nejlépe 
dařilo Míšovi Pastrnkovi, který skončil na  sedmém místě. 
Z děvčat se nejlépe dařilo slečně Kocourkové ze Sázavy, naše 
Monika Strnadová si odvezla taky pěkný bronzový kov.
V turnaji B to bylo jiné kafíčko. Hned prvních devět hrá-
čů bylo z  našeho klubu! Vítězem se stal borec Pája Ku-
rek, druhý byl Martin Mačok a třetí skončil David Hampl. 
Ovládli jsme i soutěž děvčat. Zvítězila Kačka Pastrnková, 
před Hankou Bartošovou a Terezou Pravdovou. 

V  turnaji C máme také první místo. Turnaj vyhrála An-
drea Stanečková, která udělala malý dubl, když předběhla 
i všechny kluky.
Turnaj byl pořádán jako poslední akce v rámci oslav 90. let 
oslav založení klubu za grantové podpory města Říčany. Me-
daile a poháry předával mezinárodní velmistr Marek Vokáč.

Stanislav Stárek

Ze sportu
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Historie předsedů klubu
Celý rok jsem čtenáře provázel historií 
našeho klubu. Původně jsem nepláno-
val poslední část zakončovat informa-
cí o těch, kteří se zasloužili o to, že náš 
klub patří k těm, o kterých se v ČR ho-

voří v souvislosti nejenom s historií a úspěchy, ale přede-
vším o záslužné činnosti, kterou vyvíjíme pro naše děti.

Velkou zásluhu na roz-
voji klubu měl táta, 
František Říha. 
S  lítostí Vám musím 
oznámit, že 6. 12. 2015 
opustil náš pozemský 
život. Klub řídil v  le-

tech 1978-2000 a  jeho společenské cítění, smysl pro 
kolektiv, schopnost navázat zahraniční kontakty zna-
menali pro rozvoj klubu velmi mnoho. Pro sport se 
angažoval obecně. Byl aktivní na okrese Praha-východ, 
byl předsedou komise mládeže Středočeského kraje. 
V důchodovém věku řídil několik let TJ Tourist Říčany.
Do poslední chvíle hrál aktivně šachy, včetně srpno-
vého Poháru města Říčany. 
Velmi si užil Spo-
lečenského večera 
v rámci oslav 90 let. 
Práce, zábava 
a  optimismus byl 
součástí jeho ži-
vota. Děkujeme 
všem, kteří se s  ním přišli v  sobotu 12. 12. rozloučit 
do Mladé Vožice.  Jaroslav Říha

1925 František Bučkovský 
1936 Josef Větrovec 
1945 Dr. V. Mlinář 
1953 J. Šimůnek
1960 Jaroslav Malý 

1978 František Říha 
2000 Ing. Jaroslav Říha 
2010 Tomáš Vavřinec 
2011 Ing. Jaroslav Říha

Předsedové klubu: 

Jóga pokračuje i v roce 2016
Toto cvičení je pro začátečníky, kteří chtějí 
pomocí jógy postupně posílit, protáhnout 
a uvolnit celé tělo, naučit se relaxovat a tím 
zmírnit své zdravotní problémy.
S  dětmi procvičujeme i  soustředění  
a správné držení těla.

Jóga probíhá nenásilnou formou, dle fyzických možností 
jednotlivce. 
Na cvičení si přineste podložku na jógu, starší deku a po-
hodlný oděv.
Přihlášky posílejte na email: erzika.g@seznam.cz
Děti (od 7 let): úterý 16:30-17:30
Dospělí (bez věkového omezení): pátek 20:00-21:30

Cvičitelka: Eržika Gärtnerová
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Vánoční TWISTování
TŠ Twist Říčany, čítající už více 
jak 200 dětí a  mládeže, pořádala 
vánoční setkání všech aktivních 
členů v  sobotu 12. 12. Na  Fialce. 
Chtěli jsme si společně zatančit, 
žádné vstupné! Všech 30 vystou-
pení jsme předvedli bez nácviků 

v hale, bez světel, bez reklam. Soudě podle potlesku zce-
la zaplněného hlediště, se akce velmi zdařila!  Zatančili 
všichni, od přípravek až po dospěláky. Divákům jsme uká-
zali poháry, získané jen v  roce 2015. A  jaké nejvýznam-
nější úspěchy jsme v  loňském roce získali? Z  párových 
vybíráme:

 formace CZECH ONE – vicemistři Evropy (Kazaň 8. 11.)
 formace RETRO – mistři ČR (Praha 16. 5.)
 pár ktg. B: David Kroulík– Michaela Hronská – mistři 

ČR (Praha 23. 5.), Sportovci Říčan 2015 a vítězové čes-
kého žebříčku

 pár ktg. C: Martin Králíček – Petra Kasalová – vítězové 
českého žebříčku

 pár ktg. Děti: Vojtěch Šimek – Anna Bláhová – 2. místo 
na mez. Soutěži (Praha 28. 11.)

V dívčích formacích:
 juniorská MADONNA – 5.místo na  mistrovství světa 

(Kazaň 7. 11.)
 juniorská ROYAL – 9. místo na mistrovství světa (Ka-

zaň 7. 11.)
 dětská QUEEN – vítěz českého žebříčku, 2. místo 

na mez. soutěži (Bratislava 19. 3.)

Trenérská hodnocení podle ČSAR:
 trenér roku v ktg. C – Jiří a Zuzana Boháčkovi
 trenér roku v ktg. B – Jiří a Zuzana Boháčkovi
 trenér roku v  dětských dívčích formacích – Eva Dvo-

řáková 
 trenér roku v ktg. párových formací – Jiří a Zuzana Bo-

háčkovi
Vloni jsme se zúčastnili 18 soutěží v  ČR, na  Slovensku, 
v Rakousku, Polsku a v Rusku. 
Letos nás čeká, vyjma soutěží v  ČR, reprezentační taneční 
soutěžení v  italském Rimini, belgickém Diepenbeeku, švý-
carském Winterthuru, polském Krakově a  zvažujeme účast 
v ruském Soči. Děkujeme tímto sponzorům, včetně města Ří-
čany za grantovou podporu v činnosti, formace Madonna byla 
finančně podpořena v loňském roce Středočeským krajem.

Jiří a Zuzana Boháčkovi 
Stále přijímáme další členy! Noví zájemci se mohou  

informovat o vstupu do klubu na ts.twist@post.cz.

Mladí stolní tenisté na přeborech
Ke konci roku 2015 se konaly v Říčanech okresní přebory stol-
ního tenisu mládeže. Místní hráči se rozhodně neztratili, když 
Jan Brůha se stal vítězem kategorie mladších žáků. Stříbro zís-
kal jeho týmový spoluhráč Matěj Doskočil, a tak i s ostatními 
ukázali říčanskou kvalitu v této kategorii. Navíc nejmladší hráč 
celého turnaje Max Endrle dokázal porazit několik soupeřů. 
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V  kategorii starších žáků dosáhl na  bronzovou medai-
li Denis Hampl a hned za ním se umístil Pavel Navrátil. 
V soutěžích děvčat získala stříbro Veronika Cibulková. 
Další cenné kovy vybojovali Říčanští i ve čtyřhrách. Sluší 
se poděkovat zejména rodičům, kteří své děti podporují, 
a  stejně tak i  hlavnímu trenérovi mládeže Jindřichu Ko-
houtovi.

Vratislav Valenta, TTC Říčany v rámci TJ Tourist z.s.
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85 let tenisového oddílu 
Sokola (1)

V  jedenácti letošních číslech Ří-
čanského kurýru si připomeneme 
historii sokolského oddílu, boha-
tou na  osobnosti, zážitky, spor-
tovní úspěchy. 
Se svépomocnou výstavbou 
dvou antukových kurtů ve  Šte-
fánikově ulici se začalo už v roce 
1925, slavnostně byly otevřeny 
v  červnu 1931. Mezi zakládající 
členy patřil výborný gymnasta, 
tenista a pozdější dlouholetý tre-
nér dětí Vladimír Černohorský, 

rodina Karafiátova a další sokolové se zájmem o bílý sport.
Vladimír Černohorský ovlivnil svým přístupem, obětavostí 
a sokolskými ctnostmi generace mladých zájemců o sport, 
pomohl vychovat mnohé skvělé tenisty. S manželkou Bo-
ženou patřili dlouhá léta ke spolehlivým hráčům a činov-
níkům. Na  fotografii staré více než 80 let ho vidíme jako 
elegána v  tenisovém úboru. My, současní třicátníci, čtyři-
cátníci a padesátníci, však pana Černohorského pamatuje-
me už jako pána ve zralém věku v typickém klobouku, jak 
s nezdolnou energií s raketou v ruce vysvětluje svým ma-
lým svěřencům základy krásného sportu. Díky němu jsme 
pochopili, v čem je tenis tak krásný. Pamatuji se na jeden 
z letních večerů, kdy jsem jako desetiletý kluk seděl na la-
vičce pod velkým javorem a vnímal slova více než osmde-
sátiletého pana Vladimíra: „Tenis je jako život. Někdy je to 
zábava, někdy boj. Na kurtě i v životě jsme často sami a mu-
síme to přesto dohrát do konce. Tenis tě naučí neutíkat z boje. 
A zkoušet, když to nejde. Někdy to nejde, i když sebevíc chceš. 
A naopak – druhý den to „tam padá samo“ a zažiješ nádher-
ný pocit. Já jsem si ale vždycky vážil víc výher, které snadné 

nebyly.“ Mezi první a druhou fotografií leží více než padesát 
let jeho „tenisového“ života. 
V  současnosti má tenisový oddíl přes sto členů, několik 
závodních družstev a  pod pečlivým okem správců a  do-
zorem výboru stále vzkvétá. Nyní už na  třech dvorcích 
a s pěknou novou klubovnou. Navíc s partou lidí, z nichž 
mnozí už desítky let udržují pevné přátelství. O  těch se 
však dozvíte až příště… anebo mezi nás můžete přijít, při-
vést své děti a poznat oddílový život na vlastní kůži. Je tu 
například naše tenisová školička, jejíž svěřenci mají za se-
bou třeba skvělé čtvrté místo v republikové soutěži baby 
tenistů. Předstiženi byli pouze hráči takových tenisových 
velmocí, jako je Přerov, Prostějov či 1. ČLTK. Pokud máte 
rádi tenis, můžete se k nám také připojit na každoročním 
turnaji smíšených čtyřher O šlehačkový pohár či na pod-
zimních turnajích seniorů „Turnaj stodvacetiletých“ či 
„Ryder Cup“.
Říčanskému tenisu k jeho narozeninám vše nej!
Václav Votruba, Tenisový oddíl Sokola Říčany a Radošovice
(s použitím materiálů, které zpracovala Jaroslava Tůmová)

Ze sportu

Záběr z roku 1987, stojící zleva: Vl.Černohorský, hráči: Naxera, Tůma, 
Pangrácová, Vaculčiak, J. Černohorský a tehdejší předseda oddílu Libra. 
Dole zleva: Klimpera ml., Kohout, Lacina, Vojta Vladimír Černohorský na sním-

ku ze třicátých let 20. století

Orientační běh
Letos se tradiční zakončení klubu 
orientačního běhu OB Říčany ko-
nalo ve  Strančicích. Pořadatelé si 
připravili skvělé zázemí pro asi 60 
závodníků, mezi které letos patřili 
například modří Avatar se Sépiá-
kem, černo-bílí Jarda Jágr s pukem 

a rozhodčím, červená Karkulka s babičkou a hajným nebo 
bílá baletka s tyrolákem. I závod se velice povedl, nechyběl 
ani šílený dědek, který některé závodníky ještě urychlil. 
Cenu za  první místo, putovní kufr, vyhrála Barča Kote-
nová a bude se tak z něj celý rok radovat. Na závěr jsme 
zhodnotili celou letošní sezónu a  rozdali nové oddílové 
čepičky na zimu. A výborný byl i catering. Poslední kufr 
se povedl, laťka se zase zvedla… takže se příští rok v Kolo-
vratech možná objeví i Bubka. 

OB ŘÍČANY 201 - VERZE   © ‘MCK‘ 201

B ŘÍČY
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TS DANCE EB 
Tanec, medaile, natáčení a Ježíšek! 

Tanečníci DANCE EB uzavřeli taneční rok 2015 velkolepě. 
Dalo by se říci, že dostali vánoční dárečky trochu předčas-
ně. Ježíšek jim je ale nepřinesl, přinesla je píle, cílevědomost 
a dřina na trénincích, kterou do hodin tance dávali nejen oni, 
ale i jejich trenéři a rodiče. V prosinci taneční studio přivezlo 
domů 10 medailí! Disco dance kategorie mini 1. místo Anič-
ka Křížová a 2. místo Lili Chaloupková, Disco dance katego-
rie děti 1. místo Natálka Urbanová, Pom pom kategorie děti  
1. místo Kačka Müllerová, Street dance kategorie mini 1. mís-
to Anetka Lehká, 2. místo Mia Lejnarová, Street dance katego-
rie děti 1. místo Markétka Řepová, 2. místo Kája Čumpelíková 
a 3. místo Pája Čumpelíková. Velký dík patří jejich trenérům, 
rodičům a vedoucí studia, kteří pro ně obětují po celý rok svůj 
čas a každou svou volnou chvilku. Za odměnu všechny taneč-
níky studia čeká v týdnu 14.12-18.12 Vánoční Ježíškovy tré-
ninky plné legrace, cukroví, dárečků a samozřejmě tance. 
Náš stepař Kryštof Klein, vítěz Zlatého oříšku- cena sta-
rosty města 2015, Mistr ČR 2014, druhou adventní neděli 
natáčel pro Českou televizi. Dostal se mezi 30 nejlepších 
dětí ČR a obdržel krásnou cenu. Můžete ho vidět 1. ledna 
2016 na ČT v celostátní talentové soutěži Zlatý oříšek. 
Všem přeji úspěšný a krásný vstup do nového roku 2016, 
našim tanečníkům hlavně pevné zdraví, štěstí na  soutě-
žích a vystoupeních a stále tolik úsměvu a radosti. Velmi 

se těším na další taneční rok plný tance, legrace a úžasné 
party lidí, která je jednou velkou rodinou. 

Za TS DANCE EB Tereza Broukalová
Jménem rodičů bych chtěla moc poděkovat TS DANCE EB 
za vše, co pro naše děti dělají. Díky profesionálnímu přístu-
pu, který mají ke všem stejný bez rozdílu, se naše tanečnice 
a tanečníci  těší z desítek vystoupení a vracejí ze soutěží s tím 
nejlepším oceněním – nejen s medailemi na krku, ale hlavně 
s  nadšením a  úsměvem na  tváři, a  to je pro nás, rodiče, to 
nejdůležitější. Díky našim dětem se z  rodičů stávají přátelé 
a skvělá parta, která si pomáhá a navzájem fandí všem. Díky 
moc TS DANCE EB za péči, kterou našim dětem věnujete. 

Za rodiče Monika Křížová

Ze sportu

Kalendář vybraných sportovních akcí v Říčanech – leden 2016

Prosím další sportovní kluby, které pořádají sportovní soutěže na území Říčan a Radošovica mají zájem o uveřejnění programu, aby poslaly své rozpisy na následující mail: jmachova@skslunecko.c

DATUM ČAS SPORT A KATEGORIE PROGRAM MÍSTO
2. 1. 8.00–16.00 kopaná	mládež turnaj sportovní	hala	Říčany
3. 1. 8.00–16.00 kopaná	mládež turnaj sportovní	hala	Říčany
9. 1. 9.00–15.00 kopaná	muži	 turnaj	MŠSF sportovní	hala	Říčany

10. 1. 8.00–16.00 kopaná	mládež turnaj sportovní	hala	Říčany
10.00 šachy	2.	liga Říčany	-	Vršovice sportovní	hala	Říčany

16. 1. 8.00–18.00 kopaná	 RYCHTA	CUP	2016 sportovní	hala	Říčany
17. 1. 8.00–16.00 kopaná	mládež turnaj sportovní	hala	Říčany
23. 1. 8.00–13.00 kopaná	mládež turnaj sportovní	hala	Říčany

10.00 šachy	extraliga	mládež Říčany	–	Polička,	Vlašim KC	Labuť
10.00 šachy	1.	liga	mládež Říčany	–	Bohemians sportovní	hala	Říčany
13.30 košíková	ml.žákyně	liga	U	14 Říčany	-	Prosek sportovní	hala	Říčany
17.30 košíková	st.	minižákyně	KP	U13 Říčany	-	Brandýs sportovní	hala	Říčany

24.1. 10.30. košíková	ml.žákyně	liga	U	14 Říčany	-	USK sportovní	hala	Říčany
13.00–17.00 kopaná	mládež turnaj sportovní	hala	Říčany

30.1. 8.00–16.00 kopaná	mládež turnaj sportovní	hala	Říčany
31.1. 8.00–16.00 kopaná	mládež turnaj sportovní	hala	Říčany
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Ze sportu
 

Rugby Club Mountfield Říčany děkuje všem partnerům a 
sponzorům, kteří podporují říčanské ragby, děti a mládež. 
 

Děkujeme všem dárcům, kteří přispívají na rekonstrukci šaten.  
 

Děkujeme organizacím za příspěvky z grantových programů. 
Projekty Rugby Clubu Mountfield Říčany granty podpořili: 
Město Říčany, Česká unie sportu, Česká rugbyová unie, Nadace 
ČEZ a Raiffeisen Bank.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Byl to vzrušující rok!
Japonci porazili JAR,  

Angličani šli ze skupiny rovnou 
k televizi a u nás v Říčanech 
už se těšíme na nové šatny.

Užijte si všechno, co se v tom 
 našem mlýně semele příště.

pf  2016

ricany.rugby.cz

rugby_ricany_pf2016_165x120.indd   1 3.12.2015   11:23:01



Družstva Teamgymu 
na  podzim závodila 
na  několika místech 
ČR. Za  zmínku stojí 
především historicky 
první účast na mistrov-
ství ČR v Trutnově, kde 

se naše Lemurky utkaly s nejlepšími týmy a obsadily 10. 
místo. V Kolíně nejstarší Eagles vybojovaly bronzové me-
daile a na posledních závodech TG v tomto roce ve Dvoře 
Králové n. L. Lemurky obsadily vytoužené 1. místo.
Sportovní gymnastky závodily v  Plzni, tentokrát s  me-
zinárodní účastí oddílů z  Německa. Zatímco starší ktg. 
ovládly německé závodnice, mladší říčanské gymnastky. 
Velkým úspěchem skončila nejml. ktg., kdy hattrick na-
šich „prťátek“ nedal nikomu dalšímu šanci. Gratulace 
A. Žvejkalové za  1. místo, K. Raškové za  2. a  K. Šebes-
tové za 3. V dalších ktg. si stříbro vyzávodily A. Jechová 
a M. Škardová, bronz A. Bernardová, A. Hanzálková, E. 
Pospíšilová a A. Vašutová. Na někoho zbyla bramborová 
medaile, na někoho jen krásné ceny od pořadatelů a pro 
všechny radost z prožitého dne.
Na Mikulášské závody (41. ročník) do Týnce se vydalo 16 
našich gymnastek, padl zde účastnický rekord. V nejml. 
ktg. zvítězila Karolínka Šebestová, v ktg. 2008-9 putovalo 
zlato opět do Říčan díky Majdě Koudelkové (která si navíc 

odnesla cenu pro nejúspěšnější gymnastku celého dne), 
stříbro vybojovala A. Žvejkalová (roč. 2010, záměrně 
„ostaršená“). Bronzové medaile přidaly ještě L. Gaždová, 
ktg. 2007 a M. Klapková, ktg. 2003.
Prosinec byl nabitý akcemi – velkým zpestřením tréninku TG 
byl příjezd České televize, která nás kontaktovala se zájmem 
natočení pořadu Lvíčata se staršími děvčaty TG. Kromě tele-
vizní kamery a štábu k nám do tělocvičny zavítal Mikuláš s čer-
tem a andělem - holčičky si vyslechly slova chvály, ale také sli-
bovaly, v čem se ještě zlepší, samozřejmě neodešly s prázdnou.
Rády bychom všem našim příznivcům a čtenářům popřá-
ly hodně zdraví a úspěchů v novém roce! Všem, kteří nás 
podporují, moc děkujeme!

Pestrý závěr roku v gymnastickém oddílu
Ze sportu
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Co se děje v kultuře

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 

Po  svátcích začíná v  knihovně opět 
běžný provoz a otevřeno je tak, jak jsou 
čtenáři zvyklí, 51 hodin týdně (což je 
podle statistik nejvíce ve srovnání s dal-
šími obdobnými knihovnami). I v nad-
cházejícím roce očekáváme neklesající 
zájem o naše služby a našim čtenářům 
se budeme snažit návštěvu knihovny 
co nejvíce zpříjemnit. Předpokládáme, 
že k tomu přispěje i první letošní novin-
ka – půjčování košíků na knihy.
Mnozí návštěvníci si půjčují více knížek 

najednou, přitom přecházejí mezi regá-
ly, hledají, dívají se do katalogů, zkusmo 
pročítají vybranou knihu. V druhé ruce 
přitom drží několik knížek již vybraných, 
případně je položí na náhodně vybrané 
místo a  zapomenou. Nyní si mohou 
u  pultu vypůjčit košík, do  kterého mo-
hou vybrané knihy ukládat. V  knihov-
ně máme košíky ve  dvou velikostech 
a ve třech barvách. To aby si čtenáři a ze-
jména čtenářky mohli vybrat tak, aby co 
nejvíce ladily k postavě a oblečení…

Figural 
 Animal

Pavel Trnka
malba, kresba, ilustrace

Galerie Kotelna
Plynární 1815/1
Říčany

Úterý — Pátek / 12:00 — 18:00
Sobota / 10:00 — 16:00

15. 1. — 18. 2. 2016
vernisáž  14. 1. 2016 / 18:30

Benefiční koncert pro 
Hospic Dobrého Pastýře 
O  hřejivou druhou adventní neděli se po-
starala harfenistka Barbora Plachá, která 
ve svých něžných šatech, s květy ve vlasech 
a citlivými prsty ladně se pohybujícími nad 
strunami harfy vypadala jako víla. A neby-
la jediným interpretem, který se postaral 
o slavnostní odpoledne na zámku Jemniště. 
Koncert zahájila desetiletá Evelína Šťast-
ná, která se hře na harfu věnuje teprve pár 
měsíců. Překvapila posluchače kouzelným 
vystoupením plným krásných tónů, pole-
tujících not a  občasného tichého počítání. 
Barbora Plachá pak nejenom hrála, ale 
každou skladbu doprovázela příjemným 
povídáním o tom, kde a jak vznikla, proč ji 
má rada a  jaká je s  ní spojená zajímavost. 
Ke  konci hrály obě harfenistky společně 
koledy a diváci si s nimi zazpívali. Na závěr 
příjemného podvečera Barbora Plachá po-
děkovala všem divákům a  dalším sponzo-
rům za podporu Hospice Dobrého Pastýře. 

Za TŘI, o. p. s. Věra Ziková
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Co se děje v kultuře

Patchwork – srub
středa 20. ledna od 17:30 hodin
Přijďte se naučit jednu ze základních tech-
nik patchworku. Vzor srubu vzniká postup-
ným obšíváním středového čtverce pruhy 
látek. Středový čtverec by tradičně měl být 
červený (symbolizuje teplo domova, krb), 
barvy pruhů pak od  nejsvětlejší po  nej-
tmavší. Jednotlivé sruby, které si na  dílně 
ušijete, je možné pospojovat do  potahu 
na polštář, použít jako dekoraci na jiný kus 
textilu, či začít s tvorbou přehozu.
Budeme šít na  šicím stroji, nezbytná je 
základní znalost práce se strojem. 
Dílnu povede Alžběta Macková

Cena dílny je 300 Kč včetně materiálu, 
250 Kč bez materiálu.
Rezervace nutná: edita.jezkova@muze-
um.ricany.cz

Doprovodný program k výstavě:

STAŇTE SE MISTRY 
V IMPROVIZACI!
Improvizace 
na jevišti – show 
Úterý 12. ledna od 19 hodin 
Pobavte se jako diváci během 
improvizační show, vyzkoušejte 
vlastní pohotovost a  nápaditost 
při verbální i  neverbální komu-
nikaci v  podobných situacích 
jako známá „Partička“. Naučte 
se od členů skupiny KIŠ, která se 
improvizaci dlouhodobě věnuje, 
základní pravidla a triky.
Vstupné na představení 100Kč

Improvizační 
workshopy 
čtvrtek 21. a 28. ledna od 19 hodin
Na show navazují dva worksho-
py. Je možné absolvovat oba 

nebo každý zvlášť. Určeno pro 
účastníky nad 15 let.
Cena workshopu 200 Kč 
Při účasti na  celém cyklu je 
zvýhodněné vstupné 400 Kč.
Nutná rezervace předem na ob-
jednavky@muzeum.ricany.cz 
nebo na telefonu 323603161. 

Výstava: PŘED OPONOU 
ZA OPONOU
Výstava je pro velký zájem prodloužena 
do 31. ledna!
Navštivte zkušební divadelní prostor, 
ve  kterém je dovoleno téměř vše. Čeká 
na  vás činoherní jeviště, stínové i  lout-
kové divadlo, nechybí obrázkové divadlo 
pro nejmenší, dobové kostýmy.
Vyzkoušíte si rozličné divadelní formy, práci 
s rekvizitami a zvuky, procvičíte mimiku i řeč. 
Mimo jiné uvidíte originální loutky Spejbla 
a  Hurvínka z  doby 1. republiky a  originální 
návrhy divadelních scén od Josefa Čapka. 
Když se řekne divadlo, je tu česká země 
a  český jazyk, zejména v  dobách útlaku. 
Tak také o tom naše výstava je.

úterý 26. ledna od 18 hodin

Na náročný pochod kolem osmitisí-
covky Manaslu se vydalo sedm čes-
kých penzistů. Nejvyšším dosaže-
ným bodem bylo sedlo Larkia ve výši 
5220 metrů nad mořem. Přednášku 
uvede krátký autorský film. Sezná-
míme se s  přírodou i  životem hor-
ských obyvatel, navštívíme Kundu 
Dixita, významného vydavatele 
novin, který studoval v  Bratislavě, 
a  nepálského průvodce Santu. Při 
katastrofálním zemětřesení byl zni-
čen jeho dům i  hospodářství. Češi, 
které na túrách provází, založili sbír-
ku na  obnovu jeho vesnice. Sbírka 
vynesla několik set tisíc korun.

Promítá a vypráví Ivo Petřík
Vstupné 50 Kč

CYKLUS PŘEDNÁŠEK KOLEM 
SVĚTA: Nepál
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Letos  nám z  Tehova do-
putoval přírůstek, který se 
do  muzejního depozitáře 
kvůli svým rozměrům neve-
jde. Přede dveřmi však ne-
zůstane. Bude zdobit areál 
muzejního „hospodářské-
ho dvora“ naproti muzeu 
v Rýdlově ulici. 
Při pohledu z  dálky vypadá 
tak trochu jako husitský bojo-
vý vůz. Dvířka na jeho bocích 
ovšem nesloužila k  vypouš-
tění bojovníků s  řemdihy 
a palcáty, nýbrž usnadňovala 
vykládku různého materi-
álu. V  tomto voze, nazýva-
ném fasuněk (z  německého 
Fassung, tj. obsah, pojmutí), 
se převážely pytle, kameny, 
hlína apod. Proto měl celo-
dřevěné postranice i čela. Fa-
suněk přivezený z Tehova byl 
vyroben v roce 1929, o čemž 
svědčí letopočet vyražený 
na  kování oje. Loukoťová 
kola jsou zdobena okrasnou 
řezbou. Na jedné straně vozu 
je dokonce ještě připevněna 
plechová destička s  označe-
ním „č. 46“ (číslo popisné 
příslušného tehovského stat-
ku). Vůz býval tažen koňmi. 
K  přepravě materiálu a  ze-
mědělských produktů se 
v  minulosti využívaly i  jiné 
koňmi tažené prostředky. 
Například známým žebři-
ňákem, jehož název je odvo-
zen od postranic žebříkové-
ho vzhledu, se z polí sváželo 
obilí. Masivní dřevěné sáně 
bývaly během zim využívá-
ny k  převozu dřeva z  lesů 
na  otop. Některé z  těchto 
dopravních prostředků i  ji-
ných zemědělských náčiní 
by se již brzy měly objevit 
v  našem muzeu. Bývalý te-
hovský statek je zakonzer-
vovanou studnicí etnogra-
fického materiálu z  období 
první republiky.

Martin Hůrka

ZE SBÍREK MUZEA
Dřevěný vůz

67



Co se děje v kultuře

LADŮV KRAJ A OKOLÍ...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

do 8. 1. Říčany 116 zastavení v Provence – Výstava fotografií Josefa Zavřela v knihovně. Slavnostní 
zahájení proběhne 2.12. od 17 hod.

do 9. 1. Říčany Vánoční trhy s uměním – Vánoční prodejní výstava v Kotelně. Obrazy, plastiky a grafiky. 
Výstava je určena i pro návštěvníky, kteří se rádi pokochají a přijdou do galerie zrelaxovat.

do 12. 1. Říčany 9.00–
17.00

Výstava betlémů a vánočních stromů – Vystavují žáci mateřských a základních škol. 
Hradní zahrada.

do 17. 1. Říčany Před oponou za oponou – Výstava, kde se na chvíli stanete herci, kostyméry, autory, 
scénografy, zvukaři, osvětlovači i režiséry. Muzeum.

9. 1. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka o Petříkovi aneb jak se žije v pohádce – Veselá loutková pohádka 
divadla MaMa pro nejmenší. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné sleva 20%. Divadlo U22.

9. 1. Říčany 20.00 Skautský ples – Kulturní centrum Labuť

9. 1. 
–10. 1.

Ondřejov Spalujeme po vánocích – Pilates, dynamická jóga, PortDeBras, spinální jóga, cvičení 
s balančními pomůckami se cvičitelkami Ditou Fuchsovou a Barborou Valuchovou. 
Sportovně kulturní centrum.

12. 1. Říčany 19.00 Herecká dílna v muzeu – Staňte se mistry v improvizaci. Improvizace na jevišti – 
show. Pobavte se jako diváci, vyzkoušejte vlastní pohotovost a nápaditost při verbální 
i neverbální komunikaci. Naučte se od členů skupiny KIŠ. Muzeum.

16. 1. Klánovice 7.00 Klánovice aneb Cesta tam a zase zpátky – 5. ročník pochodu. Start–1 metro C Háje, 
trasy 30 a 50 km, start–2 od 9.30 hod Újezd nad Lesy, trasy 6, 8, 9, 13 km. Trasa vhodná 
i pro rodiny s dětmi včetně kočárků. V cíli čeká odměna.

16. 1. Uhříněves 10.30 Patálie pana Paka – Sobotní pohádka na téma třídění odpadu a následné recyklace. 
Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné sleva 20%. Divadlo U22.

16. 1. Říčany 20.00 Myslivecký ples – Kulturní centrum Labuť

17. 1. Mnichovice Světáci – Divadelní představení v Mnichovické krčmě.

20. 1. Říčany 17.30 Patchwork – srub – Základní technika patchworku, nutná základní znalost práce s šicím 
strojem. Cena 300 Kč včetně materiálu, 250 Kč bez materiálu. Rezervace nutná. Muzeum.

20. 1. Uhříněves 19.30 Spirituál Kvintet – Koncert jedné z prvních českých folkových skupin. Vstupné 290 Kč, 
balkon 260 Kč. Divadlo U22.

21. 1. Říčany 19.00 Improvizační workshop – Určeno pro účastníky nad 15 let, vstupné 200 Kč. Muzeum.

23. 1. Uhříněves 10.30 Pohádka o zlaté rybě – Sobotní pohádku hraje Divadlo Pruhované panenky. Vstupné 
100 Kč, rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo U22.

23. 1. Říčany 19.30 Ples Roku – Pořádá Elektrocentrum Kadlec v Kulturním centru Labuť.

23. 1. Mnichovice Hasičský bál – Mnichovická krčma

24. 1. Mnichovice Dětský hasičský karneval – Mnichovická krčma

26. 1. Říčany 18.00 Nepál – Z cyklu přednášek kolem světa. Přednáška a promítání filmu s Ivo Petříkem. 
Vstupné 50 Kč, muzeum.

27. 1. Říčany 20.00 František Nedvěd – Koncert známého českého písničkáře s kapelou. Kulturní centrum Labuť.

28. 1. Říčany 19.00 Improvizační workshop – Určeno pro účastníky nad 15 let, vstupné 200 Kč. Muzeum.

29. 1. Říčany 20.00 1. Reprezentační ples RANCHERAS – Ples Restaurace „U Labutě“. Kulturní centrum Labuť.

30. 1. Uhříněves 10.00 Sobotní pohádkování – Dvouhodinový divadelně výtvarný workshop pro děti od 5 do 10 
let. Vstupné 100 Kč. Divadlo U22.

30. 1. Říčany 20.00 Farní ples – Kulturní centrum Labuť.

2. 2. Říčany 20.00 Ondřej Havelka & his Melody Makers – Koncert oblíbené kapely, která hraje muziku 
20. – 30. let. Kulturní centrum Labuť.

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

12. 2. Říčany 20.00 Šibřinky – Sokolský maškarní ples, hraje Color Club. Kulturní centum Labuť.
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František nedvěd  
& tie Break
 St 27 / 01 / 2016 – 20.00
   KonceRt známého čeSKého PíSničKáře  
   S KaPelou.  

ryBičky 48
 Pá 11 / 03 / 2016 – 20.00
   KonceRt v Rámci „LÉTO V PEYTCHI TOUR”.  

hudebních žánrech, jako doprovodný vokální soubor slavných sólistů pop music 
a jazzu, ale také jako svébytný soubor s vlastním repertoárem, pronikajícím  
do světa vážné hudby. v koncertních programech souboru se vedle atraktivních 
virtuozních titulů uplatňují skladby zajímavé nejen okolnostmi svého vzniku,  
ale také krásou a hloubkou svého hudebního myšlení. Jde většinou o rekonstrukce 
dávno zapomenutých rukopisů ale i o dí la zcela nová, současná. 

osobitý způsob přednesu je dán především vokální technikou, která zpěvákům 
umožňuje zazpívat i náročné party hudebních nástrojů, aniž by je jakýmkoli 
způsobem napodobovali nebo karikovali. Snahou všech je dosáhnout nástrojově 
čisté intonace, rytmu a vzájemné souhry, ale uplatnit přitom v plné míře přirozené 
vlastnosti lidského hlasu - jeho barvu, pohyblivost i nenapodobitelný výraz. 
atraktivita této cesty není samoúčelná, je to jen jedna z možností, jak přiblížit 
posluchačům krásu hudebního myšlení velkých mistrů, krásu často dávno 
zapomenutou nebo neprávem opomíjenou.

nenechte si tento nanejvýš zajímavý, nevšední koncert ujít!

FRanTIšEk nEdVěd & TIE BREak 
– koncert folkové & country legendy
leader skupiny je František nedvěd, který začal působit v umělecké oblasti 
již v r.1974 se svým bratrem Janem ve skupině Brontosauři.  v r.1975 začali 
spolupracovat se skupinou Spirituál Kvintet. za dobu spolupráce těchto hudebních 
těles bylo vydáno 11 nosičů skupiny Brontosauři a 10 nosičů se skupinou Spirituál 
Kvintet. od r.1992 hrál F. nedvěd se svým bratrem. v té době vznikly 3 samostatné 
nosiče. nejvýraznějším triumfem byl koncert Strahov 96, který navštívilo  
cca 70000 diváků. v r.1988 vznikla po rozchodu bratří nedvědů skupina Druhé 
Podání pod vedením F. nedvěda. vznikají hudební nosiče: neváhej a vejdi, Druhé 
Podání, třetí pokus, čtvrtá sada, Pátá. mnoho z těchto nosičů získalo zlaté desky 
a řadu ocenění. Druhé Podání bylo složeno z muzikantů renomovaných skupin 
Fešáci, Rangers....v r.2004 vydává F. nedvěd nosič „Když ohně zaplanou”, tento nosič 
vybočuje z řady dosud vydaných nosičů a mapuje písně Františkova trampského 
mládí. v lednu 2008 se F. nedvěd rozchází se skupinou Druhé Podání. v současné 
době ho doprovází skupina jeho bratra Jana. muzikanti zvučných jmen Petr 
Kocman, vojta nedvěd, milan Plechatý. S touto skupinou překračuje v započatém 
díle. Skupina se jmenuje tie Break. Dovolujeme si vás tímto stručným hudebním 
životopisem pozvat na večer plný pohody, vlídného slova a hlavně pěkných písniček 
z pera takových velikánů jako jsou gordon lighfoot, Don Williams, Jan nedvěd. 
texty jsou od Františkova přítele a spolupracovníka ve Spirituál Kvintetu Dušana 
vančury. F. nedvěd si dovolí zahrát písně i ze svého pera. tato formace vystupuje 
s pořadem, který je průřezem těch nejlepších písní z dosud vydaných alb. určitě 
uslyšíte i písně, které zpival a hrával se svým bratrem Janem. 

chcete-li si odpočinout od denního shonu, budeme se těšit na vaši návštěvu. 

OndřEj HaVELka & HIs MELOdY MakERs 
– „nás to tady furt baví”
orkestru melody makers je dvacet. Krásný věk. mládí v rozpuku a přitom již jisté zkušenosti. 
ondřej havelka a jeho hot-jazzoví pardálové vrhají se do jubilejní sezóny s nakažlivou vitalitou 
a v nebývalé formě. v novém programu zazní mnohé pyramidální hity, jež si publikum 
za ta léta oblíbilo – mě to tady nebaví, Děkuji, bylo to krásné, Půlnoční blues, vendelíne, 
co děláš?... a k  nim přibude pár fungl nových swingových smrští, které jistě chytnou  
za srdce též. zkrátka, přijďte s námi tu dvacítku oslavit, protože jazz a swing nás bavil, 
baví, a bavit bude. a já se vsadím, že i vás!

TanEční zákLadní kURzY PRO MLádEž  
–sezóna 2016
oznamujeme  vám,  že  základní  kurzy  tance  a společenského 
chování budou zahájeny v sobotu  10. září  2016 v 17.00 a 20.00 
hodin v sále Kc labuť. taneční kurzy vede taneční mistr ing. ivan vít 
s partnerkou paní Janou vítovou.

nEBUď LaBUť a  zaJDi na KultuRu!

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

19.00

12

dětský karneval
 ne 10 / 01 / 2016 – 14.00
   VE sPOLUPRáCI s jazYkOVýM sTUdIEM sYLVY  
   MaříkOVÉ. ÚčInkUjE sTanda a Vanda. 

linha singers
 St 20 / 01 / 2016 – 19.30
  SKuPina zPěváKů a inStRumentaliStů  
   S oSoBitým zPůSoBem PřeDneSu využívá  
   zeJména viRtuoSní voKální techniKy.  
   KonceRt z cyKlu „kRUH PřáTEL HUdBY”. 

 sPOLEčnOs T a TanEC 

skaUTský PLEs 
So Předprodej vstupenek v kanceláři Kc labuť.

 dě TI 

děTský kaRnEVaL
ne ve spolupráci s Jazykovým studiem Sylvy maříkové. Účinkuje standa  
a Vanda.

 sPOLEčnOs T a TanEC 

PRVní říčanská VEřEjná TančíRna
Út  Koná se každé druhé úterý v měsíci od 19 do 22.30. Příjemné prostředí, 
kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte se pobavit, procvičit taneční 
kroky či odložit zbytečná kila!

 kOnCERT Y 

REVIVaL swIng Band PRaHa 
St host: darja kuncová. Koncert z cyklu „jazzové večery v říčanech”. 

 sPOLEčnOs T a TanEC 

MYsLIVECký PLEs
So Předprodej vstupenek v kanceláři Kc labuť.

 Vá žn á HUdBa 

LInHa sIngERs 
St Úspěšně působí na naší scéně již několik desetiletí. Skupina zpěváků  
a instrumentalistů s osobitým způsobem přednesu využívá zejména virtuosní 
vokální techniky. Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.

 sPOLEčnOs T a TanEC 

PLEs ROkU
So Pořádá Elektrocentrum kadlec. Předprodej: tel.: 323603057, 
777555443, e-mail: kadlec@elektro-kadlec.cz. černokostelecká – obchodní 
areál u tesca, říčany.

 kOnCERT Y 

FRanTIšEk nEdVěd & TIE BREak
St  Koncert známého českého písničkáře s kapelou.

 kOnCERT Y 

POLOLETní kOnCERT 
čt zuŠ říčany.

 sPOLEčnOs T a TanEC 

1. REPREzEnTační PLEs RanCHERas
Pá Pořádá Restaurace a Extravíno U Labutě „Rancheras”. Bohatá tombola, 
parádní program! vstupenky v předprodeji v Kc labuť nebo elektronicky  
na www.kclabut.cz!

 sPOLEčnOs T a TanEC 

FaRní PLEs
So Předprodej v kanceláři Kc labuť a na Faře (u Kostela) tel.: 323 602 403.

14.00

10

těšíme se na vaši návštěvu!

roBert křesťan  
& druhá tráva – 25 let
 Út 05 / 04 / 2016 – 20.00
  KonceRt. 

20.00

13

info@kclabut.cz

20.00

16

20.00

27

19.30

20

sto zvířat
 Pá 15 / 04 / 2016 – 20.00
   KonceRt.  

20.00

23

17.30

28

20.00

29

Wake up and live 2016
 Pá 01 / 04 / 2016 – 18.00
   Finálový KonceRt vítězných KaPel  
   Soutěžního multižánRového huDeBního  
   FeStivalu. PřihláŠKa PRo KaPely  
   na: www.wakEUPFEsTIVaL.Cz.  

precedens
 St 23 / 03 / 2016 – 20.00
  KonceRt. 

Buty 
 St 17 / 02 / 2016 – 20.00
   KonceRt známé moRavSKé KaPely.  

ondřej havelka  
& his Melody Makers 
„nás to tady furt baví”
 Út 02 / 02 / 2016 – 20.00
  KonceRt oBlíBené KaPely, KteRá hRaJe  
   muziKu 20. – 30. let. 

liga proti nevěře
 Út 01 / 03 / 2016 – 20.00
  KomeDie S DeteKtivní záPletKou.  

20.00

30

LInHa sIngERs 
– další koncert kPH
vokální soubor linha Singers působí na naší scéně již několik desetiletí, byl založen 
Jiřím linhou v roce 1963. Jeho nezaměnitelné vokální kreace zněly velmi často  
v rozhlasových a televizních pořadech a soubor se stal velmi známým a žádaným 
doma i v zahraničí. Díky hlasové virtuozitě jeho členů se široce uplatnil v různých 
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mládí. v lednu 2008 se F. nedvěd rozchází se skupinou Druhé Podání. v současné 
době ho doprovází skupina jeho bratra Jana. muzikanti zvučných jmen Petr 
Kocman, vojta nedvěd, milan Plechatý. S touto skupinou překračuje v započatém 
díle. Skupina se jmenuje tie Break. Dovolujeme si vás tímto stručným hudebním 
životopisem pozvat na večer plný pohody, vlídného slova a hlavně pěkných písniček 
z pera takových velikánů jako jsou gordon lighfoot, Don Williams, Jan nedvěd. 
texty jsou od Františkova přítele a spolupracovníka ve Spirituál Kvintetu Dušana 
vančury. F. nedvěd si dovolí zahrát písně i ze svého pera. tato formace vystupuje 
s pořadem, který je průřezem těch nejlepších písní z dosud vydaných alb. určitě 
uslyšíte i písně, které zpival a hrával se svým bratrem Janem. 

chcete-li si odpočinout od denního shonu, budeme se těšit na vaši návštěvu. 

OndřEj HaVELka & HIs MELOdY MakERs 
– „nás to tady furt baví”
orkestru melody makers je dvacet. Krásný věk. mládí v rozpuku a přitom již jisté zkušenosti. 
ondřej havelka a jeho hot-jazzoví pardálové vrhají se do jubilejní sezóny s nakažlivou vitalitou 
a v nebývalé formě. v novém programu zazní mnohé pyramidální hity, jež si publikum 
za ta léta oblíbilo – mě to tady nebaví, Děkuji, bylo to krásné, Půlnoční blues, vendelíne, 
co děláš?... a k  nim přibude pár fungl nových swingových smrští, které jistě chytnou  
za srdce též. zkrátka, přijďte s námi tu dvacítku oslavit, protože jazz a swing nás bavil, 
baví, a bavit bude. a já se vsadím, že i vás!

TanEční zákLadní kURzY PRO MLádEž  
–sezóna 2016
oznamujeme  vám,  že  základní  kurzy  tance  a společenského 
chování budou zahájeny v sobotu  10. září  2016 v 17.00 a 20.00 
hodin v sále Kc labuť. taneční kurzy vede taneční mistr ing. ivan vít 
s partnerkou paní Janou vítovou.

nEBUď LaBUť a  zaJDi na KultuRu!

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

19.00
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dětský karneval
 ne 10 / 01 / 2016 – 14.00
   VE sPOLUPRáCI s jazYkOVýM sTUdIEM sYLVY  
   MaříkOVÉ. ÚčInkUjE sTanda a Vanda. 

linha singers
 St 20 / 01 / 2016 – 19.30
  SKuPina zPěváKů a inStRumentaliStů  
   S oSoBitým zPůSoBem PřeDneSu využívá  
   zeJména viRtuoSní voKální techniKy.  
   KonceRt z cyKlu „kRUH PřáTEL HUdBY”. 

 sPOLEčnOs T a TanEC 

skaUTský PLEs 
So Předprodej vstupenek v kanceláři Kc labuť.

 dě TI 

děTský kaRnEVaL
ne ve spolupráci s Jazykovým studiem Sylvy maříkové. Účinkuje standa  
a Vanda.

 sPOLEčnOs T a TanEC 

PRVní říčanská VEřEjná TančíRna
Út  Koná se každé druhé úterý v měsíci od 19 do 22.30. Příjemné prostředí, 
kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte se pobavit, procvičit taneční 
kroky či odložit zbytečná kila!

 kOnCERT Y 

REVIVaL swIng Band PRaHa 
St host: darja kuncová. Koncert z cyklu „jazzové večery v říčanech”. 

 sPOLEčnOs T a TanEC 

MYsLIVECký PLEs
So Předprodej vstupenek v kanceláři Kc labuť.

 Vá žn á HUdBa 

LInHa sIngERs 
St Úspěšně působí na naší scéně již několik desetiletí. Skupina zpěváků  
a instrumentalistů s osobitým způsobem přednesu využívá zejména virtuosní 
vokální techniky. Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.

 sPOLEčnOs T a TanEC 

PLEs ROkU
So Pořádá Elektrocentrum kadlec. Předprodej: tel.: 323603057, 
777555443, e-mail: kadlec@elektro-kadlec.cz. černokostelecká – obchodní 
areál u tesca, říčany.

 kOnCERT Y 

FRanTIšEk nEdVěd & TIE BREak
St  Koncert známého českého písničkáře s kapelou.

 kOnCERT Y 

POLOLETní kOnCERT 
čt zuŠ říčany.

 sPOLEčnOs T a TanEC 

1. REPREzEnTační PLEs RanCHERas
Pá Pořádá Restaurace a Extravíno U Labutě „Rancheras”. Bohatá tombola, 
parádní program! vstupenky v předprodeji v Kc labuť nebo elektronicky  
na www.kclabut.cz!

 sPOLEčnOs T a TanEC 

FaRní PLEs
So Předprodej v kanceláři Kc labuť a na Faře (u Kostela) tel.: 323 602 403.

14.00
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těšíme se na vaši návštěvu!

roBert křesťan  
& druhá tráva – 25 let
 Út 05 / 04 / 2016 – 20.00
  KonceRt. 

20.00

13

info@kclabut.cz

20.00

16

20.00

27

19.30

20

sto zvířat
 Pá 15 / 04 / 2016 – 20.00
   KonceRt.  

20.00

23

17.30

28

20.00

29

Wake up and live 2016
 Pá 01 / 04 / 2016 – 18.00
   Finálový KonceRt vítězných KaPel  
   Soutěžního multižánRového huDeBního  
   FeStivalu. PřihláŠKa PRo KaPely  
   na: www.wakEUPFEsTIVaL.Cz.  

precedens
 St 23 / 03 / 2016 – 20.00
  KonceRt. 

Buty 
 St 17 / 02 / 2016 – 20.00
   KonceRt známé moRavSKé KaPely.  

ondřej havelka  
& his Melody Makers 
„nás to tady furt baví”
 Út 02 / 02 / 2016 – 20.00
  KonceRt oBlíBené KaPely, KteRá hRaJe  
   muziKu 20. – 30. let. 

liga proti nevěře
 Út 01 / 03 / 2016 – 20.00
  KomeDie S DeteKtivní záPletKou.  

20.00

30

LInHa sIngERs 
– další koncert kPH
vokální soubor linha Singers působí na naší scéně již několik desetiletí, byl založen 
Jiřím linhou v roce 1963. Jeho nezaměnitelné vokální kreace zněly velmi často  
v rozhlasových a televizních pořadech a soubor se stal velmi známým a žádaným 
doma i v zahraničí. Díky hlasové virtuozitě jeho členů se široce uplatnil v různých 



HAVELKA
ondrej

a jeho

melody makers
uváde jí

„Me to tady nebaví“
Nás

––– –––
furt

www.melodymakers.cz
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Historie v obrázcích

Prosím
e vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o zapůjčení či darování m

uzeu. Zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny m
ajiteli.  

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí. 
Foto: Archiv M

uzea Říčany

Začátky tzv. bílého sportu v našem městě jsou spojeny s LTK Radošovice a dvorci v údolí Rokytky, kde se dodnes hraje. Na snímku z 11. srp-
na 1929 je v zadní řadě pátý zleva i Vl. Černohorský, který se o pár let později podílel na založení tenisového oddílu Sokola Říčany a dvorců 
ve Štefánikově ulici (k článku na str. 60).


