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Základní údaje

o organizaci

		

Název:				

Muzeum Říčany

Adresa:				

Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany

Právní forma:			

příspěvková organizace

IČO:				

43752110

Zřizovatel organizace:		

Město Říčany

Ředitel:				

Mgr. Jakub Halaš

Zástupce:				

ThDr. Jakub Jukl ThD.

Účetnictví zajišťuje:			

Město Říčany

Budovy muzea:			

hlavní budova Říčany

					

hájovna u Světic

		

depozitář Jažlovice

			

		

Muzeum Říčany
Muzeum Říčany je příspěvkovou organizací města Říčany, která shromažďuje, spravuje
a odborně zpracovává sbírky hmotného i nehmotného kulturního dědictví, a to na území
správní působnosti města Říčany, jako obce s rozšířenou působností.
Sbírky slouží k naplňování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb
veřejnosti. Pro návštěvníky připravujeme pestrou nabídku, která sestává z muzejních výstav,
vzdělávacích programů pro školy i veřejnost, akcí pro děti i dospělé, výtvarných dílen,
kroužků pro děti nebo vlastní publikační činnosti. Veřejnosti poskytujeme informace
v rámci oborů činnosti muzea.
Muzeum Říčany má dvě oddělení, přírodovědné a historické. Obě se podílí na sbírkotvorném programu, na vědeckých a publikačních aktivitách i na aktivitách pro veřejnost.
Významnou součástí práce přírodovědného oddělení muzea je provoz Centra environmentálního vzdělávání.
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Pracoviště Muzea Říčany
Rýdlova 14, Říčany – hlavní budova
Zděbradská, Říčany Jažlovice – depozitář
Říčanská hájovna, Světice – terénní pracoviště

Depozitář
Během roku 2009 probíhaly ve vyčleněných prostorách depozitáře práce na systematizaci,
elektronické katalogizaci a ukládání knižních fondů muzea.
Cílem je zpřístupnit knižní fondy muzea pro odbornou práci badatelů i pro potřeby širší
veřejnosti.

Hlavní budova
Rekonstrukce hlavní budovy
– vznik nízkoenergetického objektu
Od ledna do září roku 2009 probíhala celková rekonstrukce hlavní budovy Muzea Říčany.
Tento projekt byl spolufinancován z Evropského fondu soudržnosti prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí pod reg. č. CZ.1.02/7.1.00/07.00606, a to dotací ve výši
9 353 963,98 Kč, tj. 90 % nákladů. Zbylých 10 % prostředků na financování rekonstrukce
zajistil zřizovatel muzea.
Kompletní rekonstrukce zahrnovala:
•
nové rozvody vody a odpadu,

•

•

nové všechny podlahy

užitková voda na splachování 		

•

nové všechny dveře a zárubně

WC vedena zvlášť

•

nové štuky a sádrokartonové

nové rozvody slaboproud,
silnoproud, osvětlení

•

podhledy v celé budově
•

přístavba sociálního zázemí
muzea

nový otopný systém – tepelné
čerpadlo, podlahové topení

•

vzduchotechnika s rekuperací

•

nový krov a střecha

•

zateplení celé obálky budovy

•

nový zabezpečovací systém

muzea

•

nový vstup do muzea pro

•

vzduchu

nová okna, vše 3 skla
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Budova muzea zatím není vybavena, bude vybavena v průběhu roku 2010. Vybavení je zahrnuto ve schváleném projektu, registrovaném na SFŽP pod názvem CZ.1.02/7.1.00/09.03829
Centrum environmentálního vzdělávání Říčany – II. etapa, který je připraven k realizaci.

Fotodokumentace postupu prací
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Terénní pracoviště
– příprava na rekonstrukci
Na jaře roku 2009 jsme podali žádost o podporu při rekonstrukci hájovny na Státní fond
životního prostředí ČR. Žádost byla na podzim roku 2009 schválena, pod názvem
CZ.1.02/7.1.00/09.03829 Centrum environmentálního vzdělávání Říčany – II. etapa. Nyní
pracujeme na povinných postupech vedoucích k začátku realizace prací.
Součástí projektu je kromě rekonstrukce hájovny také její
vybavení, stejně jako vybavení
hlavní budovy muzea.
Způsob využití hájovny v roce
2009 navazoval na režim zavedený v posledních letech v rámci
Města Říčany. Navíc je hájovna
využívána při akcích a během
výukových programů environmentálního vzdělávání pro děti
a mládež.

Realizace environmentálního
vzdělávání na hájovně:

Výukové programy
Začátkem roku 2009 jsme dokončili rozsáhlou přípravu výukových programů a nabídli je mateřským, základním a středním
školám. V rámci přípravy a realizace výukových programů úzce
spolupracujeme se ZO ČSOP Ekocentrum Říčany.
Hlavním smyslem environmentálních výukových programů je
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seznámit děti se světem kolem nich trochu jinou formou, než jsou zvyklé. Vštípit dětem
hravou formou základní ekologické návyky, vést je k zamyšlení nad svým životem a chováním k přírodě a ke svému okolí.
Programy by rovněž měly rozvíjet kritické myšlení, schopnost utvořit si vlastní názor
a postoj k problému. Programy jsou přizpůsobeny tak, aby byly využitelné v rámci školních
vzdělávacích programů. Vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků, jsou koncipovány adekvátně k věku dětí, jejich znalostem a dovednostem.
Programy jsou určeny pro:
•

Mateřské školy

•

Základní školy - 1. stupeň

•

Základní školy - 2. stupeň

•

Střední školy
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Výukové programy nabízíme
v těchto tématech:
téma: Les
•

MŠ

Skřítek v lese

•

ZŠ

Záhada lesa

•

SŠ

Lesní biotopy

téma: Odpady
•

MŠ

Skřítek třídílek

•

ZŠ

Není odpad jako odpad

•

SŠ

Odpadové hospodářství

téma: Spotřeba

téma: Energie
•

ZŠ

•

ZŠ

No nekup to!

•

SŠ

Zodpovědná spotřeba

téma: Voda
Tajemná energie:

•

MŠ

Skřítek vodníkem

		

Odkud k nám přišla?

•

ZŠ

Voda a život

•

Energie současnosti

•

SŠ

H2O ?

SŠ

		

a budoucnosti

téma: Živočichové

více témat na hájovně

•

MŠ

Skřítek a zvířátka

•

MŠ

Skřítek na procházce

•

ZŠ

Pojďte s námi za zvířaty

•

ZŠ

Kolem hájovny

•

SŠ

Ochrana živočichů

•

SŠ

Krajinou krok za krokem

téma: Jaro

Dále nabízíme:

•

•

Terénní exkurze                     

•

Historicko-vlastivědné vycházky

•

Přírodovědné vycházky

•

Programy na přání

MŠ         Jaro kolem nás

téma: Doprava
•

ZŠ

Jedeme v tom všichni

•

SŠ

Já se jen vezu?

Výukové programy jsme v průběhu roku 2009, až do prosince, museli realizovat mimo naše
zázemí. Navštěvovali jsme školy a vyráželi do terénu.
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Realizované výukové programy

Výukové
Výukové
programy
programy
jsme vjsme
průběhu
v průběhu
roku 2009,
roku až
2009,
do prosince,
až do prosince,
muselimuseli
realizovat
realizovat
mimo mimo
naše naše
zázemí.
zázemí.
Navštěvovali
Navštěvovali
jsme školy
jsme aškoly
vyráželi
a vyráželi
do terénu.
do terénu.

během rekonstrukce v roce 2009

Realizované
Realizované
výukové
výukové
programy
programy
běhemběhem
rekonstrukce
rekonstrukce
v rocev2009
roce 2009
Datum Datum
Druh programu,
popř. místo
popř. místo
EVP EVP Druh programu,
4.‐
26.5.6. 4.‐ Dvoudenní
5.6. Dvoudenní
přírodovědný
přírodovědný
programprogram
na
na
hájovněhájovně

1.

Datum Datum
Druh programu,
popř. místo
popř. místo
EVP EVP Druh programu,
1.23.2. 23.2.
OdpadyOdpady

26.

2.
3.

2.24.2.
3.2.4.

24.2.
Stopy zvířat
Stopy zvířat
2.4.
Vycházka
Vycházka
– okolí Říčan
– okolí Říčan

27.
28.

27.
9.6.
28.
10.6.

9.6.
TajemnáTajemná
energie:energie:
odkud kodkud
nám přišla?
k nám přišla?
10.6.
Přírodovědná
Přírodovědná
vycházka
vycházka
– Pojďte– Pojďte
s námi za
s námi
zvířaty
za zvířaty

4.

4.15.4.

15.4.
Vycházka
Vycházka
– okolí Říčan
– okolí Říčan

29.

29.
17.6.

17.6.
Přírodovědná
Přírodovědná
vycházka
vycházka
– okolí – okolí
JurečkuJurečku

5.

5.16.4.

16.4.
Vycházka
Vycházka
‐ Olešovice
‐ Olešovice

30.

30.
11.9.

11.9.
Energie Energie
– historie
– historie
energetických
energetických
zdrojů zdrojů

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

6.20.4.
7.21.4.
8.21.4.
9.22.4.
10.
23.4.
11.
24.4.
12.
27.4.
13.
29.4.
14.
30.4.
15.4.5.
16.6.5.
17.
13.5.

20.4.
Skřítek třídílek
Skřítek třídílek
21.4.
Jaro Jaro
21.4.
Vycházka
Vycházka
22.4.
Den Země
Den– Země
program
– program
pro školy
pro školy
23.4.
Vycházka
Vycházka
– Voděradské
– Voděradské
bučiny bučiny
24.4.
Krátká vycházka
Krátká vycházka
k akci Ukliďme
k akci Ukliďme
svět svět
27.4.
Skřítek vSkřítek
lese v lese
29.4.
Vycházka
Vycházka
– okolí Říčan
– okolí Říčan
30.4.
Pojďte sPojďte
námi za
s námi
zvířaty
za zvířaty
4.5.
Skřítek vodníkem
Skřítek vodníkem
6.5.
Odpadové
Odpadové
hospodářství
hospodářství
13.5.
Přírodovědná
Přírodovědná
vycházka
vycházka
– Rokytka,
– Rokytka,
JurečekJureček

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

31.
11.9.
32.
11.9.
33.
11.9.
34.
14.9.
35.
6.10.
36.
7.10.
14.10.
37.
14.10.
38.
21.10.
39.
22.10.
40.
18.11.
41.
42.
2.12.

11.9.
HistorieHistorie
krajiny Říčanska
krajiny Říčanska
11.9.
PotravníPotravní
vztahy vvztahy
rybníce
v rybníce
11.9.
Stromy Stromy
14.9.
Skřítek aSkřítek
zvířátka
a zvířátka
6.10.
Skřítek třídílek
Skřítek třídílek
7.10.
Skřítek třídílek
Skřítek třídílek
14.10.
Skřítek vSkřítek
lese v lese
14.10.
Skřítek vSkřítek
lese v lese
21.10.
Skřítek aSkřítek
zvířátka
a zvířátka
‐ vycházka
‐ vycházka
22.10.
Skřítek aSkřítek
zvířátka
a zvířátka
‐ vycházka
‐ vycházka
18.11.
Skřítek vSkřítek
lese v lese
2.12.
Skřítek aSkřítek
zvířátka
a zvířátka

18.

18.
20.5.

20.5.
Projektové
Projektové
vyučování
vyučování
– příprava
– příprava
na
na
historickou
historickou
exkurzi exkurzi
po Říčanech
po Říčanech

43.

43.
2.12.

2.12.
Pojďte sPojďte
námi za
s námi
zvířaty
za zvířaty

19.

19.
22.5.

22.5.
Přírodovědná
Přírodovědná
vycházka
vycházka
‐ Jureček‐ Jureček

44.

44.
8.12.

8.12.
VánočníVánoční
rukodělná
rukodělná
dílna – zdobení
dílna – zdobení
perníčkůperníčků

20.

20.
25.5.

25.5.
Přírodovědná
Přírodovědná
vycházka
vycházka
– Rokytka,
– Rokytka,
JurečekJureček

45.

45.
9.12.

9.12.
VánočníVánoční
rukodělná
rukodělná
dílna – vizovické
dílna – vizovické
pečivo pečivo

21.

21.
26.5.

26.5.
Přírodovědná
Přírodovědná
vycházka
vycházka
– Rokytka,
– Rokytka,
JurečekJureček

46.

14.12.
46.
14.12.
VánočníVánoční
rukodělná
rukodělná
dílna – vizovické
dílna – vizovické
pečivo pečivo

22.

22.
27.5.

47.

23.

23.
29.5.

27.5.
Přírodovědná
Přírodovědná
vycházka
vycházka
– prameny
– prameny
RokytkyRokytky
29.5.
Přírodovědná
Přírodovědná
vycházka
vycházka
– Rokytka,
– Rokytka,
JurečekJureček

14.12.
47.
14.12.
VánočníVánoční
rukodělná
rukodělná
dílna – svíčky
dílna –zesvíčky ze
včelího včelího
vosku vosku
15.12.
48.
15.12.
VánočníVánoční
rukodělná
rukodělná
dílna – vizovické
dílna – vizovické
pečivo pečivo

24.

24.2.6.

2.6.
Přírodovědná
Přírodovědná
vycházka
vycházka
– okolí Říčan
– okolí Říčan

49.

15.12.
49.
15.12.
VánočníVánoční
rukodělná
rukodělná
dílna – svíčky
dílna –zesvíčky ze
včelího včelího
vosku vosku

25.

25.3.6.

3.6.
Projektové
Projektové
vyučování
vyučování
– Historická
– Historická
exkurzeexkurze
po Říčanech
po Říčanech
realizovaná
realizovaná
žáky žáky
ZŠ Bezručova
ZŠ Bezručova

50.

17.12.
50.
17.12.
VánočníVánoční
rukodělná
rukodělná
dílna – vizovické
dílna – vizovické
pečivo pečivo

48.
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Akce pro veřejnost
Jednorázové akce pro veřejnost byly pro
muzeum v době rekonstrukce jednou z důležitých činností. Charakter akcí umožnil
jejich konání i mimo rekonstruované prostory budovy muzea. Snažili jsme se oslovit široké spektrum účastníků – pořádali
jsme akce pro školy, děti-jednotlivce s rodiči, i širokou veřejnost. Cílem akcí pro veřejnost je
především předat zábavnou formou nejrůznější informace či dovednosti, nabídnout smysluplné využití volného času jak dětí, tak dospělých, a obohatit nabídku kulturních i jiných
volnočasových akcí pro veřejnost v Říčanech.
•

program na Den Země v Říčanech na náměstí

•

program na Den bez aut v Říčanech na náměstí

•

večerní Hororové Říčany

•

Exkurze na Ekofarmu

•

Den otevřených dveří pro veřejnost v muzeu

•

přednáška s promítáním k vydání knihy Říčany a čas

•

Vánoční výtvarná dílna – slaměné ozdoby

•

Vánoční výtvarná dílna – zdobení perníčků

Výroční zpráva Muzea Říčany za rok 2009
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Výstavní činnost
V roce 2009 probíhala ve výstavních
prostorách muzea rekonstrukce.
V roce 2008 jsme v říčanském muzeu připravili úspěšnou výstavu Včely, med a medovina. O tuto výstavu
projevily zájem další organizace, proto jsme přistoupili k záměru vyrobit
putovní výstavu. Zhotovili jsme 6 hexagonálních panelů, které jsou snadno transportovatelné.
Výstava byla pro návštěvníky instalována na zámku Nový Stránov a přístupná od
10. 10. 2009 do 15. 12. 2009.
Na rok 2010 jsou v pořadí další zájemci o zápůjčku této muzejní výstavy.

Návštěvnost muzea
Po celý rok 2009 bylo muzeum pro návštěvníky uzavřeno z důvodů rekonstrukce. Všichni návštěvníci jsou tak účastníci výchovně vzdělávacích akcí a výukových programů, které
Muzeum Říčany připravilo mimo prostory hlavní budovy.
Počet návštěvníků platících vstupné: 927 osob
Počet účastníků akcí pro veřejnost: 450 osob

Spolu-

Výroční zpráva Muzea Říčany za rok 2009
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práce s dalšími organizacemi
ve městě
Ve spolupráci se ZO ČSOP Ekocentrum Říčany se Muzeum Říčany podílí na dalších aktivitách v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty:
•

Stavba ptačích budek pro veřejnost v muzeu

•

Přírodovědné dny na hájovně pro děti a mládež

•

Spolupráce při odborné péči o významné přírodní lokality

•

Program na pomoc životnímu prostředí při Koloběžkové Grand Prix

•

Den bez aut v Říčanech

Ve spolupráci se ZO Českého svazu včelařů Říčany jsme připravili úspěšnou výstavu Včely,
med a medovina. O tuto výstavu projevily zájem další organizace, proto jsme přistoupili
k záměru vyrobit putovní výstavu.
Výstava je nyní zapůjčena. Na rok 2010 jsou v pořadí další zájemci o zápůjčku této muzejní výstavy.

Vědeckovýzkumné aktivity
Muzeum Říčany se kontinuálně podílí na projektech, které sledují stav
a vývoj životního prostředí v regionu.
Konkrétně jsou to:
• Monitoring stavu populací chráněných a ohrožených druhů rostlin na Říčansku
• Mapování orchidejí na Říčansku

Výroční zpráva Muzea Říčany za rok 2009
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Publikace
• Říčany a čas
Muzeum Říčany se spolu s Městem
Říčany podílelo na přípravě a vydání
knižní fotografické publikace o Říčanech, jejímž editorem je Jiří Černohorský.

• Jakub Jiří Jukl:
Pozdně středověké tesáky
v českých zemích
- Zhodnocení publikovaných
nálezů
Publikace je výsledkem vlastního odborného výzkumu Muzea Říčany. Kniha podává přehled o tesácích – ve středověku běžně používaných krátkých sečných zbraních. Čtenář zde
najde tuto problematiku soustavně zpracovanou vůbec poprvé v naší odborné literatuře.
Kniha je doplněna množstvím černobílých obrázků a fotografií. Vychází na recyklovaném
papíru.

Muzeum Říčany v periodickém tisku
V Kurýru publikujeme vždy 1 nebo 2 články + informace o akcích muzea.
Říčanský Kurýr č.1 /2009

Říčanský Kurýr č.7 /2009

Říčanský Kurýr č.2 /2009

Říčanský Kurýr č.8 /2009

Říčanský Kurýr č.3 /2009

Říčanský Kurýr č.9 /2009

Říčanský Kurýr č.4 /2009

Říčanský Kurýr č.10 /2009

Říčanský Kurýr č.5 /2009

Říčanský Kurýr č.11 /2009

Říčanský Kurýr č.6 /2009

Říčanský Kurýr č.12 /2009

O činnosti informujeme i v periodicích Zápraží, Náš region.
V celostátních nebo jiných tiskovinách byly o muzeu vydány 3 články (viz nísledující stránka).
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Muzeum Říčany v celostátních nebo jiných tiskovinách:
Deník 26. února 2009:			

Týdeník Mělnicko 12. října 2009:

MF DNES 22. října 2009:
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Webové stránky
Ke konci roku 2009 jsme spustili zcela nové webové stránky Muzea Říčany,
které nabízejí snadnou orientaci a zároveň přinášejí množství informací
a přehled o dění v muzeu. Aktuální informace jsou pravidelně zveřejňovány na webové stránce:
http://www.ricany.cz/org/muzeum

Muzeum Říčany na portálu www.ricansko.cz
•

24. 6. 2009 V Říčanech běží přestavba muzea

•

15. 10. 2009 Muzeum Říčany se pochlubí po rekonstrukci
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Personální záležitosti
•

Na základě výběrového řízení ze dne 19. 5. 2009 a usnesení Rady města
Říčany ze dne 27. 5. 2009, byl s účinností od 1. 6. 2009 jmenován do funkce
ředitele Muzea Říčany Mgr. Jakub Halaš, dosavadní přírodovědec a od
března 2008 pověřený řízením muzea.

•

V lednu 2009 nastupuje na částečný úvazek Bc. Alžběta Černá jako lektorka
environmentálního vzdělávání.

•

Od dubna 2009 nastupuje do pracovního poměru Mgr. Marie Machová jako
vedoucí centra environmentálního vzdělávání Muzea Říčany.

•

V květnu 2009 nastupuje na částečný úvazek Mgr. Kateřina Čiháková jako
lektorka environmentálního vzdělávání.

•

Historikem muzea je ThDr. Jakub Jukl ThD.
Přepočtený stav zaměstnanců v roce 2009 byl 3,70.
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Výsledky hospodaření
Muzeum Říčany obdrželo dotaci na provoz od zřizovatele celkem v částce 1 571 040 Kč, dalším příjmem na krytí nákladů jsou tržby za vstupné, za vlastní výrobky, za prodej služeb, dále
úroky a ostatní příjmy. Celkem mělo Muzeum Říčany k dispozici částku 1 719 040 Kč.
Se svěřenými finančními prostředky jsme nakládali hospodárně a efektivně.
Dále viz příloha.

Zdůvodnění zisku
V roce 2009 probíhala výše popsaná rekonstrukce. Z toho důvodu sme nemohli realizovat
řadu aktivit a tím pádem plně využít potenciálu plánovaných úvazků lektorů. Ze stejného
důvodu jsme uspořili i na spotřebním materiálu.

Návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2009
Hospodářský výsledek za rok 2009 činí 141 949,64 Kč. Návrh na rozdělení hospodářského
výsledku:
				
Příděl do fondu odměn		

100 000 Kč

Příděl do rezervního fondu		

41 949,64 Kč

Výroční zpráva Muzea Říčany za rok 2009

18

Příloha
Příloha
Výnosy a náklady

Výnosy a náklady

SÚ

Název

skutečnost k 31.12.2009

Náklady
501
502
503
504
511
512
513
518
521
524
527
528
531
541
542
544
548
549
551
552
591

601
602
641
644
648
649
651
691

1 659 355,79

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Oprava a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daň silniční
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Úroky z úvěrů, půjček
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy dl. majetku hmotného i nehmotného
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM
Daň z příjmů

31 580,00
34 664,00
77 391,34
0,00
7 224,00
4 056,00
0,00
388 441,30
823 450,00
254 707,00
16 109,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 732,80
0,00
0,00
0,00

Výnosy

1 801 305,43

Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Přijaté úroky na bankovních účtech
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje DNM a DHM
Příspěvky a dotace na provoz
Provozní dotace od zřizovatele

8 230,00
49 505,00
0,00
7 456,93
0,00
17 073,50
0,00
1 719 040,00
1 571 040,00

Hospodářský výsledek

141 949,64

V Říčanech dne 16.2.2009

zpracoval Mgr. Jakub Halaš

18

Výroční zpráva Muzea Říčany za rok 2009

19

