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Vážení Říčaňáci,
po deseti letech se v Říčanech začne zase bruslit a hrát hokej. A ne jenom v zimě, ale po celý rok.
Zimní stadion Říčanům opravdu chyběl, prosperující a mládnoucí město by takové sportoviště mělo
mít. Po nástupu do pozice zastupitele v roce 2010 jsem si jeho realizaci vzal jako jeden z nejdůležitějších
úkolů. Trvalo to šest let, vyhledat potenciální partnery, vést náročná jednání, na radnici projít složitým
výběrem. Výsledek je konečně tady.
Nový zimní stadion je jeden z nejmodernějších v Evropě. Vysoký důraz byl kladen na ekologický provoz,
chlazení není na bázi čpavku, ale freonu. Má vlastní čistírnu odpadních vod, tím pádem nezatěžuje již
tak přetíženou městskou čistírnu.
Zimní stadion bude přínosem nejen pro obyvatele, ale i pro místní podnikatele a živnostníky. Díky konání mezinárodních turnajů se zvýší návštěvnost našeho města a jeho propagace nejen v ČR, ale i v zahraničí.
Co nový stadion nabídne?
 Velkou ledovou plochu – lední hokej pro všechny hráčské kategorie, krasobruslení, veřejné bruslení.
 Malou ledovou plochu – pro nejmenší hokejisty, ligu hráčů tři na tři, brankářskou školu, veřejné
bruslení pro nejmenší děti s rodiči, možnost rodinného pronájmu.
 Hokejový obchod – včetně půjčovny a broušení bruslí.
 Posilovnu a restauraci s výhledem na ledové plochy a v létě posezení na zahrádce.
 Malou tělocvičnu – box, zumba atd.
 Parkovací stání pod kamerovým dohledem.
Oficiální zahájení, které je plánováno na přelom listopadu a prosince, bude zahajovat utkání mezi starou gardou Internacionálů proti staré gardě Motoru České Budějovice. Za Internacionály nastoupí
v brance Martin Altrichter.
Závěrem bych rád poděkoval panu Martinu Altrichterovi za odhodlání a výdrž, že nám, Říčaňákům,
vrátil hokej. Velké díky patří také obyvatelům, kteří bydlí v blízkosti zimního stadionu, za trpělivost při
výstavbě.
Teď už patří jen dodat – nabruste brusle, Říčaňáci, a hybaj na led!
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Informace z radnice
Krátce z říjnového jednání Zastupitelstva města Říčany
u Zastupitelstvo města Říčany schválilo úpravu rozpočtu
2016. Rozpočtová opatření se týkají položek PD Cyklo
stezka Kuří – Voděrádky, PD Odvodnění Sokolovské, Zahradní solární lampy veřejného osvětlení Na Vysoké, PD
komunikace Bílá (navazující investice nové MŠ Větrník),
Rekonstrukce komunikace Olivova.
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Rekonstrukce stoky B, významné páteřní stoky kanalizačního systému Říčan.
u Zastupitelstvo schválilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí pravidelného ročního příspěvku ve výši 70 293 Kč
pro Rugby club Říčany.

u Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s T. J. Sokol Říčany o poskytnutí individuální dotace ve
výši 370.000 Kč na pomoc při financování rekonstrukce
sportovního areálu T. J. Sokol Říčany a Radošovice a rozšíření vzájemné spolupráce.
u Zastupitelstvo schválilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí pravidelného ročního příspěvku ve výši 20 372 Kč
Českému kynologickému svazu ZKO.
u Zastupitelstvo vydá obecně závaznou vyhlášku města
Říčany o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě Říčany.
Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz

Krátce z rady 15. 9. 2016

u Rada schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky
č. 13/2016 Rekonstrukce a dostavba chodníků podél komunikace II/101, Říčany.
u Rada souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
s obcí Čestlice, jejímž předmětem je poskytnutí příspěvku
20 000 Kč obcí Čestlice městu Říčany, určeného na úhradu nákladů na vytápění hasičské zbrojnice Kuří a nákup
PHM pro hasičskou techniku.
u Rada souhlasila s vyhlášením architektonické soutěže
o návrh: Komunitní centrum Říčany dle soutěžních podmínek.
u Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy mezi
městem Říčany a Českým kynologickým svazem ZKO
Říčany.
u Rada schválila statut 4. základní školy Nerudova Říčany, příspěvková organizace.
u Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na vypracování
Plánu odpadového hospodářství firmou ISES, s.r.o. Celková cena za vypracování tohoto dokumentu je 35 090 Kč
včetně DPH.
u Rada souhlasí s navýšením platových tarifů a příplat-

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace bezbariérového přístupu
k podchodu pro pěší a cyklisty na trase Praha – Benešov,
a to mezi městem Říčany a spol. Projekce CZ s. r. o., za
cenu 368 445 Kč.
u Rada města Říčany souhlasila s uzavřením darovací
smlouvy na dar finančních prostředků 60 000 Kč na realizaci úprav fasád podle projektu „Trafačky Říčany“.

Krátce z rady 22. 9. 2016
u Rada schválila uzavření smlouvy o dílo se společností
AF-CITYPLAN, s.r.o. na vypracování studie s názvem
„Návrh opatření vedoucích k omezení nákladní tranzitní
dopravy na území města Říčany“.
u Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování změny č. 2 územního plánu Říčan v předložené verzi
se zpracovatelem Ing. arch. Ivanem Kaplanem, AGORA
STUDIO.
u Rada schválila požadavek doplnit do návrhu zadání
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který
bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem BML, spol. s r. o., za cenu 242 000 Kč včetně DPH.
Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem
„Rekonstrukce půdních prostor ZUŠ Masarykovo nám.
57, Říčany“.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Odvodnění Sokolovské,
Zahradní, V Doubí včetně rekonstrukce komunikací“
mezi městem Říčany a firmou LNConsult, s.r.o. za cenu
393 250 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 14/2016 „Oprava chodníků v Říčanech
2016“, a to formou zjednodušeného podlimitního řízení
podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění.
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Pozvánka

pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany
středa 9. 11. 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

texty.kuryr@ricany.cz
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ků za vedení ředitelům základních a mateřských škol
příspěvkových organizací města dle nařízení vlády
č. 273/2016 ze dne 24. 8. 2016, kterým se mění nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to s účinností
od 1. 9. 2016.

Krátce z rady dne 29. 09. 2016
u Rada schválila změnu počtu systemizovaných míst zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu v Říčanech na 162.
u Rada souhlasila s převodem částky 25 000 Kč do fondu
investic příspěvkové organizace města Kulturní centrum
Labuť Říčany, na spolufinancování vícenákladů spojených s realizací zpevnění ploch ve dvorním traktu objektu
KC Labuť.
u Rada schválila uzavření smlouvy o dílo se společností
PORR, a. s. na úpravu povrchu parkovací plochy na pozemku st. p. 44 a části pozemku par. č. 1726/1.

Krátce z rady 6. 10. 2016
u Rada souhlasila z titulu zakladatelské funkce s přijetím
nadačního příspěvku od Nadace ČEZ v rámci grantového
řízení Podpora regionů ve výši 458.116,- Kč pro Olivovu
dětskou léčebnu, o.p.s. Příspěvek je určen výhradně pro
potřeby léčebny.
u Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit RO na
uvolnění částky 530 000 Kč na akci Olivova ORG pro rozpočtové opatření dodatečných stavebních prací.
u Rada schválila stanovenou cenu pronájmů prostor
a movitého majetku mateřských škol, příspěvkových organizací města Říčany, a to 80 Kč za jednu vyučovací hodinu, tj. 45 minut, za školní rok 2016/2017.
u Rada vzala na vědomí vzdání se místa ředitelky Mateřské školy Zahrádka ke dni 31. 10. 2016. Zároveň tímto děkuje paní Bc. Pavlíně Matouškové za spolupráci a vedení
této příspěvkové organizace.
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy se ZO
ČSOP Vlašim, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč na provoz záchranné stanice
pro živočichy.

Krátce z rady dne 13. 10. 2016
u Rada města Říčany doporučila Zastupitelstvu schválit
investiční záměr „Nový chodník a výstavba opěrné zídky
v ulici Podhrázská a rekonstrukce chodníku v ulici Kolovratská.“ Cílem je doplnění chybějící komunikace pro pěší
a navázání na nový chodník v lokalitě kolem Mlýnského
rybníka v ulici Podhrázská, výstavba zídky z lomového kamene oddělující stanoviště separovaného odpadu od dětského hřiště v ulici Podhrázská a rekonstrukce chodníku
v ulici Kolovratská v úseku od mostku ke křižovatce s ulicí
Podhrázská.
u Rada města Říčany souhlasila s uzavřením darovací
smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., jejímž předmětem je
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Pravidelná setkání s vedením města
se v uvedených časech konají v budově
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty,
místostarosty a místostarostky.
u s místostarostou Zdeňkem Hrabou
každou první středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 2. 11.
u se starostou Vladimírem Kořenem
každou třetí středu v měsíci, 17–19 h.
Tento měsíc bude 16. 11.
u s místostarostkou Hanou Špačkovou
Tento měsíc bude 23. 11.

poskytnutí finančního daru městu ve výši 50 000 Kč na
vybudování tří úschoven jízdních kol, koloběžek a skateboardů u základních škol. Zpráva o čerpání darovaných
finančních prostředků musí být předložena dárci do 30. 6.
2017.
Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Kateřina Lauerová, Odbor Kancelář starosty
V Odboru kanceláře starosty na pozici tiskové
mluvčí nastoupila Kateřina Lauerová, vystřídala
tak Adélu Ambrožovou. Zároveň bude působit jako
koordinátorka projektu Překvapte Říčany.
Adélu nyní čekají mateřské povinnosti
a redakční rada jí tímto děkuje
za skvělou dosavadní spolupráci.

Městský úřad Říčany hledá nové
pracovníky na následující pozice:

Vedoucí odboru obecní
živnostenský úřad

Bližší informace o podmínkách a termínu
konání výběrového řízení najdete na
www.ricany.cz/volná pracovní místa nebo získáte na
telefonu: 323 618 222 – Ing. Dana Olivová, vedoucí
odboru obecní živnostenský úřad (do 31. 10. 2016)
nebo tel. 323 618 128 – Zdeňka Störzerová,
personalistka.

Referent oddělení technické
správy – odbor správy
majetku

Termín podání přihlášek: 18. 11. 2016 do 10,30 hod.
Termín výběrového řízení: 21. 11. 2016 v 9,00 hod.
Bližší informace získáte na telefonu:
323 618 126 – Ing. Dušan Suchý, vedoucí oddělení
technické správy nebo tel. 323 618 128
– Zdeňka Störzerová, personalistka a na
www.ricany.cz/volná pracovní místa.
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Výsledky referenda podrobněji:

Referendum není platné, přestože pro omezení
výstavby hlasovala více než čtvrtina města
Historicky první referendum jen těsně nenaplnil potřebný počet voličů. Z oficiálních údajů plyne, že scházelo jen 157 hlasů. Což odpovídá rozdílu mezi hranicí
35 % hlasujících z celkového počtu voličů. Potřeba bylo
3 921 voličů a bylo vydáno 3 764 hlasovacích obálek.
Pokud by oněch 157 voličů k hlasování přišlo, bylo by
referendum zcela určitě závazné. ANO totiž zaškrtla
více než čtvrtina města – přesně 28 %.
Říčanští dostali jedinečnou možnost rozhodnout o tom,
v jakém městě chtějí žít. Šlo nejen o to, na kolik obyvatel
se Říčany maximálně mohou v budoucnu rozrůst, ale také
o kvalitu života. Snahou bylo vytvořit pevný legislativní
základ, který by byl závazný jak pro stávající, tak i budoucí
vedení radnice při rozhodování o dalším stavebním rozvoji
města. Regulace výstavby a budování dostatečné infrastruktury bude po neúspěšném referendu mnohem složitější téma.
„Určitě je mi to líto, bylo nás opravdu hodně, ale nakonec
to bylo málo,“ komentuje výsledky starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Chtěl bych poděkovat všem,
kdo aktivně hlasovali. Osobní poděkování především těm,
kteří podpořili naši mnohaletou snahu o udržitelný rozvoj
našeho města. Drtivá většina s hlasem ANO je jasným důkazem, že regulace výstavby má významnou podporu.“
Byť je referendum neplatné, je velkou sondou do myšlení
obyvatel tohoto města. Pro hlasovalo 3194 obyvatel, proti
se vyslovilo 395. Vyskytlo se i několik desítek neplatných
hlasů.
„Otázka byla možná trochu komplikovaná, ale referendum
více ovlivnil bojkot ze strany ODS a dalších stran. Bojkot
v konečném důsledku nepomohl Říčanům a jejich občanům,
ale pomohl jen a jen developerům,“ přiznává starosta.

Krajské volby
Referendum zvýšilo účast v krajských volbách. Přilákalo
do volebních místností víc lidí než v roce 2012. Důkazem
je volební výsledek ODS, která měla masivní kampaň.
Nicméně nepřilákala do volebních místností víc voličů.

Pro ODS hlasoval stejný počet voličů jako v roce 2012.
Přitom letos tato strana v Říčanech propadla o 6 procentních bodů. A způsobila to právě výrazně vyšší celková
účast voličů jiných politických uskupení – nejvýrazněji
Starostů a Nezávislých. Podtrženo, sečteno v Říčanech
volilo do kraje 5138 občanů, což je v procentech větší než
45% účast. Velký úspěch zaznamenal v těchto volbách
Zdeněk Hraba, místostarosta Říčan. Na kandidátce hnutí
Starostové a nezávislí se z dvanácté příčky dostal do krajského zastupitelstva. Celkově má STAN v kraji 15 zastupitelů. V Říčanech mu dalo podporu 1494 hlasů, což odpovídá takřka 30 procentům. Druhou ODS podpořilo 914
voličů, a to znamenalo 18 procent. Nakonec v celkových
Kompletní výsledky krajských voleb v Říčanech:
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Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

11 203

5 142

45,90

5 138

5 073

texty.kuryr@ricany.cz

Informace z radnice
počtech ODS získala 10 krajských zastupitelů. Miloslav
Šmolík přitom kandidoval na 11. místě a stal se náhradníkem. Z krajského zastupitelstva vypadl i druhý zastupitel Pavel Posolda z KSČM. „Oběma bych chtěl za jejich
působení v minulých čtyřech letech poděkovat. Zajišťovali
pro Říčany užitečnou podporu. A gratuluji Zdeňkovi Hrabovi a doufám, že z pozice koaličního krajského zastupitele
městu pomůže,“ uzavírá starosta.
Zdeněk Hraba ke svému úspěchu ve volbách doplnil: „Velmi bych chtěl poděkovat za přízeň, které se mi od vás, voličů,
dostalo ve volbách do středočeského krajského zastupitel-

stva. Velmi si toho vážím a cením si i silného mandátu, který mi byl na příští čtyři roky dán množstvím preferenčních
hlasů jak od obyvatel Říčan, tak i od voličů napříč celým
Středočeským krajem. Stejně tak oceňuji i vysokou říčanskou volební účast, na krajské volby v českých zemích neobvyklou. To, že do volebních místností našlo cestu téměř 46
% oprávněných voličů, je úctyhodné a říká to hodně o zájmu
místních obyvatel o věci veřejné. V krajském zastupitelstvu
se budu snažit maximálně vám splatit vaši důvěru. Díky
a zdravím vás.“
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany

Podrobné výsledky referenda:
číslo
hlasovacího
okrsku
1

celkem oprávněných
osob v hlasovacím
okrsku

celkem vydaných
hlasovacích lístků
a úředních obálek

celkový počet
platných hlasů pro
„ANO“

celkový počet
platných
hlasů pro „NE“

celkový počet osob, celkový počet platných
hlasů v hlasovacím
které se zdržely
okrsku
hlasování

1 180

367

315

35

4

2

1 306

393

336

39

1

354
376

3

788

299

240

30

7

277

4

892

321

280

28

1

309

5

1 110

464

389

51

9

449

6

849

248

206

32

10

248

7

867

317

274

29

4

307

8

876

220

201

14

0

215

9

937

350

294

44

1

339

10

1 162

423

365

40

0

405

11

123

44

39

4

0

43

12

168

49

36

13

0

49

13

121

23

14

7

1

22

14

363

134

103

23

1

127

15

462

112

102

6

0

108

CELKEM

11 204

3 764

3 194

395

39

3 628

Celková procentuální účast: 33,60

KANDIDÁTNÍ LISTINA
číslo

název

1

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

2

Občanská demokratická strana

11

OBČANÉ 2011

12

Česká str.sociálně demokrat.

26

Koruna Česká (monarch.strana)

28

Romská demokratická strana

30

ANO 2011

32

TOP 09

34

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

37

Komunistická str.Čech a Moravy

41

Národní demokracie

43

Úsvit s Blokem proti islamiz.

52

Svobodní a Soukromníci

67

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI

70

SPR-RSČ M.Sládka, Patrioti, HOZK

72

Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED

75

DSSS-Imigranty,islám nechceme!

78

Koalice SPD a SPO

81

SPR-REP.STR.ČECH, MORAVY, SLEZ.

82

Česká pirátská strana

PLATNÉ HLASY
celkem

v%
14

0,27

914

18,01

3

0,05

328

6,46

11

0,21

4

0,07

791

15,59

522

10,28

1 494

29,45

235

4,63

6

0,11

27

0,53

107

2,10

13

0,25

5

0,09

228

4,49

27

0,53

123

2,42

1

0,01

220

4,33

7
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Společně pro
lepší parkování
V Říčanech se velmi živě diskutuje o městském systému parkování. Počet automobilů v ulicích výrazně roste. Letos už je registrovaných 7 300 automobilů a prognóza pro rok 2025 je cca 10 000 aut! Problémové zóny
jsou náměstí, okolí nádraží a ulice u nemocnice.
Nejen milionová metropole Praha řeší tvrdý oříšek parkování, tento problém se postupně přesouvá za její hranice, tedy i k nám do Říčan. Ze situace v Praze plynou
i poučení pro menší města. Odborná studie, kterou si
město Říčany nechalo vypracovat společností City Parking Group, s.r.o, která vyhrála výběrové řízení, byla
představena veřejnosti dne 10. 10. 2016. Velký zájem říčanské veřejnosti o projednávání svědčil o důležitosti tématu. Představení koncepce parkování si přišlo poslechnout kolem dvou set padesáti občanů a mnozí se zapojili
do čilé diskuze. Jak uvedl starosta Vladimír Kořen, který
diskuzi moderoval: „Máme v Říčanech problém s parkováním a společně musíme najít řešení. Chceme znát vaše
názory.“
Nutnost řešit parkovací systém komplexně vychází z potřeby zajistit bezpečnost v našich ulicích. Václav Řezáč,
velitel Městské policie, k tomu uvedl: „Jen v letošním
roce udělila Městská policie 2 049 pokut za přestupky dle
zákona o silničním provozu za stání a zastavení“. Dalším
z nejčastějších přestupků je nezachování dostatečné šířky
jízdního pruhu. Cílem nové koncepce mělo být zajištění parkovacích míst pro rezidenty, zvýšení obrátkovosti
parkovacích stání v centru a v neposlední řadě i posílení
kultury veřejného prostoru.
„Myslím, že zpráva z veřejného jednání byla jednoznačná.
Nejdříve zlegalizovat parkovací místa, kde nyní řidiči parkují v rozporu se zákonem. A to třeba jednosměrkami,“
uvedl starosta Vladimír Kořen. Zavedení jednosměrných ulic, které by přineslo přibližně 150 nových míst,
mělo jednoznačně kladnou odezvu diskutujících. Na základě jejich podnětu budou prověřeny i další ulice. Podle
předložené studie splňují zákonné parametry tyto ulice:
U Kina, U Mostu, Družstevní, Jaselská, Alšova, Žižkova,
Vrchlického a náměstí Komenského. Navýšení kapacit
lze i metodou „zóna TEMPO 30“. Jedná se o úspornou
jednopruhovou obousměrnou komunikaci s parkovacím
pruhem, omezenou rychlostí a zpomalovacími prahy.
Vytipovány byly ulice Domažlická, Nová a Sadová. Toto
opatření počítá s 50 místy navíc. Zkapacitnění stávajících parkovacích ploch a vybudování nových ploch
v lokalitách Olivova, Široká, Komenského náměstí,
Mánesova, Politických vězňů a Bezručova předpokládá
nárůst zhruba o 200 nových míst. Vybudování parkovacího domu u nádraží by ulevilo ulicím, kde si lidé dojíždějící do zaměstnání vlakem nechávají auta po celý den.
Jak však uvedla odbornice ze společnosti, která studii
zpracovala, Barbora Baladová, výstavba parkovacího
domu musí jít ruku v ruce s regulací parkování: „Máme

8

zkušenosti z jiných měst, kde drahé parkovací domy zainvestovali a ty pak zůstaly nevyužité, neboť se nejednalo
o komplex opatření.“
Na závěr byl představen systém parkovacích zón na zelenou kartu. „Nechceme z místních tahat peníze, jde o návrh,
na kterém se s vámi chceme dohodnout, ne rozhodnout bez
vás“, zdůraznil starosta. Zóny vyznačené tmavě zelenou
barvou by vyhrazovaly místa pro rezidenty a cena karty by
pro jednu fyzickou osobu byla 200 Kč/rok, což je v podstatě režijní náklad. Parkování pro druhé vozidlo této
fyzické osoby by bylo zpoplatněno 3000 Kč za rok. Kdo
je rezident? Občan nebo podnikatel s trvalým bydlištěm
či firmou v místě regulace. Světle zelená karta Říčaňáka
v navržené hodnotě 500 korun na rok by opravňovala
k parkování ve světlezelené zóně zdarma všechny obyvatele Říčan s trvalým pobytem. Dále by vznikla zpoplatněná
parkoviště pro dlouhodobé placené stání (žlutá), střednědobé (oranžová) a krátkodobé placené stání max. na 3
hodiny (červená).
Pro říčanské nerezidenty by byly zavedeny abonentní parkovací karty v hodnotě 8000 ročně. I když zazněly hlasy,
které zóny podporovaly, většina diskutujících byla proti
jejich zavedení. Zazněly také návrhy na zavedení parkovacích hodin nebo požadavky na zajištění parkování pro
návštěvy nebo řemeslníky. Pro potřeby zaměstnanců úřadů, obchodů a služeb dojíždějících do práce vozem jsou
v plánu i bezplatná záchytná parkoviště mimo centrum
v lokalitě Březinova, Wolkerova, Podhrázská a Na Obci.
Jaké jsou vaše argumenty a náměty? Zašlete nám je do
konce listopadu na adresu parkovani@ricany.cz.
Podrobné informace naleznete na webu města http://info.
ricany.cz/mesto/parkovaci-systém.
Kateřina Lauerová
tisková zpráva města Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Jde o čtyři větší bytové domy. Územní studie pro tuto lokalitu byla vydána a zpřísnění územního plánu bylo zrušeno
soudem. I tato lokalita počítá s výstavbou po zkapacitnění
ČOV. Na jímku bytové domy nikdo nepovolí. Po zkapacitnění ČOV bude vydáno územní rozhodnutí.
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2. Územní studie Olivova - Pomezní
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Město Říčany vstupuje jako účastník řízení do mnoha stavebních projektů. V této pozici však jedná na úrovni souseda a nemá právo stavbu svým rozhodnutím zakázat.
Územní plán z let 1998 spolu se změnami v letech 2002
a 2006 otevřely prostor pro výstavbu pro více než 25 000
obyvatel. Územní plán z roku 2014 zabránil plánu na zvýšení
nových ploch na 30 000 obyvatel a u mnoha ploch podmínil
výstavbu nedostatečnou infrastrukturou města, přesněji
kapacitou ČOV. Po jejím rozšíření však neexistuje prakticky
žádná cesta, jak výstavbě na mnoha plochách bránit. Pro
úpravu územního plánu zavedením etapizace je potřeba co
nejsilnějšího mandátu pro město, odůvodnění objektivními
důvody a prokazatelným veřejným zájmem. Nejjistější cestou, jak takový mandát získat, bylo referendum. To bohužel
kvůli nedostatečné účasti není závazné a platné, ačkoliv skoro 90 % hlasujících bylo pro. Radnice pod vedením Klidného
města samozřejmě změnu územního plánu se závaznou
etapizací připraví, protože dnešní infrastruktura města další rychlé rozrůstání Říčan prostě neunese. Co se však bude
dít v dalších letech a desetiletích, to je v rukou budoucích
zastupitelů.
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Výstavba, o jejímž povolení se aktuálně jedná

345!3!6ÿ74589

,70ÿGÿ!HI2!

(-)/,(

(-)/,(

<

=<

?<

@<

A<

B<

C<

D<

E<

F<

=<<

#$%&'()*(+,-ÿ,.'+/0+/
"12!!

3. Územní řízení Olivova – Verdunská
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Jde o první část menšího developerského projektu. Radnice disponuje informacemi, že kromě rodinných domů má
investor v plánu i výstavbu dvou polyfunkčních domů. Tento developerský záměr uvádíme pro ilustraci, jak je těžké
domluvit s investory spolupráci na městské infrastruktuře.
Majitel pozemků chtěl v územním plánu více prostoru právě pro bytové domy. Neuspěl a v reakci odmítl spolupraco-

1. Urbanistická studie lokality Na Vysoké
Tento koncept čtvrti 30 bytových a 25 rodinných domů už
měl na stole výbor pro územní rozvoj a výstavbu. Výstavba
v lokalitě pro zhruba tisíc lidí je podmíněna vydáním regulačního plánu. Jeho vydání závisí na rozšíření ČOV. Předložený regulační plán sice schvaluje městské zastupitelstvo, nelze jej však neschválit. Lhůta vyplývající ze zákona
je pouze jeden rok. Pak povinnost zpracování regulačního
plánu padá.
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v místě zúžena. Nyní nechce podepsat plánovací smlouvu
a zatím neúspěšní jsme i v jednání o rekonstrukci Verdunské ulice. Polyfunkční domy nemohou být postaveny dříve,
než bude zvýšena kapacita ČOV. O výstavbě nyní rozhoduje
Krajský úřad Středočeského kraje.
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Překvapte Říčany

Aneb ještě jednou a detailně k pébéčku
V Říčanech se právě rozbíhá první
ročník participativního rozpočtování
(anglicky participatory budgeting)
nebo zjednodušeně pébéčka s mottem „Překvapte Říčany“. Možná jste
zachytili informace na plakátech a sociálních médiích, co občany Říčan
v této souvislosti čeká v následujících
měsících.
Pojďme si stručně připomenout, co
pébéčko vlastně znamená. Dalo by
se charakterizovat jako proces demokratického rozhodování, při němž se
aktéři setkávají za účelem přerozdělování, čerpání a kontroly nakládání
s veřejnými zdroji. Hlavními aktéry
jsou přitom občané a úředníci, dále
neziskový sektor a podnikatelské
subjekty. Pébéčko dává veřejnosti možnost aktivně se účastnit
přípravy strategie rozvoje určité
geograficky a politicky vymezené jednotky (čtvrť, město,
kraj, region), umožňuje jí spolurozhodovat o přerozdělování
předem stanovené části rozpočtu (nejčastěji
se týká investičního rozpočtu) a efektivněji
tak uspokojovat potřeby v oblasti veřejných
statků a služeb. Řídí se přitom šesti základními principy vycházejícími z tradičních zásad “dobrého
vládnutí” (good governance): demokracie, rovnost, komunita, vzdělávání, transparentnost a účinnost.
Participativní tvorba rozpočtu byla prvně využita v brazilském městě Porto Alegre roku 1989. Od té doby se metoda rozšířila do bezmála 3000 měst a obcí po celém světě.
Zejména v Latinské Americe a Africe získává pébéčko na
popularitě i díky mezinárodním organizacím, které si jeho
využití kladou jako podmínku pro poskytnutí financí na
rozvojové projekty. Ve stále větší míře se však prosazuje
rovněž v Severní Americe a Evropě, včetně sousedního
Německa, Polska a Slovenska.
Pojetí pébéčka není jednotné, existují různé metody a přístupy s ohledem na specifické lokální politické a ekonomické podmínky. Důležitou roli v procesu hraje samozřejmě
také právní rámec a konkrétní sociální a kulturní kontext.
Samotný cyklus pébéčka začíná workshopy občanů, kteří
podle prověřené metodiky navrhují své projekty, o jejichž
financování vedení obce žádají. Následuje evaluace ze strany radnice, která umožní včas detekovat, zda jsou podané
projekty realizovatelné. Výsledkem pak je veřejné hlasování, které se může účastnit každý občan obce.
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Aby mohl být proces považován za pébéčko, je přitom třeba splňovat několik základních kritérií:
musí se týkat předem stanovených finančních
zdrojů
musí probíhat na určitém geograficky a politicky
vymezeném území
tedy v určité správní oblasti, která disponuje občany
voleným orgánem
musí probíhat kontinuálně a opakovat se (jednorázové
rozhodnutí o veřejných financích v rámci jedné schůze
či referenda není pébéčkem)
veřejné schůze a fóra musí obsahovat určitou formu
veřejné debaty s využitím specifických participativních postupů, přičemž klíčová je komunikace mezi
samotnými občany
nezbytnou součástí je také hodnotící mechanismus,
který popisuje průběh a výsledky celého procesu (občané musí obdržet zpětnou vazbu o tom, zda byly
jejich návrhy přijaty či nikoliv a odůvodnění těchto
rozhodnutí)
Cílem pébéčka je především aktivně zapojit občany do
rozhodovacích procesů, avšak také zvýšit efektivnost

texty.kuryr@ricany.cz
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a kredibilitu veřejné správy a vzdělávat občany v oblasti
veřejného života. Mezi další nezpochybnitelné přínosy
patří posílení sounáležitosti obyvatel s danou lokalitou,
zprůhlednění procesu přípravy obecních rozpočtů, dosažení spravedlivějšího a všem přístupného rozdělování
veřejných zdrojů, a v neposlední řadě také potírání vlády
elit, klientelismu a korupce.
Pébéčko v České republice je stále plenkách, nicméně
první města a městské části už mají za sebou úspěšné
piloty. Velký zájem veřejnosti i médií vzbudil projekt nazvaný Moje stopa na Praze 10, zakončený hlasováním
v únoru letošního roku. Zapojilo se do něj 5024 občanů,
kteří vybírali mezi třiatřiceti navrženými a radnicí schválenými projekty. Ve stotisícové pražské městské části
se rozdělovalo pět milionů korun, tedy stejná jako nyní
v Říčanech (co do počtu obyvatel asi šestkrát menších)!
Paleta navrhovaných projektů byla skutečně široká
a může sloužit jako inspirace. Vůbec nejvíce hlasů, necelou čtvrtinu, obdržel projekt komplexní renovace okolí
metra Strašnická. Místem denně prochází mnoho lidí
a ukázalo se, že nevzhledná podoba jim vadí bez ohledu
na věk či čtvrť, v níž bydlí. Na finance z pébéčka dosáhlo
i dalších šest projektů, a to revitalizace a kultivace parků
a významných památek, zvýšení bezpečnosti na tramvajových zastávkách, vybudování sítě cykloboxů s možností uzamknout kola na strategických místech Prahy
10, a konečně projekt multifunkčního altánu v jednom
z vnitrobloků Vršovic.
Druhým zajímavým byl projekt pébéčka na Praze-Zbraslav s deseti tisíci obyvateli. O využití částky ve výši
600 000 korun se rozhodovalo v březnu. Do hlasování
po technické evaluaci postoupilo sedm projektů a čtyři
z toho se dočkaly financování, konkrétně bezbariérový

přístup do seniorského centra, zkrášlení dvou autobusových zastávek a barevný nátěr pěti trafostanic.
Abychom se podívali i za hranice metropole, také v městské části Ostrava-jih jsou uprostřed procesu pébéčka. Za
několik týdnů se uskuteční hlasování a občané prokázali
velkou vynalézavost při podávání návrhů. Najdete mezi
nimi minihřiště, venkovní fitness, zavedení linek pro osa-

Dříve než samotná veřejnost si vyzkoušely pébéčko v Říčanech děti od čtvrtých do devátých tříd na třech základních
školách. Každá z nich obdržela od města 20 000 Kč a děti
mohly přijít s vlastními nápady, na co prostředky využít. Přistoupily k projektu velmi zodpovědně, konzultovaly nápady
s vyučujícími i s rodiči doma, připravily si podklady a informační kampaň, v rámci které přesvědčovaly spolužáky, aby
v následném hlasování podpořili právě jejich záměr. Pro zajímavost, na ZŠ Bezručova zvítězila hudba místo zvonění, U Říčanského lesa školní květinový park a v 1. ZŠ na Masarykově
náměstí získaly největší podporu čipové karty pro vstup do
školy. Děti vzaly pébéčko za svoje velmi ry chle, pochopily, že
samy mají rozhodování ve vlastních rukách.
Na názory školáků se chtěla radnice zeptat také v souvislosti
s hlasováním v Řídím Říčany o vybudování nových sportovišť.
Aktuální počet hlasujících se pohybuje těsně pod hranicí
šest set. Ke stejnému tématu měli možnost vyjádřit se opět
čtvrťáci až deváťáci. Na jedné škole už je hotovo, na dalších
dvou se uskuteční hlasování v dohledné době a bude zajímavé sledovat, jak se budou lišit či podobat „dospělé“ a „školní“ výsledky. Chtějí vaše děti vybudovat ve městě stejná
sportoviště a místa pro volnočasové aktivity jako vy? Nechte
se překvapit.

mělé seniory, více košů do parku, rekonstrukce chodníků
a mnohé další.
Neváhejte proto zapojit se do prvního říčanského pébéčka
a překvapte Říčany!
Pravidla procesu naleznete na následující straně.
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Pravidla: Říčanské pébéčko
Celkový rozpočet pro pébéčko: 5 milionů korun
 
prostředky budou využity na projekty navržené z řad veřejnosti na majetku města.
 velké investiční projekty (4 miliony): cena jednoho projektu mezi
500 tisíc - 2 miliony
 malé investiční projekty (1 milion): cena jednoho projektu mezi 0 - 500 tisíc
 
do rozpočtu projektu musí být vedle realizace zahrnuty také všechny související náklady,
například za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu (po dobu pěti let)
Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Říčanech. Každý návrh musí obsahovat název
s uvedením lokality zamýšlené realizace (adresa/GPS souřadnice), odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro město,
kolika občanů se bude týkat) a detailní popis se všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího
stavu, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

Informační kampaň (září - říjen 2016)
Podávání návrhů (listopad - prosinec 2016)

Každý navrhovatel může podat jeden návrh online (vyplnit online formulář), případně
přímo během jednoho z veřejných setkání. Povinnost prezentovat návrh na jednom
z veřejných setkání se vztahuje i na “online navrhovatele”. Po představení návrhů
přítomní budou diskutovat, v případě podobnosti projektů (řešících stejnou lokalitu)
bude možné spojit je v jeden. Není možné podat dvě varianty stejného projektu (“mini
a maxi”), byť od dvou různých navrhovatelů. Čtyři veřejná setkání se uskuteční vždy od
19.00 v následujících místech / termínech:
15. 11. 2016
Bar u ragbyových šaten

22. 11. 2016
KC Labuť

28. 11. 2016
Jureček

29. 11. 2016
Oliva

Veřejná setkání budou mít svého moderátora. Přítomna bude rovněž koordinátorka pébéčka a pracovníci radnice. Kromě diskuse o návrzích účastníky čeká také malé občerstvení.

Evaluace návrhů (leden - duben 2017)

Návrhy projektů vzešlé z veřejných setkáních budou předány k technické analýze příslušným odborům radnice. Ty zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy
a očekávané náklady. Autoři projektů, které nepostoupí do samotného hlasování, budou
informováni o důvodech tohoto rozhodnutí. Autory projektů, jejichž realizovatelnosti
budou bránit pouhé detaily, budou kontaktovat pracovníci radnice či koordinátorka pébéčka a poradí, jak návrhy upravit, aby o nich mohla veřejnost hlasovat.

Hlasování (květen 2017)

O návrzích, které prošly evaluací v rámci radnice, budou občané registrovaní v Řídím Říčany moci hlasovat v první polovině května přes aplikaci D21, použitím
kladných a záporných hlasů. Výsledky hlasování budou zveřejněny na příslušné
stránce v momentě jeho skončení. Následně proběhne slavnostní vyhlášení vítězných projektů, jehož datum bude upřesněno v průběhu projektu.

Realizace návrhů (květen 2017 - )

Občané budou průběžně informováni o stavu realizace všech vítězných projektů.
Hlasující budou informováni cíleně pomocí e-mailů, pokud o to na konci hlasování
požádají. Ostatní občané informace najdou na webu a Facebooku města a v Říčanském kurýru.

Instrukce

Máte nápad, jak zkrášlit vaše okolí? Chybí vám něco v Říčanech nebo přímo ve vaší ulici? Chtěli byste nové dětské hřiště,
zasadit zeleň, opravit chodník nebo nové osvětlení? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do prvního ročníku participativního rozpočtování v Říčanech a získejte pro vaše nápady příznivce mezi spoluobčany. Vytvořte vlastní komunitu,
diskutujte, ptejte se, vylepšujte své návrhy a vymýšlejte pro ně podpůrné kampaně.
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Co je to za vlajky před radnicí?

To je nyní častý dotaz, který slýcháme. Přinášíme
tedy odpověď
Stožáry jsou demontovatelné a jsou určeny k umístění
praporů na počest oficiálních návštěv a významných
událostí. V listopadových dnech budou Říčany hostit
konferenci hned šesti partnerských měst, vlajky zemí
těchto měst zde budou umístěny.
Nejnovější logo v zelené barvě reprezentuje naše město od
roku 2012, kdy vzniklo z požadavku radnice na grafické
sjednocení vizualizace a jednotné prezentace města. Moderní, jednoduché, ale zároveň vycházející z historie, neboť v sobě skrývá leknínový list inspirovaný erbem pánů
z Říčan. Vedle umístěný městský znak i prapor vznikly
v roce 1993. Městský prapor vychází tradičně z barev
městského znaku. Po projednání v heraldické komisi byly
v květnu roku 1994 uděleny městu Říčany znak i prapor
z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
O historii znaku i praporu je psáno i v říčanské kronice.
Císař Maxmilián II. privilegiem daným na Pražském hradě 3. září 1575 potvrdil městečku Říčany trhové výsady
a udělil mu také „pečetní znamení“, čili městský znak.

V Maxmiliánově privilegiu je popsán jako „brána se dvěma věžemi bílé barvy, s krovy červenými a makovicemi
zlatými, s mříží u vrchu též brány žluté nebo zlaté barvy
o pěti stínkách, nad kterýmižto stínkami mezi týmiž věžemi štít rodu Smiřického v půlu napříč rozdělený, spodní polovice bílé neb stříbrné a druhá s vrchu polovice
černé barvy se vidí“. V popisu znaku však schází určení
barvy štítu. O této barvě se nedočteme nic ani v privilegiu ze 4. dubna 1748, kterým císařovna Marie Terezie
potvrzuje Říčanům jejich výsady, a ani v potvrzeních
pozdějších. Městská rada se přiklonila k barvě modré,
nejčastější barvě štítu u znaků českých a moravských
měst. Město nikdy znak nemělo. Na výzvu bylo navrženo několik variant a k vítězné variantě došli nezávisle
na sobě dva autoři – P. Fojtík z Prahy a Z. Vávra z Říčan.
Městský prapor tvoří dva vodorovné pruhy, bílý nad světle modrým. V horním rohu je umístěno karé, rozdělené
kolmo na dvě trojúhelníková pole - černé nad bílým.
Kateřina Lauerová
tisková zpráva města Říčany
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Jaké jsou novinky v říčanském lese?
Venkovní posilovna a rekonstrukce lesní cesty
Říčanský les láká od podzimu všechny, kdo se chtějí
protáhnout na čerstvém vzduchu, na horkou novinku.
Na trase mezi Olivovnou a Tehovem vznikla totiž přes
léto nová lesní posilovna. Dospělí si zacvičí na street-workoutové sestavě a děti se vydovádí na opičí dráze.
Současně se chystá dokončení rekonstrukce lesní cesty v úseku U Obrázku (na cestě Olivovna – Světice) ke
křižovatce s Tehovskou cestou v prostoru nově vybudované lesní posilovny. Její opravu z velké části finančně
podpořil Program rozvoje venkova ČR, projekt lesní
posilovny na schválení financování ze strany Programu rozvoje venkova teprve čeká.
Správa městských lesů v říjnu postupně dokončuje dva
nové projekty v říčanském lese. Jedním z nich je „Lesní
posilovna na Tehovské cestě“. Sportoviště pro venkovní
posilování a cvičení s vlastní tělesnou vahou jsou stále populárnější. Většina z nich vzniká v centru měst, v blízkosti
sídlišť, městských parků nebo sportovních a dětských
hřišť. Netradiční a zajímavou volbou pro vybudování takového hřiště se stal v Říčanech prostor lesa.
Venkovní posilovna se skládá ze dvou částí. „Na prostoru 30x6 metrů jsme umístili cvičební street-workoutovou
sestavu pro mládež a dospělé a další „fitness prvky“.
Malé i starší děti ale o venkovní cvičení a hraní taky nepřijdou. Pro ně jsme vymysleli opičí dráhu na ploše 15x5
metrů,“ zmiňuje Jana Vavřinová z odboru kanceláře
starosty.
Kromě sestavy si návštěvníci mohou zaposilovat na dvojité lavici, proběhnout po velkých schodech a procvičit
paže na hrazdě. Opičí dráha nabízí třeba lanový žebřík
nebo několik spojených kladinek v různých výškách.
Jedná se o prvky, které na sebe navazují a vytvářejí tak
logický celek opičí dráhy. Variabilita prvků umožňuje široké využití pro aktivní i rekreační sportovce. Použitým
materiálem u jednotlivých prvků je kombinace akátového dřeva a oceli.
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„Přemýšleli jsme o dobrém místě a cesta od Olivovny se ukázala jako ideální. Věřím, že posilovnu budou využívat i děti
z léčebny,“ říká starosta Vladimír Kořen (Klidné město).
Na kompletní vybudování posilovny má radnice přislíbeny prostředky z Programu rozvoje venkova ze Státního zemědělského intervenčního fondu. O instalaci a dodávku
cvičících prvků se postaral zhotovitel Radek Herold, který
vyhrál ve veřejné soutěži s nabídkovou cenou necelých
325 tisíc korun.

Další úsek lesní cesty bude v novém kabátě
Koncem září letošního roku Správa městských lesů spustila
kompletní rekonstrukci lesní cesty v úseku U Obrázku (na
cestě Olivovna – Světice) ke křižovatce s Tehovskou cestou.
„Celý úsek projde celkovou obnovou a po dokončení nabídne
vhodnou alternativu pro návštěvníky lesa, jelikož spojením
dvou významných lesní cest Světické a Tehovské dojde k logickému propojení přímo po vrstevnici bez zbytečného klesání
k Olivovně a následného stoupání,“ zmiňuje vedoucí odboru
životního prostředí Radek Smetánka s tím, že cesta zároveň
přivede návštěvníky lesa do prostoru nově vybudované lesní posilovny, bosonohé stezky či kančí naučné stezky.
Rekonstrukce však byla podmíněna přijetím dotace, o kterou město požádalo z Programu rozvoje venkova ČR v říjnu
loňského roku. Letos v srpnu město mohlo slavit. Na celkové rekonstrukci včetně odvodnění, obnovení škarpy v celé
délce a položení nového povrchu se podílí částkou téměř
1,8 milionu korun, což tvoří takřka 80 % celkových nákladů. Zbylé finance poskytlo město ze svého rozpočtu. Projekt navazuje na postupné zlepšování prostupnosti v celém
říčanském lese a v plánu jsou další navazující úseky.
Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

texty.kuryr@ricany.cz

Informace z radnice

Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 30. 9. 2016
v Kč

% plnění
k uprav.
rozpočtu

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)

204 984 000,00

232 165 470,00

185 143 125,12

79,75

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

74 691 142,00

77 974 890,43

59 987 432,58

76,93

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)

12 373 501,00

9 816 602,00

8 973 873,00

91,42

Přijaté dotace

42 257 800,00

77 531 968,47

65 057 209,43

83,91

85 200,00

1 985 200,00

1 951 300,00

98,29

334 391 643,00

399 474 130,90

321 112 940,13

80,38

51 400 907,00

129 642 490,44

64 164 712,11

49,49

385 792 550,00

529 116 621,34

385 277 652,24

72,82

37 045 284,00

58 849 249,48

58 849 249,48

100,00

422 837 834,00

587 965 870,82

444 126 901,72

75,54

252 917 006,00

278 756 625,20

181 362 358,19

65,06

Přijaté splátky půjček
Příjmy celkem
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond
rozvoje bydlení, humanitární, sociální)
Rozpočtové příjmy celkem
Přebytek hospodaření za minulý rok
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření
VÝDAJE
Běžné (provozní) výdaje
Rozpisové rezervy

2 550 000,00

3 806 340,96

0,00

0,00

255 467 006,00

282 562 966,16

181 362 358,19

64,18

Kapitálové (investiční) výdaje

57 360 351,00

137 079 945,50

59 332 635,24

43,28

Rezervy na investice

39 259 080,00

19 329 978,72

0,00

0,00

Běžné výdaje celkem

Investiční výdaje celkem
Výdaje celkem
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový,
fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální)
Rozpočtové výdaje celkem
Splátky úvěru
Výdaje vč. splátky půjčky
rozdíl příjmy - výdaje

96 619 431,00

156 409 924,22

59 332 635,24

37,93

352 086 437,00

438 972 890,38

240 694 993,43

54,83

51 400 907,00

129 642 490,44

64 164 712,11

49,49

403 487 344,00

568 615 380,82

304 859 705,54

53,61

19 350 490,00

19 350 490,00

14 884 489,60

76,92

422 837 834,00

587 965 870,82

319 744 195,14

54,38

0,00

0,00

124 382 706,58

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města

Konkursní řízení:

ředitel Mateřské školy Zahrádka Říčany, příspěvková organizace

Místo výkonu práce: Labská 2577/6, 251 01 Říčany
Požadavky na uchazeče: vzdělání a pedagogická praxe pro výkon funkce ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění znalost problematiky organizace a řízení ve
školství a znalost příslušných předpisů organizační a řídící schopnosti občanská a morální bezúhonnost znalost práce
na PC dobrý zdravotní stav ukončené funkční studium pro ředitele - výhodou
Uchazeč podá písemnou přihlášku, osobně na podatelnu Městského úřadu v Říčanech nebo ji zašle poštou na adresu
Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany. Obálku viditelně označí nápisem „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ –
ŘEDITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA ŘÍČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.“
Náležitosti přihlášky a další podrobnosti jsou na vývěskách na www.ricany.cz.
Případné dotazy směřujte na vedoucího odboru školství a kultury pana Duška, tel. 323 618 213, e-mail: petr.dusek@ricany.cz
Lhůta pro podání přihlášek na podatelnu MěÚ: 8. 11. 2016 do 14.30 hod.
Vladimír Kořen, starosta města

15

Informace z radnice
První nedočkavci se scházeli již
dlouho před začátkem festivalu.

Chutnaly vám Říčany?

Foto: Rudolf FLACHS

Již brzy to ale na ulici 17. listopadu vypadalo takto - doslova
tisíce lidí.

Foto: Rudolf FLACHS

Miniburgery šly doslova na dračku.

Ale nejen masem živ je člověk.

16

Myšlenka uspořádat Street food festival
v Říčanech nás napadla v polovině srpna. Prostě proto, že tady podobná
akce chyběla. Jako termín jsme
záměrně zvolili čtvrtek 22. září – je to
Mezinárodní den bez aut, takže bylo
jednodušší narychlo vyjednat uzavírku ulice. Nutno podotknout, že akce
by velmi těžko vznikla bez podpory města Říčany,
které nám poskytlo nezbytné zázemí a součinnost.
Akci jsme během pěti týdnů připravili víceméně ve třech
lidech. Znamenalo to sice desítky hodin práce zejména po
večerech, pár probdělých nocí, ale měli jsme na to prostě
chuť . Naším cílem bylo přilákat 1000 návštěvníků. Na
tento počet jsme plánovali kapacitu stánků a sezení, takže
mnoho zájemců z řad prodejců jsme v posledních dnech odmítali, aby nebylo více jídla než návštěvníků. Kdo přišel, nemohl si nevšimnout, že náš předpoklad byl daleko od skutečnosti. Říčaňákům očividně chutná a chtějí se společně
bavit. Dle našich odhadů přišly určitě 3 tisíce lidí, pravděpodobně i více. Ulice 17. listopadu i celé centrum byly plné,
fronty prakticky na cokoliv byly bohužel nekonečné. Místní
restaurace dovážely suroviny i několikrát za večer, prodejci
litovali nedostatečných zásob. Na začátku jsme též bojovali
s přetížením elektrických přípojek a výpadky proudu.
V roce 2017 Street food festival bude! Připravíme ho ještě
chutnější, prostornější, zábavnější a zase originální. A těšte se možná i na další podobné akce, které vás vytáhnou
ven do ulic. Sledujte náš Facebook.
Za tým pořadatelů
Veronika, David, Zdeněk, Tomáš, Honza a další

texty.kuryr@ricany.cz

Foto: Rudolf FLACHS

Informace z radnice

Ovšem říčanské restaurace se nenechaly zahanbit.

Návštěvníci udělovali hvězdy těm nejlepším. Zvítězil Jureček, druhý
byl Dart‘s PUB a třetí U Šandů.

Malé děti si kreslily, skákaly panáka a hrály domino.

Ti aktivnější si ve sportovní zóně vychutnali streetbal, fotbálek,
ping pong i další aktivity.

Kdo si chtěl udělat hlad a žízeň, mohl se zúčastnit městské
cyklojízdy. Sešlo se nás před 60.

I když večer přituhlo, zmrzlináři vyráběli, až se z nich kouřilo.

K dobrému jídlu hrály místní kapely Tommy Willish, Jet Lag a LeDva.

Screenshoty z videa T.Lenárda, www.dobrericany.cz.

Screenshoty z videa T.Lenárda, www.dobrericany.cz.

Screenshoty z videa T.Lenárda, www.dobrericany.cz.

Ochutnat jsme mohli i mimoříčanské speciality.
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Bezpečnost a infrastruktura
Městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany
e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765
Městská policie radí a informuje
Z knihy událostí
16. září, 22.42
Městská policie přijímá oznámení o velkém množství
nashromážděné vody v ulici Široká, a to vlivem intenzivního deště. Strážníci na místě zjišťují stojící vodu ve výši
asi patnácti centimetrů v délce padesáti metrů. Dále je
zjištěno ucpání kanalizačních vpustí, a tím nemá ze silnice voda kam odtékat. Jelikož zde vznikla důvodná obava
o ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
hlídka strážníků kontaktuje hasičský záchranný sbor,
kdy na místo události byla vyslána jednotka sboru dobrovolných hasičů města Říčany, která provedla odčerpání
nashromážděné vody a pročištění kanalizačních vpustí.
Strážníci v místě usměrňují provoz vozidel až do obnovení
plynulosti silničního provozu.
18. září, 04.15
Policie ČR žádá strážníky o součinnost při prověření oznámení o podezřelé osobě, která se pohybuje v okolí zaparkovaných vozidel v ulici Řípská. Hlídka městské policie
se dostavuje na místo události, ale prvotní kontrolou není
žádná osoba zjištěna. Strážníci tedy kontaktují oznamovatele pro upřesnění informací. Dle předaných informací
je zjištěno, že podezřelá osoba byla vidět u odstaveného
vozidla tovární značky Jeep. Když se strážníci k vozidlu
přibližují, zjišťují, že jsou u vozidla pootevřené dveře, ale
ve vozidle se nikdo nenachází. Důkladnější kontrolou se
daří nalézt ukrývající se osobu mezi oplocením přiléhajícího pozemku a vozidlem, kdy při sobě má tato osoba věci,
které prokazatelně byly ve vozidle. Na výzvy strážníků
k opuštění úkrytu osoba zprvu nereaguje a následně nemůže hodnověrným způsobem prokázat svou totožnost.
Na místo se dostavují i hlídky Policie ČR, které si celou
událost přebírají k dořešení.
2. října, 01.16
Operátorem kamerového dohlížecího systému je zjištěn
muž, který leze po střeše lékárny, která se nachází v ulici
Haškova. Muž nejen že chodí po střeše, navíc poškozuje
reklamní poutač a jeho osvětlení. Na místo je vyslána hlídka strážníků, ale i hlídka Policie ČR. V době příjezdu hlídek na místo již muž slezl ze střechy a daří se mu skrývat.
Následně si ho všímá operátor kamerového systému, ale
i jeden ze strážníků, jak stojí na protější straně ulice a přihlíží celé situaci. Když se jej strážník vydá ztotožnit, muž
se dává na útěk. Strážník muže pronásleduje až do ulice
Na Zastávce, kde se jej daří zastavit hlídce Policie ČR,
která mu služebním vozidlem zatarasila cestu. Proti muži
jsou použity donucovací prostředky a jsou mu přiložena
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pouta. Muž nemůže prokázat svou totožnost, proto je
rozhodnuto o jeho předvedení na služebnu policie. Řešení
události komplikují osoby, které přihlížejí zákroku policistů a strážníků. Osoby muže obhajují, protestují a blokují
služebním vozidlům cestu, tak aby nemohla z místa odjet.
Na místo jsou povolány další hlídky Policie ČR a až po jejich příjezdu se daří situaci uklidnit a muže převézt k provedení dalších opatření.
2. října, 21.15
Strážníci jsou Policií ČR požádáni o součinnost při pátrání po řidiči vozidla, který ujel z místa dopravní nehody
v ulici Široká. Je prověřena lokalita místa nehody a přiléhající širší okolí, a to bez nálezu řidiče, nebo vozidla,
které by bylo bezprostředně po nehodě. Následující den
za pomoci internetových diskuzí v rámci sociálních sítí
se daří zjistit skutečnosti a podrobnosti o vozidle řidiče,
který z místa nehody ujel, včetně poškození vozidla. Do
pátrání je zapojen i systém úsekového měření rychlosti,
který je ve městě nainstalován a eviduje průjezdy všech
vozidel. Strážníkům se daří zjistit necelou dvacítku vozidel, která odpovídají zjištěným skutečnostem. Po dalším
upřesnění je tento okruh zúžen na dvě vozidla, kdy jeden
z jejich provozovatelů má hlášen pobyt v Říčanech. Do
místa bydliště je vyslána hlídka strážníků k prověření
a dalšímu šetření s cílem nalézt vozidlo a prověřit jeho
stav. Vozidlo v místě bydliště nalezeno nebylo. Následně však při běžné kontrolní hlídkové činnosti je hledané
vozidlo zjištěno odstavené na parkovišti u obchodního
centra a jeví známky po nehodě. O celé věci je vyrozuměna Policie ČR a jsou ji předány veškeré zjištěné poznatky
pro další šetření nehody.
5. října, 12.15
Odbor sociálních věcí žádá o součinnost při odebírání dítěte u školy v Nerudově ulici. Součinnost ze strany strážníků se týká zabezpečení ochrany sociálních pracovnic a dítěte, jelikož hrozilo nebezpečí ze strany agresivního otce,
který s tímto řešením nesouhlasil. Strážníci součinnost
poskytují a celých pět hodin střeží bezpečnost dítěte a sociálních pracovnic, jelikož se čeká na rozhodnutí soudu,
který rozhodl až v pozdních odpoledních hodinách.
9. října, 16.30
Dvě motorová vozidla stojící v zákazu zastavení zajímají strážníky v ulici Jiráskova. Místním šetřením za úče-

texty.kuryr@ricany.cz

Bezpečnost a infrastruktura
lem zjištění totožnosti řidičů, kteří se dopouštějí přestupkového jednání, strážníci zjišťují, že oba řidiči se
nachází v nedaleké provozovně, kde jeden z řidičů viditelně konzumuje alkoholické nápoje. Zjištěné poznatky
jsou sděleny i Policii ČR, jelikož je zde pravděpodobnost toho, že řidič vozidla usedne za volant a bude řídit
pod vlivem alkoholu. Zanedlouho se pravděpodobnost

stává realitou. Oba řidiči vozidel jsou strážníky a policisty zastaveni a dochází ke kontrole, kdy při orientační
dechové zkoušce je zjištěn alkohol u jednoho z řidičů.
Celou událost si k dořešení na místě převzala hlídka
Policie ČR.
Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Co nového u hasičů

dětí a zaměstnanců školy. Po skončení cvičení byla jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu v Základní
škole U lesa. 27. září jsme byli rovněž povoláni k likvidaci
nebezpečného hmyzu v Říčanech. V uplynulých týdnech
jsme provedli změnu uspořádání vybavení v naší garáži
a byly zde instalovány nové stojany na zásahové oděvy, tak
aby se co nejvíce zkrátila doba výjezdu.
V sobotu 18. září jsme se účastnili akce Loučení s indiánským létem na Jurečku, kde jsme vozili zájemce na motorovém člunu.
V souvislosti s nadcházející topnou sezónou musíme připomenout všem, kteří ve svých domácnostech používají
lokální spotřebiče paliv, aby před zahájením topné sezóny
nezapomněli na vyčištění spalinových cest a jejich následnou kontrolu odbornou firmou. Touto problematikou se
podrobně zabývá Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., ze dne
1. 3. 2010, o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Jsou zde přesně
stanoveny lhůty čištění a kontrol pro jednotlivé spotřebiče
paliv. Z těch nejzákladnějších vybíráme. Spotřebiče paliv
do 50 kW včetně. Tuhá paliva: čištění spalinové cesty 3 x
ročně (sezónní provoz 2x ročně), kontrola spalinové cesty
1x ročně. Kapalná paliva: čištění spalinové cesty 3 x ročně,
kontrola spalinové cesty 1x ročně. Plynná paliva: čištění
spalinové cesty 1 x ročně, kontrola spalinové cesty 1x ročně. Výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátů u všech spotřebičů do 50 kW včetně 1x ročně.
Spotřebiče paliv nad 50 kW. Tuhá paliva: kontrola a čištění spalinové cesty 2x ročně, výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátů 2x ročně, čištění spotřebiče
paliv 2x ročně. Kapalná a plynná paliva: kontrola a čištění
spalinové cesty 1x ročně, výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátů 1x ročně, čištění spotřebiče
paliv minimálně dle pokynů výrobce.
Filip Šilar, jednatel SDH Říčany, www.sdhricany.cz

www.sdhricany.wz.cz

Ještě v průběhu podzimu jsme stihli účast na několika posledních soutěžích v tomto roce. Naše hasičská mládež se
8.října zúčastnila Závodů požárnické všestrannosti, které
se konaly v Křížkovém Újezdci. Za Říčany zde bojovali
dvě družstva mladších žáků, jedno družstvo starších žáků
a jeden dorostenec v kategorii střední. Na několika kilometrovém okruhu museli závodníci plnit různé úkoly. Práce s mapou, uzlováni, střelba ze vzduchovky, vědomostní
test, zdravověda apod. Přes zimu se naše hasičská mládež
bude ve školní tělocvičně připravovat se na jarní kolo
soutěží. Naši železní hasiči rovněž zabojovali v několika
soutěžích. V sobotu 17. září se náš člen Dominik Pokorný
účastnil jedné z nejtěžších soutěží v disciplínách TFA (nejsilnější hasič přežije) na pražském Petříně. Na této soutěži
někteří naši členové pomáhali jako technická četa. Dále
se Dominik Pokorný 28. září účastnil finále Dräger ligy
v Poděbradech, kam se postupovalo z oblastních Dräger
lig, a to ze středočeské, severočeské, šumavské a z Vysočiny. A to tak, že z každé oblastní Dräger ligy postupovalo
5 nejlepších závodníků. Dominik Pokorný se tak umístil
na celkovém desátém místě. 1. října se konala soutěž TFA
Jevany, kam se opět vydal Dominik Pokorný a Jakub Kratochvíl. Oba zde skončili na „bedně“. Dominik Pokorný
obsadil 1. místo, Jakub Kratochvíl skončil 3. Jakub Kratochvíl se 8. října zúčastnil Pila Cupu v Letňanech, kde hasiči soutěžili v dovednostech při práci s motorovou pilou.
A Jakub Kratochvíl zde obsadil 4. místo.
Naše jednotka v uplynulém období zasahovala u čtyř událostí. 16. září byla povolána k čerpání zatopené silnice do
ulice Široká. 22. září byla povolána k taktickému cvičení
do Základní školy v Bezručově ulici. Zde se jednalo o simulovaný požár s následnou nutnou cvičnou evakuací všech
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Životní prostředí a zdraví

104
Opletka čínská

Foto: Jakub Halaš

Dokud se nerozroste, je opletka čínská celkem nenápadná rostlina. Roste ale rychle. Za několik měsíců dokáže svými popínavými výhony pokrýt
plot nebo pergolu.
Hlavně v mírném pásu severní polokoule je opletka zastoupena devíti
druhy. U nás jsou původní 2 druhy
- opletka křovištní a opletka obecná jsou to však byliny.
Opletka čínská je původní v Číně, a to
od S´čchuanu po Vnitřní Mongolsko,
kde porůstá keře horských lesů v pásmu od 900 až do 3200 m n. m. Dnes
je zavlečena do mnoha oblastí světa.
U nás byla poprvé vysazena v Průhonicích roku 1910.
Opadavá ovíjivá liána má dřevité
výhony s délkou kolem osmi metrů.
Ročně přirůstá tři až pět metrů. Listy mají trojúhelníkovitý tvar. V místě
nasednutí na řapík mohou být klínovité nebo srdčité.
Květy vyrůstají v latovitém květenství, až 50 cm dlouhém. Jsou bílé,

Foto: Jakub Halaš

Fallopia aubertii

někdy narůžovělé. Kvete od července do října. Plodem je trojhranná,
až 4 mm dlouhá nažka leskle černé

barvy. Ta je ukryta v bílém, křídlatě změněném okvětí. Sladce vonící
květy lákají včely, plody mají rádi
ptáci.
Opletka čínská se často pěstuje jako
okrasná rostlina v parcích, na plotech a v zahradách (říčanský obrázek
je z ulice Legií). Když není zastřihována, rozrůstá se a může potlačovat
okolní rostliny. Občas roste i ve volné
přírodě, ale z hlediska možné invaze
nepředstavuje vážnou hrozbu.
Dokáže se křížit s blízce příbuznou
invazní křídlatkou japonskou. Mezirodový hybrid naštěstí nebyl v přírodě zaznamenán.
Díky obsahu tříslovin ji využívá tradiční čínská medicína.
Jakub Halaš
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Dejme šanci motýlům
a mateřídoušce
sobota 5. listopadu od 9:00
do 17:00
Násep neboli „pešuňk“ nad ulicí
u Trati je oblíbeným místem pro sběr
šípků. V létě se tam můžete vydat
na ostružiny nebo višně, nebo třeba
pozorovat motýly. Místo bylo v minulosti udržováno lidmi, kteří sem
chodili na trávu pro králíky, ale poslední desetiletí zarůstá křovinami
a náletovými stromy. V 50. letech
zde pan Petříček chytal různé druhy
modrásků, nejspíš také proto, že zde
žijí různé druhy lučních mravenců,
na kterých závisí jejich housenky.
Stále tu v létě uvidíte kvést hvozdík,
čičorku, krvavec, svízel syřišťový,
kozí bradu nebo chrastavce, ale jsou
to jen nepatrné zbytky dřívější rozmanitosti.
Ekocentrum Říčany se o místo
začíná starat právě teď, aby keře
a stromky nepohltily poslední

zbytky květnatých trávníků. V říjnu jsem spolu s řadou místních
nadšenců začali. Nyní Vás, ve spolupráci s firmou Arborn a Hnutím
Brontosaurus, zveme na brigádu.
Budeme řezat a odklízet keře, k dispozici budou pracovní rukavice,
sekeromotyky, nůžky, křovinořezy

a pily. Pokud můžete přinést vlastní
nářadí, budeme moc rádi.
Chceme zde udržovat mozaiku
květnatých trávníků, křovin (šípků a ostružin) a ovocných stromů,
která bude útočištěm pro motýly.
Celý násep chceme zprůchodnit,
aby sem mohli lidé chodit na procházku, venčit psy nebo sáňkovat
ze svahu dolů.
Kontakt:
katerinacihakova@seznam.cz
tel. 607 082 356

Děkujeme Olivově nadaci za
finanční příspěvek na nákup
matrací pro Olivovu dětskou
léčebnu v hodnotě 60 000,- Kč.
Naše děti díky vašemu daru získaly lepší komfort při léčebném
pobytu u nás.
Za Olivovu dětskou léčebnu
v zastoupení ředitele
MUDr. Růžena Štorcová
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Výhodou zdejší ortopedie je dostupnost moderní
laboratorní diagnostiky a zázemí ostatních oddělení,“
říká ortoped MUDr. Josef Včelák

léčba ● ošetření ● podpora

Jak dlouho pracujete v říčanské nemocnici a jaká je vaše specializace?
V Nemocnici Říčany pracuji pět let
a provozuji zde ortopedickou ambulanci. Přicházejí za mnou pacienti
s problémy pohybového aparátu.
V rámci ambulance zajišťuji diagnostiku a následně konzervativní léčbu
v celém oboru ortopedie a traumatologie pohybového aparátu.

As.MUDr. Josef
Včelák, PhD.
MUDr. Josef Včelák ukončil studie
na 1. Lékařské fakultě Univerzity
Karlovy v roce 1999. Má dvě atestace z Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Kromě říčanské
nemocnice pracuje také v Nemocnici Na Bulovce a působí jako odborný
asistent na 1. Lékařské fakultě UK
v Praze. Má za sebou zahraniční
stáže ve Velké Británii, Německu
a Švýcarsku. Žije v Říčanech.
Kvůli velkému zájmu veřejnosti je jeho
ortopedická ambulance v říčanské
nemocnici kromě čtvrtku od 16:30 do
19:30 nově otevřena také v pátek od
11:00 do 14:30 hodin.

Operujete také?
Samozřejmě. V rámci operativy se
specializuji na operační léčbu páteřních onemocnění a všeobecnou ortopedii a traumatologii, což zahrnuje
léčbu vrozených, vývojových a získaných deformit, implantace totálních
endoprotéz velkých končetinových
kloubů a léčbu komplikovaných
úrazových a poúrazových stavů. Pacienty s touto diagnózou operuji na
Ortopedické klinice 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v nemocnici
Na Bulovce v Praze. Operační artroskopickou léčbu a patologické stavy
v oblasti ruky zajišťují přímo v Říčanech mí kolegové v rámci jednodenní
ortopedie.
Jak byste ohodnotil kvalitu ortopedie v Říčanech?
Za velkou výhodu této specializované
ambulance považuji dostupnost moderní laboratorní diagnostiky, dále
pak zázemí interního, chirurgického
a rehabilitačního oddělení. V rámci
diagnostiky je v reálném čase možné doplnit rentgenové a sonografické vyšetření, a tím efektivněji léčit
pacienta. Pacienty s onemocněním
pohybového aparátu vyšetří, konzervativně léčí a část z nich i operují

PŘIJMEME VŠEOBECNOU SESTRU PRO DOMÁCÍ PÉČI
V ŘÍČANECH
Kvalifikační předpoklady: Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004.
Platné osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Další požadavky: Zodpovědnost, komunikační schopnosti, empatie. Schopnost
vzájemné spolupráce. ŘP skupiny B.
Co nabízíme:Nadstandardní fixní platové ohodnocení + motivační osobní
ohodnocení. Služební vůz i k soukromým účelům. Služební mobilní telefon.
Program zaměstnaneckých benefitů. Možnost práce na zkrácený pracovní
úvazek. Práce v milém formujícím se kolektivu pro rostoucí společnost se
silným zázemím. Zajímavá a samostatná práce s možností vlastní organizace
pracovní doby. Možnost seberealizace a odborného růstu s případnými
účastmi na akreditovaných seminářích.
Kontakt: E-mail: vladimira.dostalova@nemocnice-ricany.cz, tel.: 724 673 643
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Ortopedická ambulance
Ordinační hodiny:
Po: 16.00 - 20.00 hod.
(As. MUDr. David Veigl PhD.)
Út: 13.00 - 14.00 hod. (každé sudé
úterý) (MUDr. Martin Kafuněk)
St: 17.00 - 20.00 hod.
(MUDr. Jan Tomaides)
Čt: 16.30 - 19.30 hod.
(As. MUDr. Josef Včelák, PhD.)
Pá: 11.00 - 14.30 hod.
(As. MUDr. Josef Včelák, PhD.)
Kontakt do ordinace
tel.: 323 627 553
Je nutné se předem objednat!

Diabetologickou ambulanci
posílil nový lékař

Non-stop telefonní linka 727 917 946

w w w.nemocnice -r

Určeno klientům všech věkových skupin

Nemocnice Říčany a.s.

v říčanské nemocnici, tedy v místě
jejich bydliště, což jim šetří čas i peníze. V neposlední řadě je pozitivem
odborné zázemí pražských klinických pracovišť lékařů pracujících na
ortopedické ambulanci.

Službu poskytujeme ZDARMA
24 hodin denně / 7 dní v týdnu

Nemocnice Říčany

ODBORNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ KLIENTA

inzerce

Životní prostředí a zdraví

Tým diabetologické ambulance
v říčanské nemocnici posílil MUDr.
Jaroslav Kalivoda z Prahy. V ordinaci ho zastihnete v úterý od 8 do
14 hodin na základě objednání.
MUDr. Jaroslav Kalivoda má atestace 1. a 2. stupně v oboru vnitřní
lékařství a diabetologie. Studoval na
Univerzitě Karlově a nechybí mu ani
homeopatický diplom. Diabetologická ambulance je v Říčanech na vysoké úrovni. Využívá nejmodernější
postupy a techniky a lékaři se snaží
pacienty léčit komplexně. Provádí
diagnostiku diabetu, vyhodnocují
rizika vzniku diabetických komplikací jako je postižení očí, ledvin, nervů nebo syndrom diabetické nohy.
Pacienti mají k dispozici moderní
pomůcky k aplikaci inzulínu a domácímu měření glykémie a v případě
potřeby i diabetickou obuv. Současně
řeší problematiku případné nadváhy
a obezity u diabetiků. Důležitou
součástí léčby těchto pacientů je
komplexní řešení této problematiky
s navozením správného stravovacího
a pohybového režimu.
Telefon do ordinace: 323 627 553
Je nutné se předem objednat!
Ordinační hodiny:
Úterý: 8:00 - 14:00 hod.

texty.kuryr@ricany.cz

Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Nastávají první podzimní dny… A s nimi
se opět „rozjely“ naše pravidelné akce.
Po návštěvě výstav Země Živitelka a Zahrada Čech jsme navštívili kulturní
a přírodní památky jižní Moravy v oblasti Znojma (Nový Šaldorf). Na co můžete těšit v říjnu?
Začneme, tak jako již tradičně, oslavou Mezinárodního

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 dostavit 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.

dne seniorů. Tento svátek připadá každoročně na prvního
října. Zastavte se proto na chvilku, vzpomeňme na svoje
blízké a udělejme radost rodičům, babičkám a dědečkům.
Přijďte i vy oslavit s námi tento svátek na setkání s hudbou
do Kulturního centra Labuť, těšíme se na setkání s vámi.
Irena Moudrá
předsedkyně správní rady

Akce:
n 9. listopadu, středa – Povídání o historii – Výlety do
historie
Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek:
16:00h. Vstup zdarma. Na setkání se těší Jiřina Kutláková.
n 24. listopadu, čtvrtek – Kavárnička
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 15:00h. Příjemné
posezení a popovídání při kávě nebo čaji. Vstup zdarma.
n 28. listopadu, pondělí – Adventní setkání s hudbou
Místo: Kulturní centrum Říčany. Začátek: 14:00h. K poslechu i tanci bude tradičně hrát hudební skupina Šarm
z Prahy. Moc se těšíme, že se s vámi setkáme v předvánočním čase. Zdarma bude naléváno svařené moravské víno.
Vstup zdarma.

Pěvecký kroužek – kroužek se schází vždy první a třetí
středu v měsíci od 14:00 hodin v jídelně DPS Senior.

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

Povídání o historii – každou druhou středu od 16:00
hodin ve společenské místnosti DPS Senior.

Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy):
čtvrtek 24. listopadu 2016 od 10:30 – 12:00 h.
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Co nového v DPS Senior a stacionáři Olga?
V pátek 11. 11. 2016 vás srdečně zveme na den otevřených
dveří ve stacionáři Olga v době od 8.00 do 17.00 hodin.

Dále nabízíme volnou kapacitu na předvánoční termín odlehčovacích služeb (14-ti denní turnus) od 28. 11. do 11. 12.

Seznámíme vás s novinkami, které budeme nabízet našim
klientům v dalším období. Vyhovíme poptávce zájemců
a prodloužíme pracovní dobu do 17.30 hod.

Těší se na vás kolektiv pracovníků stacionáře Olga.
Bližší informace Pavla Romanová, tel.: 733 340 028.

DPS Senior a stacionář Olga Říčany,
příspěvková organizace

pronajme garážové stání
v podzemních prostorách,
Komenského nám. 1850, Říčany.

Informace na tel.: 323 604 244-6,
nebo E-mail: iveta.zavodska@dps.ricany.cz

Veselí vítězové
s ostatními semifinalisty.

Zlaté oříšky se
rozdávaly pošesté
Druhá říjnová neděle patřila patnácti
semifinalistům úspěšné soutěže Zlatý
oříšek Středočeského kraje. Odborná
komise je vybrala z mnoha úspěšných
a šikovných dětí z celého Středočeského
regionu.
24

Porota, ve které ani letos nechyběla například paní
Hana Heřmánková nebo říčanský výtvarník Tomáš
Hřivnáč, neměla vůbec snadnou práci. Po pečlivém
zvážení rozhodla takto:

Zlatý oříšek Středočeského kraje 2016

Jan Buramt a Eliška Plachá – taneční sport (Buštěhrad)
Denisa a Daniel Brejchovi – karate (Neratovice)
Viktorie Prokopová – sportovní aerobik (Veltrusy)

Zlatý oříšek starosty města Říčany 2016
Vojta Šimek a Anna Bláhová

texty.kuryr@ricany.cz
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 Čtyřnásobní mistři
světa v karate –
sourozenci Brejchovi
zaslouženě vybojovali
další ze Zlatých oříšků Středočeského
kraje.

Tanečníci Jan Burant a Eliška Plachá, úspěšní medailisté doma i v zahraničí, jsou hrdými držiteli prestižního Zlatého oříšku Středočeského kraje.

 Čerstvá majitelka
třetího Zlatého oříšku
Středočeského kraje
Viktorie Prokopová,
mistryně Evropy ve
sportovním aerobiku.
 Nechyběl akční
sport pro tvrdé chlapy
– motocyklový trial
v podání Davida Fabiána (Dobříš).

Zlatý oříšek starosty města Říčany si vytančili malí
rokenrolisté, majitelé mnoha zlatých medailí na české
i mezinárodní úrovni - Vojta Šimek a Anna Bláhová
z Taneční školy Twist Říčany.

Něžná
klavíristka
Lucie Latýnová
(Čelákovice).

Aerobic Step Tým Kadetky (Dobříš), úspěšný tým
s mnoha mistrovskými tituly
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Cyklotrophy – skautské dobrodružství na kole
V neděli 25. září 2016 se konal první
obnovený ročník skautského dobrodružství na kole - Cyklotrophy.
Dvacetosm statečných – převážně rodinných týmů – vyrazilo od skautské
klubovny do říčanského lesa soutěžit,
projet se na kole, užít si zábavu a překonat sami sebe. O co tedy šlo a co si
do příště nenechat ujít? Na soutěžící
čekala zhruba deset km dlouhá trasa
v lese, kterou museli zdolat do časového limitu 2,5 hodiny. Času spousta,
ale…když musíte po cestě objet bojku
uprostřed rybníka - na kole to nejde
a musíte využít raft, přes lanovou
překážku nejenom přejít vy, ale i kolo,
podjet laťku která je fakt nízko, sestřelit divočáka foukací pistolí či prakem,
postavit Da Vinciho mostek, určit kde
je jiho-jiho východ nebo odhadnout
výšku a vzdálenost klacku v poli, vyměnit píchlou duši na kole,… a do
toho spoustu kvízů na dopravní značky, zdravovědu, pohádky, znalost České republiky, logické úkoly, …a to vše
na neznačené trase, takže orientační
smysl a mapa v ruce je důležitá…tak
je asi 2,5 hodiny docela málo. A přesto
máme vítěze. Vítězů je hned dvacetosm, vítězství patří všem, kteří se
do tohohle dobrodružství pustili. Tři
nejlepší týmy, které na cestě nasbíraly
nejvíce bodů, obdržely věcné odměny,
které se budou jistě hodit na další rodinné výlety.

covních dnů a už teď se těšíme na další
ročník závodu.“, „Díky za vše. Bylo to
vše super a pro radost. Občerstvení
v cíli luxusní.“, „Super závod, moc nás
to bavilo, skoro bych řekl, že se jednalo
o nejlepší a nejzajímavější závod tohoto typu, co jsme kdy jeli.“
Takže příští rok, opět výzva?
Za tým organizátorů akce
Markéta Hubínková

Akce byla organizována skautským
střediskem Lípa Říčany za finanční
podpory města Říčany a věcnými dary
BESIP.
Hodnocení akce? Přečtěte si sami
hodnocení od samotných účastníků:
„Byla jsem s kluky opravdu nadšená
a měla obrovskou radost, když jsme
zvládli úkoly i pro mě na první pohled
pro ženskou nezvladatelné (výměnu
duše, přemostění s kolem).
Opravdu, není co vytknout. Zážitky
nás nabily do dalších všedních pra-

26

texty.kuryr@ricany.cz

Pro děti a rodiče

Děti jezdily „Bezpečně
na kole“
Evropský týden mobility a s ním
spojená akce nazvaná Bezpečně na
kole se stává již tradicí. 20. září se
konal 5. ročník této bezpečnostně
preventivní akce se vznosným cílem – naučit děti bezpečně jezdit
na kole  Celá akce se konala na
městském dopravním hřišti v Říčanech v dopoledních hodinách a návštěvníky byli žáci 3. tříd říčanských
základních škol – konktrétně I. ZŠ
Říčany, ZŠ U Říčanského lesa a ZŠ
Bezručova. Celkem 8 tříd, cca 200
žáků. Každé třídě byla věnována
hodinka programu, kdy se děti pomocí her a soutěží dozvěděly něco
málo o značkách, povinné výbavě
kola, křižovatkách, správném pohybu na silnicích a projely si slalom
na koloběžce. Vše bylo spojeno s vyplňováním průvodky a následným
vyhodnocením nejlepších týmů.
Tematické odměny (lahve na kolo,
reflexní prvky, lepení na kolo atd.)
do soutěží věnoval BESIP – Ministerstvo dopravy, který akci i částečně financoval. Po celou dobu byl
přítomný pan Polách – koordinátor
BESIP pro Středočeský kraj. Dětem

i pedagogům se program líbil a my
doufáme, že tato akce nejenom přispěla k tomu, že třeba děti s rodiči
vyjedou na kole a omezí se automobilová doprava, ale hlavně, že děti
budou jezdit na kole jen s přilbou,
na správně vybaveném kole, budou
znát základní značky a orientovat
se v křižovatkách – a prostě budou
jezdit bezpečně na kole!
Za organizátory akce
Markéta Hubínková

Akční Klub Cesta
Na podzim jsme hlavně díky finanční podpoře Nadace Jistoty Komerční
banky mohli nabídnout dětem a mladým lidem z Říčan a okolí spoustu
netradičních aktivit. Přímo v klubu se
malovalo ve spolupráci s Filipem Voženílkem, muzicírovalo se - hudební
dílna Cesta Djee vedená DJ Bicou
z cool-dj-school, natáčela se a stříhala videa s VJ Símou. Na školním hřišti
1. ZŠ proběhla pohybová dílna s Terezkou Zajíčkovou z Bunny Dance
a díky Zdeňkovi Kaškovi z Kádvojky
i workshop ve stolním fotbálku. Za
ceny do turnaje vděčíme Western
chilli.
V týdnu nízkoprahových klubů
v rámci ČR pod záštitou ČAS, proběhl také s finanční podporou města
Říčany happening „Klub i v ulicích“
na Masarykově náměstí. K dispozici
byl stolní fobálek, basket a výtvarno
s Matějem Kvasničkou. Součástí
happeningu byla dopolední prezentace nízkoprahového Klubu Cesta
žákům říčanských základních škol.
Setkat jste se s námi mohli také 22.
září na akci „Street food festival“,
kde jsme pomohli se sportovním
programem.
Matúš Žák, Klub Cesta
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Přišel podzim a všichni naši mravenečci jsou
v plné práci. Všude se pilně trénuje, cvičí a tvoří
Pro opozdilce ještě máme pár volných
míst. Stále se můžete do kroužků
lásit. Vybítat můžete ve sportovním
klubu (florbal), v uměleckém studiu
(keramika, výtvarka),) a nakonec
i v hudebním studiu (flétna, klavír,
akustická/basová kytara). Cenu kurzů upravujeme podle nástupu.
O naše nejmenší se stará Mateřské
centrum Mraveniště. Mravenčí školička nabízí ještě volná místa ve čtvrtek. Od 1. listopadu nově otevíráme
v Mraveništi cvičení rodičů s dětmi.
Kurzy plánujeme na úterý dopoledne
podle věku dětí. Cvičení povede zkušená lektorka Petra Šimková.
Na zimní období bude pro maminky s dětmi k dispozici herna v MC,

a to každou středu dopoledne. Maminky (babičky) si zde mohou uvařit
kávu, podělit se o zkušenosti, seznámit se a děti si mezitím pohrají v „neokoukaném“ prostředí. Využijte příjemného prostředí v naší herně i pro
vaše aktivity. V případě zájmu nabízíme v herně i příležitostné hlídání dětí.
Nakonec vás již tradičně zveme na
pravidelné keramické soboty pro
veřejnost, termíny najdete na www.
mraveniste.info. Vhodné pro rodiny
s dětmi i dospělé.

Na letošní školní rok je opět připravena pestrá nabídka kroužků,
ze které si snad vybere každý. Na
kroužky je potřeba se hlásit přes rezervační systém Mraveniště: www.
mraveniste.webooker.eu, podrobnosti
najdete na www.mraveniste.info
Na aktivity kromě keramických sobot se můžete hlásit přes rezervační
systém.

Keramické soboty (200 Kč/osoba)
Lektorky - Štěpánka a Katka

5.11., 19.11., 3.12., 17.12., 7.1.,
21.1.. (Vždy od 9:00-11:30h)

Vánoční korálkování pro dospělé
(200-250 Kč) – cena podle materiálu

21. listopadu 2016 19:30-21:30h

Vánoční tvoření pro děti (150 Kč/dítě)

10. prosince 2016 9:00-11:00h

Pololetní prázdniny – připravujeme
program

3. února 2017

Ivana Dudová, koordinátorka
Mateřského centra Mraveniště

Vítání občánků
Ve dnech 11.10. a 13.10. 2016 se
uskutečnilo v obřadní síni na Staré
radnici slavnostní vítání občánků.
Starosta Vladimír Kořen a radní Michal Mrázek přivítali 72 nových občánků.
Zazpívat nám přišly děti z mateřské
školky Srdíčko a U Slunečních hodin.
Všem moc děkujeme a těšíme na prosincové setkání.
Jana Šimková
Lucie Nováková,
matrikářky
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Novinky z Landie
ve školním roce 2016/17
Landie otevřela 1. září školku v novém kabátě. Zvětšovali
jsme třídy, vybavovali je novými koberci a hračkami, zařizovali nové šatny, náš tým se rozrostl o nové paní učitelky,
máme novou paní ředitelku. To vše proto, že nám výrazně
narostl počet dětiček, které do naší školky docházejí. Díky
grantu z evropských fondů jsme mohli výrazně snížit školné a tím naše služby zpřístupnit širšímu okruhu rodičů.
To vše při zachování vysokého standardu naší péče o děti
v duchu nám tolik blízké filozofie „Respektovat a být
respektován“. A to ruku v ruce s naším zaměřením na
zdravý životní styl, zdravý pohyb na čerstvém vzduchu
a na čerstvou stravu v bio kvalitě vařenou s láskou v naší
vlastní kuchyni.
Ve vzdělávací nabídce Landie má i nadále pevné místo
výuka anglického jazyka hrou, a to metodikou Wow!
od jazykové školy Wattsenglish. Novinkou od letošního
školního roku je přítomnost zahraniční stážistky, která vyučuje angličtinu na všech třídách a s dětmi tráví čas
i mimo chvilky s angličtinou, tedy při volné hře na hřišti,
v tělocvičně, ve třídách. V létě jsme u nás měli na stáži studentku angličtiny Serru z Turecka a od října děti učí Fay
z Atén, která v Řecku vystudovala předškolní pedagogiku.
Přítomnost stážistek z různých zemí je pro nás všechny,
děti i dospělé, velkým přínosem a pomáhá nám odstraňovat zbytečné předsudky či obavy z neznámého.

Podzim
v Kolovrátku
Ve školce Kolovrátek jsme prožili již téměř dva měsíce
s naším novým konceptem přizpůsobeným těm nejmenším dětem. Velká výhoda naší školky je v dostatečném počtu učitelek na počet dětí, což je právě to, co takto malé
děti potřebují. Respektujeme individualitu každého jednotlivého dítěte, jeho zájmy a všestranný rozvoj.
Hlavní myšlenkou nového konceptu je vytvořit laskavé
prostředí, kam se děti rády vracejí.
V první řadě se snažíme našim nejmenším poskytovat ve
školce pocit bezpečí. Trénujeme sebeobsluhu, hrajeme si
a velký důraz klademe na hudbu, pohyb a tvořivou čin-
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Děti i v letošním roce čeká bohatý program, divadla, dílničky od Muzea Říčany, Malá technická univerzita, tematické dílny a projektové týdny. Děti z nejstarší třídy chodí
i v letošním roce na tenis do sportovního areálu Oáza,
čeká je týden na lyžích a na jaře školka v přírodě. Myslíme na důležité propojení s rodiči našich dětí, organizujeme setkání, to nejbližší je samozřejmě vánoční, chystáme
hravá odpoledne pro maminky a tatínky a běží i náš
dlouholetý program „Rodič v akci“.
Přejeme všem krásný podzim!
Broučci, Berušky, Motýlci a Včelky z Landie

nost. Máme velkou radost z toho, že se velmi zdárně rozvíjí spolupráce školky s rodiči. Toto je pro nás velice důležité
a pozitivní ohlasy rodičů nás velmi motivují.
Novinkou v Kolovrátku je také spolupráce s paní Líbou
Jíšovou, která má dlouholetou zkušenost jako kouč dětí
a rodičů a dlouholetou praxi ve školství jako ředitelka
a učitelka mateřské školy. S naší školkou spolupracuje
nejen jako poradkyně pro paní učitelky, ale také společně
pořádáme besedy pro rodiče.
Do naší školky stále přijímáme nové kamarádky a kamarády od 18 měsíců do 5 let, kterým nabízíme pravidelnou
i nepravidelnou docházku.
Těšíme se na vás ve školce Kolovrátek.
www.skolka-kolovratek.eu, FB: Školka Kolovrátek
TEL.: 605 555 009, 602 484 921
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Aktuálně
z Dráčku
Aklimatizační září je úspěšně za námi
a všechny děti už jsou se školkou kamarádi. V září jsme navštívili divadlo v MŠ Srdíčko a mělo u dětí velký
úspěch.
Začali nám i všechny další kroužky –
vaření, výtvarka, hudebka a tanečky,
na které nám jezdí kvalifikovaná tanečnice Markéta.

V říjnu nás čeká opět divadlo, přivítali jsme podzim a měsíc zakončíme
Halloweenskou nocí ve školce. Opečeme buřtíky, vyrobíme si klobouky
a užijeme si celý večer a noc bez maminek a tatínků.
V listopadu už budeme pilně nacvičovat na vánoční besídku pro rodiče. Je
to pro nás zlatý hřeb roku a proto to
všichni bereme hodně vážně a moc
se těšíme. Zároveň nás čeká výlet do
Funparku Žirafa.
Pro případné zájemce máme ještě pár
volných míst a rádi přijmeme nové

kamarády, aby s námi prožívali krásné
chvilky ve školce. Přijímáme děti od
2 let. Nezávazná návštěva je vítána kdykoliv po tel. dohodě na 777 191 010.

Nová třída
Marvánci
Od září se ve skautské klubovně rozběhla školková skupina Marvánci.
Jsme skřítci v gumákách a rybník
Marvánek se stal už naší mateřskou
domovinou. Vodní hladina ve všech
podobách, kaštany, žaludy, volavky,
škeble, bahno, otevřená krajina s poli
a remízky, balíky slámy, kobylky a pavoučci v trávě, mraky plující po nebi,
to vše jsou neomezené a proměnlivé

podněty pro naši fantazii a náš pohyb. Zkoumáme, přelézáme, učíme
se, nacházíme, nespěcháme, vždyť
není kam, užíváme si.
Veronika Třebická Tomanová,
hlavní průvodkyně
Marvánci vznikli jako třetí lesní třída
Lesního klubu Pramínek. Skupinu
Marvánků vede Veronika Třebická
Tomanová a Jan Moravec. Zázemím
je pronajatá skautská klubovna v Říčanech u Marvánku. Docházka je dva
dny v týdnu, pondělí a úterý od 8:30
do 14:30 hodin. Máme volná místa,
pokud byste měli o docházku zájem,
prosím kontaktujte Olgu Jarkovskou
na emailu olga.jarkovska@lesniklubpraminek.cz nebo na tel. 731 523 025.
BENEFICE 2016-165x245.indd 2

13/10/16 21:15
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Zářijové předvolební klání
Poslední zářijový týden byl v naší škole ve znamení voleb do městského žákovského zastupitelstva. Od 26.
9. do 29. 9. mělo 17 kandidátů z 8. a 9. tříd možnost
oslovit voliče z 5. – 9. ročníků v rámci předvolební
kampaně. Ta se řídila předem dohodnutými pravidly.
Všichni kandidáti prezentovali sebe a své cíle, které
chtějí v městském žákovském zastupitelstvu prosazovat, ve svých medailoncích na nástěnce na hlav-

ní chodbě školy. Hloučky tvořící se u této nástěnky
každou přestávku jen potvrzovaly, že tyto informace
jsou pro voliče v jejich rozhodování důležité. Dále
někteří kandidáti využili možnosti představit sebe
a svůj program prostřednictvím volebních plakátů,
letáků či přímým oslovováním voličů o přestávkách
na chodbách školy. Vše přitom probíhalo v přátelské
náladě, kdy nikdo z volebních konkurentů nebyl napadán, zesměšňován či osočován a všichni dodržovali
dohodnutá pravidla. V pátek 30. 9. došlo na samotné
volby, které probíhaly elektronicky pomocí systému
D21. Každý z žáků 5. – 9. tříd měl možnost rozdělit
5 hlasů mezi 5 kandidátů. A koho si tedy naši žáci zvolili za své zástupce v městském žákovském zastupitelstvu? Vítězkou voleb se stala Marie Charvátová z 9.C,
která zasedne v městském žákovském zastupitelstvu
společně s Bárou Tichou (8.B), Apolenou Urbanovou
(9.C), Michalem Míkou (9.C) a Albertem Koudelkou
(8.A). Děkujeme všem kandidátům a voličům za účast
ve volbách!
Lenka Prchalová, Zuzana Havlíková

Učit se němčinu s radostí
a bez obav

Adaptační kurz 6. ročníků
20. 9. - 23. 9. 2016 Kletečná
Adaptační kurz byl úžasný. Seznámili jsme se zde
s novými přáteli. Největším překvapením bylo, když
jsme měli jet na výstavu Leoše Janáčka, ale naštěstí si
z nás učitelky dělaly jen legraci. Nakonec jsme jeli do
lanového centra a na paintball. Dny nám instruktoři
vyplnili hrami a soutěžemi. Poslední večer jsme měli
v jídelně karneval s vyhlášením cen za masky a soutěže. Nechyběla ani retro hudba, pořádně jsme to rozjeli. Byl i táborák s opékáním buřtů a zpěvy u kytary.
Adapťák navždy zůstane v našich srdcích jako jeden
z nejlepších zážitků.
A. Stárková, N. Štorková, K. Michková, VI. B
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Žáci sedmých ročníků se na začátku školního roku
setkávají s novým předmětem, druhým cizím jazykem. U některých se probouzí zvědavost a touha
poznat nový jazyk. U některých naopak strach, zda
další cizí jazyk zvládnou. Odstranit počáteční obavy
a naopak probudit a podpořit chuť učit se nový cizí
jazyk, němčinu, měla za cíl jazyková animace, která
na naší škole v půlce září proběhla pod vedením lektora z Koordinačního centra Tandem Plzeň. Během
dvou hodin plných her, pohybu a aktivního používání němčiny si sedmáci obohatili svou slovní zásobu
a zjistili, že němčina není pro ně tak vzdálený a obtížný jazyk (jak podobné jsou německé Brille českým
brýlím nebo že pan Müller je vlastně pan Mlynář).
Objevovali přitom nejen samotný jazyk, ale i země, ve
kterých se německy mluví. Uvědomili si, kolik značek
a firem z Německa, Rakouska i Švýcarska znají, jak
blízko leží turisticky zajímavá města a místa. V dalším objevování nového jazyka budou žáci pokračovat
následující tři roky se svými vyučujícími NJ. A my
jen doufáme, že i nadále bude převládat heslo centra
Tandem: „Němčina nekouše!“
Zuzana Havlíková, vyučující NJ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA u ŘÍČANSKÉHO LESA
Členové žákovského
zastupitelstva
2016/2017
Členy žákovského zastupitelstva byli
pro tento rok žáky 4. – 9. tříd zvoleni
tito žáci (na fotce zleva): pan učitel
Jánoš (pověřen správou zastupitelstva), Eliška Reha (9. roč.), Aneta
Novotná (8. roč.), Filip Král (7. roč.),
Jakub Fiala (6. roč.), chybí Nela Dajbychová (5. roč.). Všem novým zastupitelům gratulujeme a přeje jim
hodně sil při jejich práci.

English Club 2016/2017
Již třetím rokem probíhá v naší škole
příprava na Cambridge certifikace.
Škola nabízí kurzy ve třech úrovních.
I letos se kurzy naplnily a tímto představujeme nové nebo staronové členy
našich English clubů. Děkujeme také
paním učitelkám Michaele Jarošové,

Janě Uríkové a Zuzaně Pokorné za
přípravu žáků. Novinkou v letošním
roce je, že jsme se stali partnerskou
školou British Council a zkoušky budou probíhat v naší škole.
Všem přejeme good luck and a lot of
fun!

POZVÁNKA
LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

Zveme rodiče a děti na tradiční
lampionový průvod.
Vodní lampiony k zakoupení
v družině
Kdy: 16. 11. od 17:00
Kde: sraz před družinou
Volejte: 723 102 429,
323 666 546 nebo pište:
zuzana.pacalova@zs.ricany.cz

Žáci u lesa rozhodli
o 20 000 Kč
Jak již bylo napsáno v minulém čísle
Kurýru, model a možnosti participativního rozpočtování žáky naší školy výrazně oslovily. Po živé diskuzi
a přesvědčování ostatních o vhodnosti a nutnosti svého nápadu došlo
k zúžení témat na počet šest. Propagátoři témat si vyrobili předvolební
plakáty, kde svůj záměr přitažlivě

(a většinou vtipně) zpracovali. Plakáty visely po celé škole, takže žáci měli
dostatek informací, mohli o jednotlivých záměrech diskutovat nebo přesvědčovat spolužáky, aby hlasovali
právě pro jejich nápad. 26. a 27. září
pak žáci čtvrtého až devátého ročníku v průběhu celého dne elektronicky
hlasovali a druhý den už jsme mohli
vyhlásit výsledky. A jak tedy volby dopadly? Vzhledem k výraznému počtu
hlasů pro první a druhé místo budou

peníze rozděleny mezi tato dvě pořadí v poměru 3:1. A zde jsou celkové
výsledky: 1. školní park, 2. herní aktivity na chodby školy, 3. akvária, 4.
školní knihovna, 5. data projektory,
6. klidová zóna na chodbě. Za pomoc
s technickou stránkou děkujeme D
21. Ještě jednou také děkujeme městu Říčany za poskytnutí financí a svěření zodpovědnosti do rukou našich
žáků.
Zuzana Pokorná
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Zprávy z Bezručovky
Školní rok v Bezručovce se rozběhl se 761
žáky ve 33 třídách. Tři první třídy mají své
zázemí na odloučeném pracovišti v Sokolské
ulici.

Škola má za sebou ostré cvičení
- evakuaci všech dětí ze školy při simulovaném požáru
kabinetu v budově školy. Prověřovacího cvičení jednotek
požární ochrany se dne 22. 9. 2016 od 09:00 hod. zúčastnily

jednotky v 1. stupni požárního poplachového plánu profesionální hasiči ze stanice Říčany a jednotky SDH Říčany
a SDH Mukařov, celkem se do cvičení zapojilo 19 hasičů se
šesti zásahovými automobily
Simulovaný požár byl podnětem k vyhlášení poplachu
v celé škole a následné evakuaci všech dětí na stanovená
místa mimo budovu školy. Po příjezdu hasičů proběhl
hasební zásah a také vyhledání pohřešovaného člena pedagogického sboru, který se při evakuaci zranil na chodbě
školy a následně ukryl před zplodinami hoření na sociálním
zařízení. Cílem cvičení bylo ověřit připravenost školy a jednotek požární ochrany na taktické postupy při evakuaci dětí
z budovy školy a také ověřit dojezdové časy hasičů a případnou jejich spolupráci a součinnost při likvidaci požáru.
Při vyhodnocení akce bylo ze strany vedoucího cvičení
konstatováno, že zásah proběhl bez komplikací a evakuace
všech dětí z objektu proběhla pod vedením pedagogů velmi
rychle a bezproblémově. Za přibližně 7 minut bylo z celé
školy evakuováno 740 dětí
Velkým přínosem z pohledu vedení školy je získání nové
zkušenosti o schopnostech pedagogů a dětí jednat za situace přímého ohrožení. Po cvičení proběhla ve třídách diskuze a vyhodnocení akce.
Děkuji za spolupráci npor. Ing. Romanu Hejzlarovi, veliteli
stanice HZS Říčany.

Hlasování s D21 se tentokrát týkalo dvou
rozhodování.
V prvním hlasování žáci volili své zástupce do městského
žákovského zastupitelstva. Přímému hlasování předcházelo
školní kolo, ze kterého byla sestavena školní kandidátka s 15
žáky druhého stupně. Následoval týden předvolební kampaně, kdy kandidáti představili své tváře a svá volební hesla.
Hlasování proběhlo pomocí hlasovacího systému našich
partnerů D21, a to elektronicky. Šest vítězných kandidátů
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se již zúčastnilo prvního setkání na městském úřadě v Říčanech.
V druhém hlasování se (v rámci projektu Řídím Říčany)
žáci zapojili do výzvy, v níž dostali možnost spolurozhodovat o tom, jaká sportoviště se v Říčanech vybudují. Žáci
5. až 9. ročníku vybírali z 12 návrhů. Hlasování proběhlo
opět elektronicky v systému D21.
Děti vybraly k vybudování tato sportoviště: trampolíny,
lanový parkour a skate a in-line hřiště.

Naši hudebníci vyjeli na své první letošní
soustředění.
Již deset let jezdívají žáci naší školy do Pece pod Sněžkou,
kde nás vždy vřele přivítal penzion Logla. V minulých
letech navštěvovali penzion žáci, kteří byli zařazeni do
projektového vyučování. Postupem času, jak se rozvíjely
hudební třídy na naší škole, vystřídali žáky projektového
vyučování žáci z hudebních tříd. V letošním roce bylo vše
ještě jinak. Na naší škole začal fungovat dětský hudební
soubor Junior Stars Band, který právě v letošním roce zavítal do penzionu Logla. Kromě klasického vybavení, jako
jsou kytary, housle, trumpety a saxofony, se do autobusu
musela vejít i bicí souprava. Celý víkendový pobyt se nesl
v přátelském a klidném duchu. JSB se začal připravovat

vánoční koncert školy. Členové bandu si však užili i doprovodného programu – návštěvy hradu Kuks a pobytu
v libereckého IQ parku.
Děkuji všem dospělákům za organizaci tohoto soustředění.

Projekt Erasmus + je v plném proudu
V rámci evropského vzdělávacího projektu Erasmus+
pro pedagogické pracovníky jsem letos v září vycestovala na čtrnáctidenní jazykovou stáž do Berlína. Celých 14
dní jsem byla ve světě mentality, kultury a historie našich
severních sousedů. Čas se jakoby zastavil a já se ponořila
do německé gramatiky, fonetiky, morfologie, didaktiky
a historie. Zabývali jsme se také novou metodou CLIL
(Content and Language Integrated Learning), kde je prostřednictvím cizího jazyka vyučován jiný předmět a tím
je dětem rozšířena slovní zásoba na obsahu konkrétního
učiva daného předmětu.
Kristýna Plešingrová, učitelka Nj
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ZŠ Nerudova
Hned od začátku školního roku začali naši žáci aktivně.
První soutěží, které se zúčastnili, bylo oblastní kolo v soutěži environmentálního vzdělávání v Kostelci nad Černými lesy. Soutěžilo čtyřčlenné družstvo a skončilo na nepříliš oblíbeném 4. místě.
Zručnost malých žáků prověřila „Dřevíčková dílna“, kde
cílem bylo naučit malé truhláře práci s různými druhy nářadí.
Návštěvou Národního divadle v Praze se můžou pochlubit
děti z přípravné třídy, které se seznámily s historickou budovou v rámci projektu „Hurá do opery“.
V rámci minimální prevence proběhly další workshopy
žáků přípravné třídy a 1. stupně. Tyto workshopy jsou
hrazeny z finančních prostředků Středočeského kraje
a státního rozpočtu.
Další akce proběhnou v období listopadu a zejména pak
Adventu. Na některých se určitě setkáme!
JItka Macháčková

Michalové ve
Světicích

V naší světické škole se opět můžete setkat se známými spisovateli Michalem Vieweghem a Michalem Vaněčkem.
Michal Vaněček, který je autorem knih pro děti i dospělé,
vám přečte ukázku ze své, již páté, humorné povídkové
sbírky „Kam zmizí slovo, když se vygumuje“.
Od Michala Viewegha si poslechnete ukázku z jeho právě
vydané knihy „Melouch“.
Na závěr proběhne beseda s oběma autory a také budete
mít možnost si nově vydávanou knihu i s věnováním od
autora zakoupit.
Autorské čtení proběhne dne 9. 11. 2016 od 18:00 hodin
v naší Základní škole ve Světicích, U Hřiště 151 v malém
sále.
Těšíme se na vaši účast.
Diana Kopejtková
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Středočeské kolo
Ekologické olympiády
V pátek 23. září se tříčlenné družstvo
ve složení A. Tichá, B. Vyhnálková a J.
Neuhöfer vydalo za podpory paní profesorky Řehákové hájit barvy GyRi do
Vlašimi, kde se konalo krajské kolo již
22. ročníku ekologické olympiády.
Naše cesta nezačíná ideálně, vlak má
asi deset minut zpoždění. Naštěstí paní
profesorka má známosti všude, a tak
kamarádovi strojvedoucímu nezbývá
nic jiného, než nás do Benešova dostat
včas, abychom stihli autobus do Vlašimi. Cestu využíváme na intenzivní
teoretickou přípravu, zvlášť na poznávačku, a ostatní cestující se nestačí divit
- vzduchem létají pojmy jako zdobenec,
kavyl, amfibolit či zblochan.
Přijíždíme do Vlašimi, akreditujeme se
a po úvodním proslovu se vydáváme
vstříc první praktické úloze. Její zadání
nás přivádí k Boreckému potoku, jehož
okolí takřka tři hodiny procházíme
a přemýšlíme, jak zlepšit funkčnost
místního biokoridoru. Naše závěry
zpracováváme do prezentace, kterou
budeme později obhajovat před porotou. Předtím nás ale čeká ještě test.
Na 120 otázek dostáváme 50 minut,
což mi připadne tzv. ,,na pohodu“, ale

Anička jakožto zkušený trojnásobný
účastník nasazuje rychlé tempo, avšak
i přesto poslední otázky zaškrtáváme
velice ve spěchu.
Nad správnými odpověďmi ale nemáme čas dumat, zkoušíme si proslov k prezentaci a nastupujeme před
porotu. Tu, jak se později ukázalo,
příliš neoslňujeme a ztrácíme body.
To ale v tu chvíli ještě nevíme, a tak se
s nadšením vrháme na poznávačku dalo by se říci na naši parádní disciplínu, i když stále máme co zlepšovat.
Z poznávačky máme celkem dobrý
pocit, který ještě umocňuje lahodný
větrník, který nám paní profesorka
přinesla z místní vyhlášené cukrárny.
Dnes už nás žádné soutěžení nečeká,
takže se brzy ukládáme ke spánku načerpat síly na druhý praktický úkol.
Ráno nás posadí do autobusu a jsme
odvezeni na louku. Není to však louka
ledajaká, je to louka ekologicky významná, a především louka čerstvě pokosená. Takže zadání zní: shrabejte své
vyznačené území a ze shrabaného materiálu vytvořte kupku. Náš tým získává poněkud nevýhodné území ve svahu
a s bažinkou. Nás to ale nezastaví, a tak
se s vervou pouštíme do práce; Jack dokonce s takovou vervou, že hned láme
jedny ze dvou dřevěných hrábí, které

jsme měli k dispozici. Nevadí, Anička
zocelená tréninkem na chalupě stačí
na hrabání sama a já s Jackem pomalu
nestačíme vidlemi nabodávat kupičky
mokrých travin a tvořit kupku. Za hodinu dvacet máme kupku, spíše kupu,
konečně hotovou. Nezbytné foto před
naším výtvorem, rychlá očista v nedalekém rybníku, neboť naše bažinka nás
nešetřila, a vzhůru zpátky do Vlašimi.
Tady už jen rychle sbalit, naobědvat,
počkat na vyhlášení výsledků a hurá
domů.
A jakže jsme to dopadli? Nakonec
jsme obsadili 9. místo z 15 týmů, což
jsme interně zhodnotili jako ,,pozitivní zklamání“ - rozuměj: je to po výsledcích z let minulých zklamání, ale
musíme to brát pozitivně :-).
Barbora Vyhnálková, oktáva

Návštěva Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze
Ve čtvrtek 22. 9. 2016 se naše třída
jela podívat do Ústavu hematologie
a krevní transfuze, kde probíhal Den
otevřených dveří. Nejprve jsme se
zúčastnili přednášky o hemofílii a dozvěděli jsme se spoustu nových infor-
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mací jak o nemoci, tak i o významných
osobnostech historie, které touto chorobou trpěly. Po prezentaci jsme se
rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina
pod mikroskopem zkoumala jednotlivé
složky krve a jejich mutace po zásahu
určité choroby. Spolužáci z druhé
skupiny si nechávali odebrat
krev a následně zjišťovali své
krevní skupiny a krevní obrazy.
Po celý zbytek dne v areálu
ústavu probíhaly prezentace
o krvi, o jejich zajímavostech
a onemocněních.
Exkurzi jsme si velmi užili
a doufáme, že opět Hematologický ústav navštívíme.
Gabriela Malá, 4.A

Volby do žákovského
zastupitelstva
Ve pátek dne 30. 9. byli ve volbách do
Žákovského zastupitelstva zvoleni tři
studenti, kteří budou reprezentovat
naše gymnázium a podílet se na realizaci úkolů a cílů Žákovského zastupitelstva města Říčany. Z navržených
žáků získali nejvíce hlasů Tomáš
Mondschein z 2.roč., David Pavelka
z oktávy a Samuel Pasler z 3.roč.

texty.kuryr@ricany.cz

Ze života škol(ek)

Vodní elektrárna Štěchovice
Dne 15. září jsme si trochu „okořenili“ výukový program.
Jeli jsme se podívat na jednu z nejstarších vodních elektráren v České Republice; na Vodní elektrárnu Štěchovice.
V elektrárně jsme kromě pánů průvodců zaznamenali
jenom jednu trvale pověřenou osobu pro pohyb v areálu
elektrárny; a navíc to byl údajně „pouze nějaký dodavatel“. Nebylo to však kvůli stávce, nýbrž kvůli téměř definitivně automatizovanému provozu zařízení, který je mnohem levnější a lze ho také přehledně řídit z několika dobře
dostupných míst. V elektrárně nyní fyzicky pracuje už jen
6 osob, a dovolím si odhadovat, že vzhledem ke stavu rozvoje IT se tento počet bude i dále snižovat.
Navíc tato elektrárna není elektrárnou jen tak ledajakou.
Skládá se totiž ze dvou částí, nebo lépe řečeno, jsou to
elektrárny dvě. Ta první, jež byla vybudována během války, funguje v podstatě původní podobě až dodnes. Je vybavena dvěma turbínami typu Kaplan o celkovém výkonu
25MW. Oproti druhé části mi však tato elektrárna připadá
jako standartní artikl dodávaný do každé domácnosti.
Druhá část, PVE, neboli Přečerpávací vodní elektrárna
byla zprovozněna roku 1947, brzy po své sestře a sousedce,
avšak v devadesátých letech bylo rozhodnuto, že je zaostalá, a byla odstavena a zmodernizována. Nová elektrárna
je nyní vybavena Francisovou turbínou o výkonu 45MW

s účinností přečerpávacího cyklu 75,4 %. Princip je takový,
že elektrárna za levný proud (obvykle během nočních hodin) vyčerpá vodu do umělé nádrže na Homoli a z ní se voda
vrací do oběhu a vyrábí přitom elektřinu, kterou následně
skupina ČEZ prodává za vyšší částky a tím vzniká profit.
Mě osobně toto dílo zaujalo mnohem víc než Štěchovice I.
My, kteří jsme si to mohli prohlédnout i z jiných úhlů, bychom mohli prohlásit, že jsou ve Štěchovicích elektrárny
vlastně tři. První část elektrárny je totiž vybavena malým zeleným agregátkem, kterému už nikdo z nás nikdy neřekne
jinak než „zakopaný šnek“. Je umístěn vedle jedné z Kaplanových turbín a je schopen po naplnění palivem nezávisle
na vodě vyprodukovat dostatek elektřiny pro uvedení elektrárny do provozu. Celá tato větev motorů je nadějná – tento typ je velmi účinný a v případě tzv. BlackOutu neboli naprosté ztráty elektrické energie v síti je schopen obnovit její
dodávku a zachránit tak lidskou populaci. Konkrétně tento
kus byl ale bohužel v roce 2002 během povodně zaplaven
a poničen. Vedení elektrárny následně rozhodlo o jeho trvalém odstavení. Doufejme, že vědí, co dělají…
K elektrárně je připojena také transformační stanice, kde
se napětí přizpůsobuje na 110 kV, aby mohla elektřina být
transportována dále do sítě. Nechybí zde ani malý železniční
okruh, můžeme-li to tak nazvat. Nasazení spojů EuroCity do
Prahy ale v nejbližší době nikdo neočekává; nejspíš proto, že
koleje nejsou napojeny na žádnou ze sítí SŽDC a.s., ani neopouští areál elektrárny. Alespoň zde je malé elektrické vozítko, které je občas používáno pro údržbové práce.
A není to jediná dráha v areálu. Zvědavý člověk si hned položí
otázku, jak se dostat do 200metrové výšky na kopec Homole
k přečerpávací nádrži. Technologie jdou sice dál, ale protože
teleportaci zatím neznáme, používá se pro přesun osob roztomilá kolejová lanovka. Někteří z nás proto odcházeli trochu smutní, že s ní nemohli dojet na Homoli či snad ještě dál.
Tato exkurze byla velmi příjemným zpestřením našeho
učiva a nikdy na ni nezapomeneme. Děkujeme milým
průvodcům, za prohlídku samotnou, i za ochotu, s níž
odpovídali naše dotazy, ať už byly sebebláznivější. Díky!
Jakub Melichar, kvarta

Máme rádi to, co děláme
Již pátým rokem můžete v Říčanech
potkat žáky Střední odborné školy
stravování. Jedná se o školu rodinného
typu, která klade důraz na kvalitu a odbornost výuky i odborných pracovišť.
Vstřícné vedení školy a rozumní pedagogové preferují vzájemný respekt
a umožňují individuální přístup. Díky
rodinnému prostředí vládne ve škole příjemná atmosféra.
Pro své žáky škola pořádá odborné semináře, kurzy a odborné exkurze. Žáci se také účastní soutěží, na kterých
získali několik ocenění, např. Gastro Hradec, Gastro Poděbrady, Festival čokolády Tábor aj.
Odborným garantem školy je mistr české gastronomie pan
Jaroslav Sapík – prezident Československých kuchařů.

Že jde o školu, která má prestiž, o tom svědčí skutečnost,
že žáci s výučním listem z této školy opravdu najdou
uplatnění na trhu práce. Někteří z nich už mají (po skončení školy) nabídku na trvalý pracovní poměr.
Škola nabízí tyto učební obory: Kuchař-číšník, Cukrář,
Řezník-uzenář, Pivovarník-sladovník.
Nechcete se přijít podívat na dny otevřených dveří ? Začínáme 2. 11. 2016 od 14.00 hod.
Ostatní dny otevřených dveří najdete na našich www.sosricany.cz.
Je hezké přijít tam, kde vidíte, že mají rádi to, co dělají
– prostě je to baví. A žáky střední školy jen tak neoblafnete.
Evelina Wernerová, ředitelka školy
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Tradiční pozvánky na listopadové akce ZUŠ Říčany

Na co budu hrát?

Pro maminky, tatínky a hlavně děti máme pozvánku na
středu 9. listopadu 2016 do kaple Olivovy dětské léčebny,
kde proběhne zábavný koncert Na co budu hrát? V průběhu programu a za vydatné pomoci našich žáků uvidí a uslyší
děti všechny nástroje, které v ZUŠ vyučujeme.
Vystoupení je určeno zvláště dětem z 1. a 2. ročníků přípravné hudební výchovy, ale i všem rodičům a dětem, kteří
uvažují o studiu v ZUŠ. Přijít ovšem může každý, kdo chce
do výuky lehce nahlédnout, vždyť do dechového nebo pěveckého oddělení přijímáme i děti, které mají první třídu
již dávno za sebou.
Milé děti, určitě znáte písničku od Z. Svěráka ,,Když jsem
já šel do lidušky...“ a její refrén: Já a Bedřich Kubínů,
máme vlastní skupinu, v Lucerně, nádherně, zní to, zní to,
zní to…
Pokud chcete také vystupovat v Lucerně nebo v jiném koncertním sále se svojí skupinou či hudebním uskupením, je
koncert Na co budu hrát? určen právě vám.
Přijďte, těšíme se na vás!

XIV. Adventní prozpěvování
Již po čtrnácté vás zveme na malý regionální festival adventních tradic, který společně s městem Říčany pořádá
ZUŠ Říčany. V letošním roce začneme lehce před 1. adventní nedělí, ve čtvrtek 24. 11. 2016 v 17.30 v kapli Olivovy dětské léčebny. Na slavnostním koncertě vystoupí
komorní orchestr ZUŠ pod taktovkou dirigenta Josefa
Brázdy. Hostem večera bude komorní soubor z Kreismusikschule Dreiländereck Zittau (SRN). Zároveň
také proběhne slavnostní křest nového CD, které komorní orchestr v loňském roce dotočil. Po koncertě jste
všichni zváni na malé pohoštění.
Pokračovat budeme tradičně na adventní neděli pásmem
Na vánoce dlouhý noce, 27. 11. 2016 od 16.30 v KC
Labuť a od 18.00 na náměstí. Program si společně s dětským folklórním souborem Mikeš připravují tři partnerské školy – MŠ Čtyřlístek, ZŠ Bezručova a ZUŠ Říčany.
Přijďte společně s námi strávit hezké hudební chvíle a rozsvítit na náměstí vánoční strom! Svařák, káva i čaj budou
k dispozici.
A poslední koncert bude ve čtvrtek 8. 12. 2016 v 17.30
v KC Labuť Mikulášský. Každé dítě dostane mikulášskou
nadílku, tak neváhejte a přijďte.
Iveta Sinkulová
a organizační tým ZUŠ Říčany
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Vánoční Hand made Market v Říčanech
Dny se krátí a noci prodlužují, babí
léto je již pomalu na odchodu. Podzimní déšť a plískanici pozorujeme
raději za okny u šálku teplého čaje,
kávy či svařáku. A je nám dobře.
Přichází čas zklidnění, trávíme ho
nejraději se svými blízkými a přáteli.
Blíží se Vánoce a možná už přemýšlíme o tom, čím letos potěšíme své
nejbližší. Potěšme ale také sami sebe,
udělejme si radost a pojďme se sejít
na historicky již druhém říčanském
hand made marketu.
Čeká na vás třicítka vystavovatelů,
především lokálních tvůrců a jejich
výrobků s příběhem. Těšit se můžete
na domácí kosmetiku, oblečení pro
radost a pro děti, módní doplňky, pohádkové knihy (nejen) pro děti, vánoční dekorace a další osobité a s láskou
vyrobené věci originálního designu.
Podpoříme nejen dospělé tvůrce, ale
také děti v jejich fantazii a kreativitě.
Mimo jiné proběhne i sbírka pro pomoc Dětskému centru ve Strančicích.
V rámci doprovodného programu
se těšte na vskutku neotřelou módní
přehlídku, přijdou si s námi popovídat zajímaví hosté, budeme si číst
pohádky a necháme se pohltit atmosférou přátelství, klidu a pochopení.
Říčanský hand made market organizujeme dobrovolně, děláme dobrou
věc pro dobré lidi.
Přijďte i vy letošní první adventní
sobotu, 26. 11. v čase od 10:00 –
17:00 do Steam Coffee v Říčanech
poznat, co to znamená, když někdo
pracuje i žije SRDCEM.

Autobusový zájezd na

vánoční trhy
do Drážďan
dne 14. 12. 2016
Odjezd v 8:00 hod. od
SPORTOVNÍ HALY.
Cena 350,- Kč
info tel.: 603 212 882
p. Šindelářová

Místní skupina České křesťanské
akademie Říčany vás zve na přednášku s diskusí:

KAM MÍŘÍ EVROPA?

Naším hostem bude pan Pavel Fischer

ředitel STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú., bývalý český
velvyslanec ve Francii a poradce prezidenta Václava Havla
akce se bude konat v sobotu 12. listopadu od 19 hodin
v centru Na Fialce, konferenční místnost B/učebna č. 5
Vstupné dobrovolné
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Pan Čihák byl předsedou obchodního grémia (členy byli všichni provozovatelé obchodů) a obchodníkem se
speciální licencí na střelivo. Prodával
je lovcům a ostatním zákazníkům,
kteří měli zbrojní pas. Součástí jeho
obchodu byla malá vinárnička, kam
chodil popíjet můj učitel na housle,
pan František Zámečník. Ukazoval
mi fotografii z dob muzicírování ve
Vídni: jako „kapelmajstr“ pochodoval před průvodem vojenských muzikantů, v ruce hůlku s pozlacenou
koulí. V Říčanech bydlel ve čtvrti Pod
Pilou a po lekcích u něj jsem to dotáhl
až na druhé housle v orchestru pana
Františka Šťovíčka z loutkového divadla (fotografii orchestru najdou zájemci na zadní straně obálky Kurýru
č. 9/2004).
Přejdeme-li ulici 17. listopadu směrem do Olivovy, na rohu se odjakživa,
co si pamatuji, nachází trafika. Za
komunistů snad měla být zbourána kvůli rozšíření náměstí, ale stojí
tam dodnes. V nízkém domku nalevo (je tam nově otevřený obchod
s oblečením z druhé ruky) vyrůstal
u prarodičů další můj kamarád Karel
Zídek (1928–2001), stavař a spisovatel. Jednu dobu pracoval jako mistr
u Pražských kanalizací a v sedmdesátých letech, když jsem se pustil do
stavění, pomohl mi vyměřit a udělat

Foto: z archivu Muzea Říčany

V našem seriálu se zastavme ještě
chvilku na náměstí. Na jeho severní
straně, hned vedle městského úřadu,
stojí dům (dnes obchod s textilem),
ve kterém býval koloniál Rudolfa Čiháka.
Psal jsem o něm v Kurýru č. 4/2006
a také jsem se několikrát zmiňoval
o jeho synovi, mém kamarádovi Mílovi. Dovolte mi ještě několik vzpomínek, které ožily v mé paměti. Pan Čihák byl obchodník i velkoobchodník
– některé zboží prodával majitelům
dalších obchodů, třeba kávu a ořechy
a některé zajímavé potraviny, které
se dovážely. Před vchodem do krámu
jste narazili na veliký svazek rákosu,
asi tak dva metry vysoký, ohnutý do
oblouku. Zájemci si tam chodili kupovat rákosky na své potomky, ba
i někteří učitelé na své žáky. Tenkrát
patřily tělesné tresty k běžným výchovným metodám. My kluci jsme
potřebovali rákosku k výrobě draků:
„Pane Čihák, dejte mi osmdesát centimetrů týhle rákosky slabý… nebo tý
silnější.“A on ji ustřihl. Každý centimetr stál dvacet haléřů. Aby měl drak
nahoře správný oblouk, musela tam
být rákoska, nic jiného ho neuneslo.
Pokud se to udělalo z nějakého kousku špejle nebo něčeho podobného,
většinou se drak po nárazu o zem
zlámal.

Pohled na říčanské náměstí v polovině 20. století
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Foto: převzato z knihy Kapitoly z dějin Říčan

NEOBYČEJNÍ OBČANÉ ŘÍČAN /45
Vzpomínky Dalibora Hofty

Spisovatel Karel Zídek

perfektní kanalizaci u mého rodinného domu.
Jeho román Jako jed se stal předlohou pro stejnojmenný film Víta
Olmera. Je spoluautorem knížky Do
světa po velkých řekách, která čtenáře seznamuje s historií lodní dopravy u nás. Napsal novelu Na Labi stával člun, kroniku několika generací
česko-německé rodiny, která se živí
lodnickým řemeslem na řece mezi
Hamburkem a Děčínem. Posledním
jeho vydaným dílem je pak trilogie
Šelmy se vracejí. Za války se Karel
Zídek ocitl jako topič na lodi plující
do Hamburku a zažil zblízka bombardování Drážďan. O své první knize Oznamuje se láskám vašim (podle
níž byl v roce 1988 natočen známý
film Karla Kachyni) řekl v rozhovoru pro Říčanský kurýr č. 11/2001, že
je to „živá vzpomínka na kamaráda,
který to vše prožil, a německou dívku,
kterou přesvědčoval, že si ji vezme.
Ona tomu uvěřila, zůstala v Drážďanech, i když její rodiče se z města
vystěhovali, protože věděli, že bude
bombardování. Tam také zahynula.
Ten kamarád si to celý život vyčítal.“
Hlavní hrdina příběhu, Karel Svorník, nese příjmení spisovatelova říčanského dědečka.
Zaznamenala Renata Skalošová

texty.kuryr@ricany.cz

Mezi námi

 Pavel Steindler s manželkou Ájou Vrzáňovou (dole uprostřed)
v jednom ze svých podniků. Mezi personálem je i jeho syn,
v horní řadě druhý zleva.
 Syn slavného restauratéra vzpomíná na prázdniny u babičky
v Říčanech.

Před rokem (Říčanský kurýr č. 11/ 2015) jsme se v seriálu Neobyčejní občané Říčan při procházce Jiráskovou
ulicí zastavili u vilky „Věra“, ve které dřív žili Steindlerovi.
Pavel Steindler (1921–1983) odešel po únoru 1948 do
zahraničí, nejprve do Anglie a poté do Spojených států.
V New Yorku vedl známé a vyhledávané restaurace. Podařilo se nám zkontaktovat se s jeho prvorozeným synem
a požádali jsme ho o upřesnění a doplnění otcova životního příběhu.
Paul Steindler se v e-mailové korespondenci rozepsal:
„Táta se v Anglii oženil a narodila se mu dcera Carol. Po
úspěšné kariéře v restauračním businessu odjel na zkušenou do Ameriky a absolvoval pracovní stáž v několika
známých newyorkských hotelích pod vedením předního
odborníka na gastronomii, Mr. Bauma. Posléze se rozhodl podnikat sám.“ Začal s francouzským bistrem „La
Popote”(hovorový výraz vysvětloval jako Kotlík) a protože Pavel Steindler rád tvořil něco nového, zakládal další
restaurace: „V síti brochetterií se zaměřil především na
špízy a hamburgery. Jeden z těchto podniků předělal později na čínské bistro,“ uvádí jeho syn a vzpomíná si, že se
tak stalo po návratu z Havaje, kam restauratér odjel se
svou novomanželkou, krasobruslařkou Ájou Vrzáňovou
(seznámil je jeden z kamarádů v restauraci „La Popote“),
a kde načerpal inspiraci.
Bylo to v době, kdy se Paul dostal do Ameriky: „Přiletěl
jsem v roce 1970. Po sovětské invazi jsem se rozhodl emigrovat, aby děti mohly vyrůstat v lepších podmínkách,“ vysvětluje okolnosti svého životního kroku. Až do otcovy smrti

Foto: z archivu P. Steindlera

Z Říčan do New Yorku

pracoval v jeho restauracích. Pak zakotvil jako hlavní cukrář v hotelu Pierre na Páté Avenue v centru Manhattanu.
Po čtrnácti letech změnil místo – šel pracovat do podniku
„Windows on the World“ (Okna do světa) v Twin Towers,
dvojici mrakodrapů, které 11. září 2001 zasáhly teroristické útoky. „Měl jsem štěstí, že jsem v ten osudný den nedělal,“ doplňuje Paul Steindler. Když se vzpamatoval z toho,
co se stalo, už se nechtěl vrátit zpátky do kuchyně. Začal
učit na vysoké škole s kulinárním zaměřením AiNYC pastry ARTS, kde setrval až do odchodu do penze.
Renata Skalošová

Pavel Steindler s rodinou před odchodem do zahraničí.
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Zástupci partnerských měst navštíví
konferenci v Říčanech
Začátkem listopadu (4. - 6. 11.) zavítají do Říčan zástupci
našich partnerských měst na pravidelnou výroční konferenci, která se tentokrát bude konat v Říčanech. Zástupci Whitstable (Anglie), Albertslund (Dánsko), Molndal
(Švédsko), Grabow (Německo), Borken ( Německo), Dainville (Francie) přijedou sdílet zkušenosti z proběhlých
akcí tohoto roku a plánovat aktivity na rok následující.
Nově jsme k této akci, vedle klasického setkávání twinningových asociací, tedy zástupců partnerských měst,
kteří propojují jednotlivé spolky a organizace ve měs-

tech, přidali také setkání představitelů měst. Cílem je,
vedle již zaběhnuté a fungující výměny spolků a mládeže, rozšířit výměnu zkušeností na úroveň radnic.
Říčanské spolky a kluby, které by měly zájem se představit a zkusit navázat kontakt s některým z našich partnerů,
zveme na neformální setkání v pátek 4. listopadu od 18h
v altánu na Pacově. Vaši účast prosím potvrďte na email
twinning@ricany.cz.
Na setkání se za všechny těší,
Petra Šmolíková
Předsedkyně Komise pro partnerská města

Josef Rajmon

V rámci zpracovávání rodinné „šumavské“ kroniky hledám informace o působení četníka Josefa Rajmona před
2. sv. válkou v Říčanech, kde byl 13 let. Po 2. sv. válce
byl příslušníkem SNB ve Vimperku. Obsáhlé informace o jeho osobě jsou v knize „Šumavská odysea“ autora
Václava Jiříka (nakladatelství Epocha 2014).
Miroslav Vrabec, mob. 605 582 096
e-mail: vrabec.mnich@gmail.com.
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Listopad je období, kdy je venku stále větší zima a tma, prší,
fouká, energie ubývá. Nejlepším řešením je vydat se do míst,
kde je stále příjemné světlo i teplo, kde léto nikdy nekončí.
Nemusíte jezdit daleko. Stačí se vydat do Aquapalace
Praha a nechat se hýčkat listopadovou nabídkou pro malé
i velké.

Saunový svět

Listopad v saunách bude vonět hřebíčkem. Každý den vás
čekají tři ceremoniály v saunovém světě ve znamení vybraných vůní. Kromě nich můžete navštívit další speciální
saunovací akce:
Saunování při svíčkách za výhodnou cenu 390 Kč ve
čtvrtek 10. 11. a 24. 11. od 20 hodin
Speciální saunový program je připraven na víkend
26. – 27. 11. od 17.00 do 22.00 hodin
V pondělí 7. 11. ve 20 hodin se přijďte podívat na premiéru saunového ceremoniálu s názvem "Večer na ranči"
- v podání saunového mistra Pavla. Relaxační ceremoniál doprovázený klidnou bluesovou hudbou.
Kromě uvedených nabídek Vás čeká Týden saunování
v Aquapalace od 5. do 12. 11. 2016

inzerce

Aquapalace Praha
v listopadu
Vodní svět

5. – 6. 11. 2016 – Pohádkové dobrodružství s Chupa
Chups. Vydejte se po stezce pohádkových úkolů a získejte
dárek od Chupa Chups.
12. – 13. 11. 2016 – Apneaman Static Challenge 2016.
17. 11. 2016 – Plavme pro dobrou věc. Za každý odplavaný kilometr zašleme finanční příspěvek na dobrou věc.
19. – 20. 11. 2016 - Finále AQUASTAR. Velkolepé finále
talentové soutěže Aquastar!
26. – 27. 11. 2016 – Chyť si svého Pokémona s Nintendem

Spa – wellness

Indocean
120-ti minutový relaxační rituál, který naplní tělo i mysl
nepopsatelným pocitem klidu. Tělový peeling, relaxační
koupel, masáž a tělový zábal dodá vaší pokožce saténový
vzhled.
Rezervujte si svůj termín na tel.: 271 104 131.
VIP SPA RELAX karta.
Skvělá zpráva pro všechny, kteří chtějí být zdraví a odpočatí.
Půlroční SPA VIP RELAX karta! Masáže, Privátní SPA,
Saunový svět, fyzioterapie, to vše za zaváděcí cenu!
Dopřejte si relaxaci a nechte se hýčkat v Aquapalace Praha.
6 x 60 min masáž
3 x 60 min fyzioterapie
1 x 120 min VELKÉ PRIVÁTNÍ SPA
Neomezený šestiměsíční vstup do saun
SPA VIP RELAX kartu je nutné vyčerpat do šesti měsíců
od jejího zakoupení.

Fitness

Členství na 12 měsíců
Cítíte se ve fitku jako doma? Nebo hledáte druhý domov,
který vás bude bavit? S výhodným ročním členstvím získáte každodenní časově neomezený volný vstup do fitness.
Permanentka je nepřenosná a je vystavená na vaše jméno.
Původní cena 11 990 Kč, nyní 9 990 Kč. Nabídka platí od
1. 11. do 30. 11. 2016.
Analýza Inbody za 1 Kč
Chcete vědět, kolik procent vašeho těla tvoří aktivní hmota? Výsledky měření vám v rámci 10ti minutové konzultace vysvětlí tým našich profesionálů. Nabídka platí pro
držitele permanentek Fitness Aquapalace Praha po celý
listopad.
Rezervace na tel.: 271 104 132 nebo na recepci Fitness.
Více na www.aquapalace.cz
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Centrum v centru

Chcete informace z vašeho obecního úřadu a není úřední den?
Chcete regionální informace k veřejným akcím, kultuře, turistice v Ladově
kraji?
Chcete se činností, pochvalou, vyjádřením či podnětem podílet na životu
a fungování regionu?
Obraťte se na nás!
Kam a na koho se obracet?
Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ spolufinancovaný Evropskou unií.

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB
www.laduv-kraj.cz
Strategickým cílem projektu je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy
a poskytování veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit
jednotlivých obcí sdružených do dobrovolného svazku obcí.
zvýšení profesionality výkonu veřejné správy
poskytování a rozvíjení veřejné služby
zlepšení dostupnosti a kvality informovanosti občanů a zajištění rovnoprávnějšího přístupu k veřejným službám
Centrum společných služeb Svazku obcí Ladova kraje hledá název pro nově
vydávaný elektronický občasník pro veřejnost o životě v regionu. Zašlete nám
svůj nápad, tip. Autory tří nejvýstižnějších názvů odměníme produkty regionálních firem.
Zpravodaj vám můžeme zasílat zdarma elektronicky na vaši e-mailovou adresu, přihlásíte-li se k odběru na: css.laduv.kraj@seznam.cz.

CENTRUM
SPOLEČNÝCH
SLUŽEB
www.laduv-kraj.cz

 je vám k dispozici na adrese
kontaktního centra: Říčany,
Masarykovo náměstí, budova „
Na růžku“, vchod z Olivovy ulice,
poslední patro
 každý čtvrtek 7 -17 hod
 mimo tyto hodiny nás můžete
kontaktovat telefonicky nebo
e-mailem:
Jana Kolorosová, manažer Centra,
odborná pomoc, tel.: 727 865 138,
e-mail: css.laduv.kraj@seznam.cz
Markéta Novotná, specialistka pro
projekty, tel.: 603 303 657,
e-mail: projekty.laduv.kraj@seznam.cz
Roman Sauer, specialista technického
zabezpečení projektů a akcí,
tel.: 777 654 089,
e-mail:laduv.kraj@seznam.cz
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a
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Prodloužili jsme
otevírací dobu
po-pá 9:00-13:00 13:30-19:00,
so
9:00-16:00.
Nově byla otevřena v našem obchodě
pobočka Zásilkovny.
Nová zásilka zboží od značky Salewa.

Školka Říčánek
funguje již čtvrtým
rokem. Od ledna 2016
jsme otevřeli i jesle
a přijímáme děti již od
6 měsíců. Na provoz školičky jsme
získali grant z prostředků ESF, díky
němuž se školné pohybuje od 1.800
do 3.200 Kč. Zásadou školičky jsou
tzv. 4R Respekt, Radost, Rovnováha
a Rozvoj.

63134_AHOLD_Inzerce_25Let_Ricansky kuryr_99x41.indd 1
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 Nová španělská móda MAYORAL
zima 2016/17 v prodeji
 Sportovní oblečení od německých
a českých výrobců
 Věrnostní systém
 Velikosti 50-176

Od září se nám uvolnilo několik míst
pro vaše ratolesti. V případě zájmu si
můžete po dohodě
s „tetami“ školičku
prohlédnout, popovídat si a zeptat se na
vše, co vás zajímá.
Více na: www.ricanek.com
Spolu s Maminkou
Kontakt: Jana Bačovská/ředitelka,
722 966 460, dsricanek@seznam.cz

VÁNOČNÍ
KATALOG 2016

Království hraček BAMBULE
s velkou VÁNOČNÍ SOUTĚŽÍ!
Připravte si dopisy pro Ježíška.
Platnost katalogu od 1.10.
do 31. 12. 2016.

14.10.16 17:16
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Účetní a daňová poradna pro podnikatele

RADIUS Øíèany s.r.o.

inzerce

Odpisy hmotného majetku
Část podnikatelů pro svou činnost pořizuje tzv. hmotný majetek, což přináší povinnost jeho odepisování.
Hmotným majetkem jsou samostatné movité věci (jejich soubory) se vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok. Např. jsou to stroje,
auta, budovy a stavby, trvalé porosty nebo dospělá zvířata. Odpisy vyjadřují opotřebení majetku, ke kterému
dochází jeho používáním a slouží k zajištění rovnováhy
mezi náklady a výnosy napříč časem. Nejlépe to vysvětlím příkladem: výrobní firma koupí stroj, ten stojí statisíce. Koupí ho v lednu 2016, ihned ho zprovozní a vyrábí na něm výrobky, které prodá. Má tedy tržby, které
vstoupí do účetnictví 2016. Pokud by neexistoval institut odpisů, pak by celá pořizovací cena stroje vstoupila
do nákladů 2016, takže rok 2016 by skončil se záporným hospodářským výsledkem, a navíc - (a to je nejpodstatnější) stroj bude používán i v letech dalších, a to už
by firma měla v účetnictví zachyceny jen tržby z prodeje
výrobků. Proto účtujeme o odpisech, které zajistí, že
po dobu používání stroje se do nákladů dostane každý
rok jen část z pořizovací ceny. Zákon tuto oblast řeší

podrobně, pro jednotlivé druhy majetku stanovuje tzv.
odpisové skupiny (určují dobu odepisování), umožňuje
odepisovat rovnoměrně nebo zrychleně (podnikatel si
danì,odpisování
finance ho nesmí
způsob zvolí sám, ale v průběhu
ekonomické poradenství
změnit).
zpracování
úèetnictví
Existuje i možnost přerušení
odepisování
(nástroj pro
optimalizaci daňového základu - nejčastěji v situaci,
kdy firma „nepotřebuje“ náklady).
A aby situace nebyla jednoduchá, zmíním zde i rozdíl
mezi
účetními
a daňovými
odpisy.
www.radiusric
Edvarda
Beneše
467, 251 01
ØíèanyTerminologie napovídá, že daňové odpisy jsou zcela daňově uznatelné, ale
jejich tvorba je přesně definována zákonem. Naproti
tomu účetní odpisy může podnikatel nastavit dle svého
uvážení, účtuje o nich, ale pro účely výpočtu daně z příjmu lze uznat odpisy pouze do výše odpisů daňových.
Typickým příkladem je odepisování dle plánovaného
počtu vyrobených výrobků (na výkon).
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat
RADIUS Říčany s.r.o., rádi se Vám budeme věnovat.
Ing. Věra Tauberová, tel. 728 832 303
vera.tauberova@radiusricany.cz

inzerce

Podzimní harmonie pod zámeckou pokličkou
Restaurace Kouzelná zahrada
HOTEL zámek BERCHTOLD
Našim cílem je vytvořit místo s příjemnou rodinnou atmosférou, ale
i prostředí pro pracovní jednání,
které dokáže uspokojit i náročného
hosta v každém směru a všemi smysly. Náš úspěch, pokud o něm můžeme
po 5 letech provozu s hrdostí hovořit,
vidíme ve spokojených tvářích našich
hostů, jejichž počet se rok od roku
zvyšuje, a kteří se k nám vracejí nejen
pro další gastronomický zážitek.
V zámecké restauraci rozhodně nevládne stereotyp. Každý týden restaurace
nabídne nové sezónní menu, které je
v režii šéfkuchaře Zdeňka Samce, který
jako vášnivý rybář vždy zařadí i pokrm
ze sladkovodních nebo mořských ryb.
Koncem roku připravuje také vrchol
gastronomické sezóny - menu z kanadského humra. Během podzimního období také vytváří menu Zvěřinové hody
a oblíbenou Svatomartinskou husu se
snoubením mladých vín.
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lava Růžičky na podzimní gastronomické akce do zámecké restaurace
Kouzelná zahrada
2. - 20. 11.
Svatomartinská
	husa s mladým vínem
11. 11. Svatomartinské
víno
10. 12. Noc humrů od 16:00
3. 12. Mikulášská
	a zvonkový průvod
11. 12. Živý Betlém
Mimo týdenní menu restaurace nabízí
také stálá jídla z české kuchyně. Nejoblíbenější svíčkovou pečeni ve smetanové omáčce, kterou letos ochutnali
mimo jiné mistři Evropy z roku 1976,
během 40. výročí, které se odehrálo na
zámku Berchtold, nebo kapela zpěvačky Anety Langerové během náročné přípravy na její vyprodaný koncert,
který se odehrál o prázdninách na nádvoří zámku.
Přijměte srdečné pozvání od šéfkuchaře Zdeňka Samce a majitele Vác-

RODINNÉ NEDĚLNÍ OBĚDY
Chcete naplánovat setkání pro Vaši rodinu, ale postrádáte čas vše připravit?
Proto jsme pro Vás nově vytvořili koncept Nedělní rodinné obědy, kdy stačí
rezervovat stůl a o vše ostatní se postará profesionální tým restaurace Kouzelná zahrada na zámku Berchtold.
REZERVACE: tel.: 313 039 747
kouzelnazahrada@zamekberchtold.cz
Hlavní 6, 251 63 Kunice – Vidovice

texty.kuryr@ricany.cz

Názory

Referendum ukázalo, jak špatně město komunikuje
Kritizujeme to už dávno a referendum
opět potvrdilo, že komunikační strategie
vedení města je špatná a tendenční. Na
třech příkladech bych chtěla demonstrovat, proč tomu tak je:
Příklad první: Říčanský kurýr se stal
propagačním materiálem Klidného města. Tiskové
zprávy poskytují široký prostor pro prezentaci vládních
zastupitelů, zatímco opozice byla umístěna na poslední
stránky Kurýru a vždy ještě pro jistotu doplněna reakcí
někoho z vedení města (všimněte si, kolik modrého textu
reakcí v Kurýru přibylo). Opozici nikdo články předem
až na jednu výjimku k reakci nezasílá. Navíc reakce jsou
často skoro stejně dlouhé nebo delší, než kolik pravidla
umožňují běžnému článku.
Příklad druhý: Úplně stejně se vedení města zachovalo v kampani k referendu. V Kurýru, v (za peníze města
vytištěném) letáku, na webu města i na sociálních sítích
starosta a jeho tým prezentovali kladnou odpověď v referendu jako jedinou možnou, aniž by nestranně představili
i rizika, která případné ano v referendu s sebou nesou.
Starosta opozici doporučil, ať si diskusi o rizicích referenda zaplatí ze svého. Pro podporu referenda navíc vedení

města rozeslalo nevyžádaný mail s výzvou lidem, kteří své
maily poskytli při registraci do projektu Řídím Říčany.
V případě tak zásadní věci, jako je referendum zavazující
na čtrnáct let dopředu, by mělo město podpořit širokou
diskusi se zapojením externích odborníků. Bylo by spravedlivé, aby se občané seznámili s riziky referenda, která
si jistě radnice předem analyzovala.
Příklad třetí: Jako další důkaz špatné komunikace města
slouží víkend po sečtení výsledků referenda. Pan starosta
neunesl prohru v referendu a na facebookovém profilu
města obviňoval všechny odpůrce referenda, včetně ODS,
z developerského spolčení. Dokonce se na oficiálním profilu města objevil text naznačující, že ti, co nehlasovali
v referendu kladně, nemají zdravý rozum.
Chápu, že po neúspěchu referenda byly emoce vysoké.
Ale tím spíše by se rozumný člověk zdržel výpadů a osočování nejen jménem svým, ale i jménem města. Následné
vysvětlování a umazávání komentářů už pak jen dokreslilo, jak tragická je komunikace současného vedení města
s občany.
Moje kritika se netýká ani vydavatele, ani redakční rady,
ani tiskové mluvčí.
Karla Egidová, zastupitelka

Referendum neprošlo, bát se nemusíme
V minulých dnech měli občané možnost rozhodnout o tom, jestli dát městu údajně silnější mandát k tomu, aby
zastavilo/přibrzdilo masivní výstavbu
v Říčanech. I přes velkou volební účast
cca. 46 % v krajských volbách a intenzivní kampaň města však nehlasoval v referendu potřebný
počet voličů. Co to pro nás znamená? Vůbec nic a bát
se rozhodně nemusíme. Město má i bez referenda řadu
možností, jak výstavbu usměrňovat, což se již nějakou
dobu také děje.
Vedení města sice tvrdí, že je to fatální nepochopení jejich akce, ale kdo za to může? Vždyť neproběhla žádná
diskuse, žádná argumentace, jen jednostranná masáž
„zaškrtněte ANO“ s logem i na volebních místnostech!
V zásadě se však nic kromě utracených cca 300 tis. Kč
nestalo.
Otázkou zůstává, jak se město postaví k rozšíření čistírny
a napojení nepřipojených objektů. Věřím, že budou učiněny kroky nejen k rozšíření ČOV, ale i dostavbě kanalizace
tak, aby zbývající objekty v Říčanech byly v dohledné době
na kanalizaci dopojeny. Věřím, že zamýšlená redukce rozšíření na 21 000 EO, kterou považuji za nedostatečnou, neekonomickou a zadělávající na problémy do budoucna, vč.
vyšších provozních nákladů, bude ještě podrobena diskusi.
Zakázat výstavbu v jedné lokalitě a jinde ji povolit je nedemokratické a pro město legislativně riskantní. Věřím,
že díky výsledku referenda k takovému jednání ze strany
města nedojde.

Výstavba bytových domů je dle platného územního plánu
téměř nemožná. Je zde pouze několik smíšených ploch,
kde mohou vzniknout až třípodlažní viladomy o zastavěné
ploše 350 m2, ale ty mají podmínku vytvoření 30% občanské vybavenosti a služeb, což je pro developery společně
s příspěvky na infrastrukturu velká zátěž, takže zřejmě
raději využijí variantu výstavby RD. Na druhou stranu
je tu šance pro město, že nová vybavenost vznikne, a to
např. včetně školek, hřišť a různých služeb. Větší plochy
k zástavbě jsou pod regulačním plánem, který schvaluje
město a má možnost ho výrazně ovlivnit a se stavebníky
dohodnout i podmínky výhodné pro město.
Demografické údaje a prognózy se často rozcházejí a nikde se neobjevují jasná čísla podložená realitou. V materiálu pro referendum jsme se dočetli, že v Říčanech žije
aktuálně 15.000 lidí. Jedna čtvrtina z toho je nárůst za
posledních 10 let. Pokud tedy tento trend bude pokračovat, tak za dalších deset let v roce 2026 bude v Říčanech
18.750 obyvatel, aniž by byla potřeba jakákoliv další
regulace.
Počet nových obyvatel na dopravu ve městě má vliv malý.
Naše město trápí tranzitní doprava a skutečnost, že do
Říčan přijíždějí především za službami lidé z celého okolí.
Podstatnější je dobře plánovat městské investice a řešit
zástavbová území tak, aby rozvoj probíhal rozumně a doplňoval potřebnou infrastrukturu. Cílem je přece kvalitní
bydlení nás všech, na to se referenda pořádat nemusí.
Rád bych i touto cestou poděkoval všem, kteří přišli
k volbám a podpořili ODS. Říčanská ODS získala přes
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Názory
18 procent hlasů a skončila ve městě druhá. Je to pro
mne i mé kolegy závazek do budoucí práce pro lepší život v Říčanech. Obhajoba mandátu mi nakonec těsně
unikla a stal jsem se prvním náhradníkem do zastupitelstva Středočeského kraje. Přesto se budu snažit

v rámci možností nadále pomáhat našemu městu i regionu.
Gratuluji Zdeňku Hrabovi ke zvolení a přeji mnoho úspěchů v jeho práci.
Miloslav Šmolík, zastupitel

Krátká reakce na oba názory představitelů ODS. Nejdříve K. Egidová:
K příkladu 1 – Kurýr je volně přístupným
médiem, otiskuje tiskové zprávy města
i názory zastupitelů či občanů. Zpravidla
v názorové části nepíši a nenapadám jako
první, jen vysvětluji a reaguji.
K příkladu 2 – V letáku k referendu byly obsaženy i negativní pohledy. Viz stanoviska paní Popové ze společnosti RIM,
nebo Vratislava Čecha. Samozřejmě vedení radnice referendum podporovalo. Zástupci ODS v době kampaně nepřišli
s jedinou žádostí na doplnění materiálů. Řešili to vydáním
svého stranického letáku. Z mé osobní iniciativy byli osloveni
pro říjnový Kurýr všichni zastupitelé s anketní otázkou.
K příkladu 3 – Za svým názorem na Facebooku si stojím.
Bojkot referenda pomohl developerům a uškodil Říčanům.
Byl to krok vytěsňující občanskou demokracii k demokracii
výhradně zastupitelské. Myslím, že sedí i poznámka, že by
se jedna strana mohla jmenovat: „Obstrukční developerská“. Přiznal jsem a přiznávám chybu, že jsem nepostřehl
u mých komentářů na Facebooku automaticky nastavenou
ikonku. Měl tam být můj osobní profil. Za to se omlouvám.
K článku M. Šmolíka: Tady se předestírá v plné nahotě
zásadní rozporuplnost komunikace ODS s veřejností.

Na jedné straně se odsuzuje referendum jako zbytečné, protože: „Výsledek referenda je předem jasný. Nikdo nechce,
aby se město dramaticky a nekontrolovaně rozrostlo…“ (citace z vyjádření T. Kozáka i M. Šmolíka). Na straně druhé
připravuje investiční předpolí právě pro rozsáhlou výstavbu.
M. Šmolík považuje rozšíření na 21 000 EO „za nedostatečné, neekonomické a zadělávající na problémy do budoucna“! Několik dní po referendu je to jasné - ODS chce
rozšířit čistírnu co nejvíc, nejlépe ve variantě pro 27 tisíc
obyvatel. V představách některých politiků a developerů se
mají Říčany opravdu rozrůst o dalších deset tisíc obyvatel!
A právě proto se tyto strany radují z neúspěchu referenda.
Referendum bylo silnou možností, jak tento plán překazit.
Klidné město je jedinou silou, která to s regulací developerů v Říčanech myslí vážně, a potřebujeme k tomu opravdu
silný hlas veřejnosti. Děkujeme za obrovskou podporu
více než čtvrtiny města. Je to pro mě osobně velmi zavazující. Bohužel to bylo málo, a protože jsem jen člověk,
tak se přiznám i ke své emoci: byl jsem z výsledku smutný.
S časovým odstupem už ale vidím celou záležitost zřetelněji. Lidí, kteří usilují o uměřený rozvoj Říčan, je hodně,
jen musíme víc spolupracovat. Každý, kdo by nám chtěl
aktivně pomoci v udržitelném rozvoji města, je vítán.
Vladimír Kořen, starosta

Demagogické referendum – proč je dobře, že neplatí
Říčanští občané vždycky patřili mezi ty
aktivnější. Účast 45,9 % voličů v krajských volbách je vysoko nad celostátním průměrem. O to překvapivější je, že
místního referenda se zúčastnilo pouze
33,6 % voličů. Nebo vlastně – zase takové
překvapení to není.
Klidné město pod vedením Vladimíra Kořena to tentokrát
hodně přepísklo. Ačkoliv místní referendum jako nástroj přímé demokracie je jistě užitečný, tak ptát se na takovou samozřejmost, jako je omezení bezhlavé developerské výstavby, již
samo o sobě postrádá smysl. Ovšem kampaň, kterou město
rozpoutalo (přes námitky opozičních zastupitelů), si v ničem
nezadá s volební kampaní do obecního zastupitelstva. S tím
rozdílem, že prakticky nebyl slyšet žádný opačný názor.
Vladimír Kořen vytvořil imaginární problém, že pouze
„ANO“ vyjádřené v místním referendu může zastavit developery, skokový nárůst počtu obyvatel a s tím související
problémy. A začal všechny, zjevně „neznalé“ říčanské občany, přesvědčovat, jak je důležité hlasovat „ANO“. Myslí
si snad, že běžný občan nechápe riziko překotné výstavby?
A cožpak zastupitelé již nyní nemají dost nástrojů, jak výstavbu regulovat? Nebylo to jedno z témat, které Klidnému městu vynesly možnost řídit město?
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Povinností starosty je zajistit, aby se referenda zúčastnil
co nejvyšší počet voličů. Nikoliv jim ze všech stran servírovat, jaká odpověď je správná. Možná bez této mediální
masáže by účast v referendu byla vyšší. Vždyť odevzdat
svůj hlas v krajských volbách přišlo v Říčanech více než
5 tisíc voličů – kdyby všichni současně hlasovali v referendu, bylo by platné. Že se tak nestalo, je jednoznačné selhání vedení města s Vladimírem Kořenem v čele.
Proto si nemyslím, že by 7.400 občanů, kteří se referenda
neúčastnili, radostně podporovali nerozvážnou výstavbu.
Myslím, že vyjádřili silný názor – už žádná takto demagogická referenda.
Chvíli po spočítání výsledků referenda si to možná uvědomil i Vladimír Kořen. Na oficiálním facebooku města
sice nejprve obvinil z výsledku ODS a ANO, poté označil
účastníky referenda za ty, co mají zdravý rozum (tedy ti, co
se neúčastnili, ho nemají?), ale nakonec oznámil, že zvažuje odstoupení. Druhý den ráno většinu svých příspěvků
smazal. I tak stojí tato diskuze za přečtení.
To odstoupení mu ještě připomenu. Na rozdíl od mnoha
vysokých politiků by se zachoval jako chlap. Novopečený
krajský zastupitel, Zdeněk Hraba, by byl jistě důstojným
nástupcem.
Alexandra Páral Trnková, zastupitelka
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Názory
V první řadě děkuji všem, kteří k referendu ve dnech 7. a 8. října přišli. Je škoda,
že referendum není platné. Město Říčany
mohlo mít mnohem silnější pozici v regulaci a omezování developerské výstavby
v následujících letech. Připomenu ještě
jednou cíl referenda, kterým mělo být závazné rozhodnutí obyvatel města pro politickou reprezentaci a úředníky
městského úřadu o regulaci výstavby až do roku 2030.
Zásadně nesouhlasím s názorem některých opozičních
zastupitelů, že otázka v referendu byla zbytečná, protože
je samozřejmá a že se referendem vedení města zbavuje
odpovědnosti. Je to přesně naopak. Nic není na věky a dří-

Další volby jsou za námi.

ve nebo později přijde na říčanskou radnici jiná politická
reprezentace s cíli a zájmy, o kterých dnes nic nevíme.
Nikde není zaručeno, že bude regulovat a omezovat developerskou výstavbu. Vzpomeňme si na vedení radnice
v letech 2002 až 2010, které doslova šlo developerům na
ruku. Důsledky jeho konání řešíme ještě po šesti letech
a stále tomu není konec. Jsem přesvědčený, že na neplatnosti referenda z důvodu nedostatečné účasti se podepsala výzva místní ODS k bojkotu referenda. Leták ODS do
každé schránky před hlasováním s výzvou k bojkotu byl
z jejich strany účinný nástroj. Je potřeba si položit otázku,
proč to ODS udělala a co tím sleduje.
Vladimír Polánský, zastupitel a radní

Hnutí ANO získalo ve Středočeském kraji 16 zastupitelských křesel, z čehož jedno k naší velké radosti patří člence místní
organizace v Říčanech Marcele Melkové,
která se dlouhodobě věnuje oblasti kultury. V našem kraji by podle svých slov ráda
rozpohybovala městská a venkovská náměstí a dokázala
všem obyvatelům, že za kulturou nemusí jen do divadel.
Věříme, že s její pomocí se nám povede mnohé dokázat
i pro Říčany.
Krajské volby v Říčanech měly proti zbytku republiky
nadprůměrnou volební účast. Ráda bych vám za to poděkovala. Společně jsme dokázali, že v našem městě žijí
aktivní lidé, kteří se zajímají o to, co se kolem nich děje.
To ostatně dokázalo i referendum. Na rozdíl od Klidného
města si nemyslím, že ti, co nepřišli k referendu, nevyjád-

řili svůj názor. Rozdíl v účasti u voleb a v referendu mluví
naprosto jasně a vedení radnice by tuto skutečnost mělo
vzít na vědomí.
Z neplatného referenda byl pan starosta očividně velmi
zklamaný. Není se čemu divit. Stálo hodně peněz, hodně
úsilí. A obojí bylo naprosto zbytečné. Své rozčarování si
na oficiálním facebookovém profilu města vybil nejdřív na
nás, což jsme čekali, ale i na všech občanech, kteří se referenda neúčastnili. Své výkřiky do tmy ráno statečně smazal. Jsem názoru, že takový kolaps si představitelé radnice
prostě nemohou dovolit, natož pak starosta. Zřejmě to je
ta politická kultura, o které mluvil na posledním zastupitelstvu kolega Gebauer, když se rozčiloval nad bojkotem
referenda ze strany ODS. Pokud takto jedná politicky kulturní člověk, pak děkuju, ale nic podobného nepotřebuju.
Karolína Skrčená, zastupitelka města

Vážená kolegyně,
Chtěl bych reagovat na váš článek, když už
jste mě takto oslovila. Musím opravit vaši
interpretaci mých slov, která kupodivu vyznívají jinak než jak byla vyřčena a míněna.
Na zastupitelstvu jsem konstatoval, že
referendum je demokratický nástroj v demokratické společnosti. Je to příležitost pro lidi vyjádřit svůj názor na
důležité dlouhodobé téma přesahující stávající volební
mandát vedení města. Na referendum je možno odpovědět ano nebo ne. Zpochybňování samotného institutu
referenda znamená hluboký návrat do minulosti.
Zmínkou o nízké úrovni politické kultury jsem mínil účelové, nenávistné a osobní útoky proti některým členům
Klidného města. Tyto útoky nepřispívají k věcné diskuzi,
která je při řešení problémů zapotřebí.

Dále bych chtěl podotknout, že vaše interpretace výsledků referenda, že kdo nepřišel, volil proti referendu
je velmi úsměvná. Logicky to podle vaší interpretace
znamená, že bychom dnes neměli zvoleno ani krajské
zastupitelstvo a 1/3 senátu, protože lidé většinově hlasovali proti volbám. Navíc, jaký vzkaz pošlete více než
třem a půl tisícům lidí, kteří přišli a hlasovali pro regulaci výstavby, což je mimochodem několikanásobek všech
hlasů vaší politické strany získaných ve volbách před
dvěma lety?
Jak jsem řekl, mám rád věcné diskuze, ale taková témata bohužel nejsou z vaší strany k dispozici, protože
je potřeba mnohem více než jen sednout a napsat podobný článek, který je pouze gestem politického marketingu.
Martin Gebauer, radní

Parkování v Říčanech
Na toto téma proběhlo v pondělí 10. 10. v Labuti veřejné
projednání. V zastoupení nemocného Davida Michaličky
ho moderoval starosta Vladimír Kořen. Nejprve odsoudil tzv. modré zóny v Praze, které komplikují Pražanům
i mimopražským život, zatímco uvažovaná říčanská opatření prý budou sloužit ku prospěchu říčanských občanů.

Obecenstvo, které zcela zaplnilo sál, však přes veškerou
snahu v drtivé většině nepřesvědčil. K navrženým žlutým,
tmavě a světle zeleným, případně červeným zónám
občané zaujali vesměs negativní stanovisko. Diskutující,
z nichž někteří byli v dopravě fundovaní, snesli mnoho
argumentů, z nichž vyplývalo, že takový systém nechtějí,
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Názory
protože by občanům život více ztrpčoval a komplikoval,
nežli, jak pan starosta Kořen uvádí, usnadňoval.
Napadá mě jeden příklad, který jsem však v Labuti nemohl uplatnit, protože pan starosta Kořen mně nedal
slovo. Občan Říčan, žijící na okraji města, by byl držitelem
světle zelené karty, která by jej stála 500,- Kč a opravňovala by jej ke krátkodobému zaparkování v širším centru.
Pan starosta Kořen opakovaně uváděl, že to je zanedbatelná částka, pouhých cca 1,40 Kč na den. Je to typický příklad v Říčanech tak častého klamání. Starší občan, často
důchodce z okraje města, může mít potřebu vydat se do
centra autem třeba pouze 5x za rok. Pak jej toto jedno za-

Poznámka k (ne)referendu.

V minulém vydání Kurýru se místostarosta Z. Hraba přesně vyjádřil k významu referenda o budoucnosti výstavby
našeho města. Vyskytnuvší se oponentura, zpochybňující
tento akt, z principu tím odmítá vyslovení svobodného názoru spoluobčanů v té nejzákladnější politické rovině. Přímé hlasování je tedy některými odpůrci předem degradováno jako cosi obtěžujícího a nepotřebného. Dlužno dodat, že
svůj podíl viny nesou i sami občané, protože nepřemýšlejí.
Všichni máme nejen právo, ale i morální povinnost zajímat se o politický život v našem městě. Nikoli jedenkrát
za pár let si odvolit své zástupce a dál jen doufat v příznivý vývoj. Všichni bez rozdílu už dnes musíme míti obavy
z poznání, že existuje (a sakra dobře funguje) dialektický
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parkování přijde na celých 100,- Kč. Zbývajících 360 dnů
v roce dopravu ve městě nezahustí.
Krátce řečeno, systém by byl komplikovaný, vyžadoval
by značný nárůst administrativy, ale hlavně ztěžoval by
občanům život, tak jako modré zóny v Praze. Proto se
jeví jako nejmoudřejší názor pana Lenárda, aby z celého záměru bylo realizováno uvažované zjednosměrnění
vybraných ulic, dále aby město vybudovalo tam, kde to
jenom trochu jde, parkovací plochy a v dohledném horizontu parkovací dům. Přílišná regulace, ke které tzv.
Klidné město tolik inklinuje, přináší mnohdy více škody
nežli užitku. 
Václav Macinauer

zákon o změnách kvantitativních a kvalitativních, je-li
překročena míra.
Tento pojem vymezuje spojení obou kategorií. Nejen každého seriózního politika, ale nás všechny musí tato skutečnost probouzet neustále k obezřetnosti, abychom onu
míru někde nepřekročili s fatálními následky. Je to imperativ pro budoucnost! A nejedná se specificky jen o další
postup výstavby Říčan, nýbrž i o další komunální, státní,
ale i evropské a globální problémy.
Překročení míry v kvantitě má za následek kvalitativní zhoršení stavu a tím narůstání společenských obtíží,
z nichž někdy už nemusí vést cesta zpátky!
Josef Kubec

texty.kuryr@ricany.cz
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Trial zná své
Mistry pro rok
2016
AUTO OPAT MISTROVSTVÍ ČR
TRIAL 2016 bylo letos opět pořádáno Trial klubem Mraveniště Říčany,
tentokráte s otevřenou kategorií
pro zahraniční jezdce. Říčany, kde
v České republice poprvé jezdci motorek zkoušeli, jaké je to překonávat
překážky, opět uvítaly českou špičku
na dvoudenní závod.
Říčanskému klubu, který patří dlouhodobě k jednomu z nejúspěšnějších
v ČR, se podařilo získat dva tituly
mistra České republiky. V Expertech
(červená trať) si pro prvenství dojel
dnes už legendární Roman Chvojka.
V Elitní kategorii horských kol bral
svůj pátý titul Vlasta Kabeláč Čiháček,
před dalšími jezdci našeho klubu Markem Trynerem a Michalem Budským.
V kategorii zahraničních jezdců suverénně vyhrál Hannes Herrmann
z Německa. Ženskou kategorii ovládla

Marie Křivová (AMK Hamry) a Elitu
malých kol vyhrál Vašek Kolář.
Doufáme, že se jezdcům i divákům líbila skladba sekcí, která se od předešlých ročníků opět trochu posunula.
Novinkou byla kládová sekce (díky za
zapůjčení Dřevoparku Vojkov) a sekce MITAS složená z velkých gum.
Součástí závodu byla i soutěž dětí
v krátkém sprintu na odrážedlech
nebo malých šlapacích kolech s účastí dvaceti malých sportovců, kteří se
v kategoriích dle věku ucházeli o vítězství.
Hlavně za sobotní podporu diváků
jsme velmi vděční a snad se nám podaří v příštím roce nejen navázat, ale

opět se posunout dále. Náš klub by se
rád ucházel o pořádání mezinárodního závodu UCI kategorie C1, ale
bez podpory diváků a partnerů můžeme opravdu jen doufat. Děkujeme
tímto stávajícím partnerům (ŠKODA AUTO OPAT, městu Říčany,
značkám MITAS, MALOJA, POC,
Českému svazu cyklistiky, veletrhu
FOR BIKES a Dřevoparku Vojkov).
Speciální poděkování Haně Špačkové, rodině Kabeláčových a Lukáši
Valnému.
Kompletní výsledky naleznete na
webu Českého svazu cyklistiky,
nebo na www.cyklotrial.cz

Basketbalistky zahájily úspěšně novou
sezónu
U17 (2000-2001) U15 (2002) - SH ŘÍČANY

Všechna naše družstva již zahájila
svoji soutěž. Vesměs úspěšně. Jsou
odehraná úvodní kola a počet výher
převyšuje prohry. Těžší to mají U 15
a U 14, které hrají nejvyšší žákovské
soutěže a utkávají se s nejlepšími
celky republiky. S těmito družstvy je
těžké držet krok.
U 17 v dorostenecké lize zahájily
vítězně na hřištích soupeře a jsou
v čele tabulky. Nejmladší družstvo
minižákyň U 12 nečekaně porazilo
HB Praha, pak však prohrálo se Slaným a zatím se pohybuje uprostřed
tabulky. Všem družstvům přeji hodně
odvahy a štěstí v dalších zápasech.
Současně přidávám i rozvrh našeho
oddílu, kdyby měl někdo zájem naše
řady rozšířit. Zveme hlavně první
a druhé třídy na tréninky, i kdyby se
jen podívat.
Jana Machová
SK Slunéčko, z.s.

PONDĚLÍ 16.30-18.00

STŘEDA 16.30-18.00

ČTVRTEK 19.30-21.00

Machová (jmachova@skslunecko.cz), 777 921 301
Michal Doskočil( michal.doskocil@email.cz), 602 663 316
U14 (2003-2004) - SH ŘÍČANY
ÚTERÝ 15.30-17.00

ČTVRTEK 18.00-19.30

PÁTEK 15.30-17.00

Nikola Šmolcnopová( Nikola.Smolcnopova@seznam.cz), 724 827 512
U12 (2005-2006) - SH ŘÍČANY
PONDĚLÍ 15.00-16.30

STŘEDA 16.00-17.30

Lenka Schickerová( lenora.s@seznam.cz), 732 720 617
PŘÍPRAVKA (2007-2008) - SH ŘÍČANY
ÚTERÝ 14.00-15.30

PÁTEK 14.00-15.30

Eva Vilhumová( eva.vilhumova@seznam.cz), 775 031 123
MINIPŘÍPRAVKA (2009-2010) - ZŠ NERUDOVA
STŘEDA 17.00-19.00
Nikola Šmolcnopová( Nikola.Smolcnopova@seznam. cz), 724 827 512
ŽENY - SH ŘÍČANY
ČTVRTEK 19.30-21.00
Kamila Míková( kamamikova@seznam.cz)
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XIII.ročník - Memoriálu Miroslava Šafaříka
Pořadí turnaje:

V sobotu 13. 8. 2016 se na stadionu
FK Říčany uskutečnil již 13. ročník Memoriálu Miroslava Šafaříka
v kategorii starší přípravka (ročník
2006). Turnaje se zúčastnilo 12 mužstev z celé republiky. Krásné slunečné
počasí a skvělá organizace turnaje
přispěly opět k pohodovému průběhu
celého turnaje. Po celý den bylo vidět
mnoho pěkných zápasů, hodně vstřelených branek a radost i smutek na-

šich mladých fotbalistů. Pro všechny
hráče to byla velká zkušenost zahrát
si proti nejlepším mužstvům z celé
republiky. Velký dík Karlu Masopustovi a Honzovi Susovi, ale i všem
dobrovolníkům, kteří odvedli spoustu práce při přípravě turnaje. Tento
turnaj pojmenovaný po „Honzovi“
Šafaříkovi si již vybudoval silnou
pozici v republikovém kalendáři mládežnické kopané a „ŠÁFA“ , který vel-

1.

SK Slavia Praha

2.

Bohemians 1905

3.

Viktoria Plzeň

4.

Sigma Olomouc

5.

FK Ústí nad Labem

6.

SK Hradec Králové

7.

FK Říčany

8.

FK Dukla Praha

9.

SK Xaverov

10.

Graffin Vlašim

11.

SK Kladno

12.

FK Mladá Boleslav

kou část svého života věnoval výchově mladých fotbalistů, by určitě měl
z tohoto turnaje velkou radost. Poděkování také patří Městu Říčany, které
finančně podpořilo pořádání tohoto
celostátního mládežnického turnaje.
Milan Čížek, Předseda FK Říčany

Úspěšné zahájení závodní sezóny
Závodní sezónu nového školního roku
otevřelo koncem září
družstvo Teamgymu
„Lemurky“ (Krenková,
Šindelářová,
Vašutová, Lipková, Drahoňovská,
Koudelová, Jechová), které se v Praze
umístilo na pěkném 5. místě.
Sportovní gymnastky vyrazily do Prahy
na závody „Dráček“ začátkem října,
a kromě medailí a pohárů přivezly také
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létající draky. V ktg. A 2009-10 první
dvě místa obsadily naše Andrejka Jechová a Amélka Žvejkalová. Ve starší
ktg. A 2007-08 nejlépe zacvičila Lucka
Gaždová, která díky pěknému přeskoku obsadila 5. místo. Šestá skončila
M. Škardová a osmá. A. Bernardová.
Další naše dívky se umístily ve druhé
desítce, i ony zacvičily pěkně. V ktg. B
2009-10 vyhrála mezi 44 závodnicemi
Terka Hrušková, v ktg. B 2007-08 opět
první dvě místa pro Říčany – první Vali
Kroupová a druhá Angela Baranová.
Naše nejmenší děvčátka z družstva
Myšek, roč. 2011, závodila na svých
prvních velkých závodech, všem patří
velká pochvala za snahu a hezký výkon
– čtvrtá Sára Polcarová, pátá Julinka
Holdsworth, devátá Anička Rozsypalová a jedenáctá Amálka Kailová.
9. října se konal „Závod gymnastických naději“ v Horních Počernicích.
Děvčata nar. 2009 absolvovala celý
čtyřboj (přeskok, bradla, kladina,
prostná) – stříbro vybojovala Andrea

Jechová a 5. místo Tereza Hrušková.
V ktg. 2010 závodilo celé družstvo
Koťat a dopadla následovně: stříbro
Amí Žvejkalová, pátá Kája Rašková,
sedmá Kája Šebestová, desátá Barča
Štěpáníková, jedenáctá Anička Rampulková, šestnáctá Sofi Ludvíková,
dvacátá čtvrtá Mája Pechmanová
(celkem 44 závodnic). Ve vloženém
závodu „skok z místa“ jasně doskočila pro zlato Karolínka Rašková.
Druhý vložený závod ve šplhu byl
také úspěšný, třetí K.Rašková, čtvrtá
A. Žvejkalová a pátá K. Šebestová.
Ke všem krásným medailím přidaly
poháry za soutěž družstev Andrejka
s Amélkou, které, po součtu známek
z obou kategorií, porazily pouze dívky z Kampy Praha.
Závodní podzim je v plném proudu,
po uzávěrce odjíždí hned pět družstev
Teamgymu do Třebíče a sportovní
gymnastky do Týnce n. S.
Držte nám palce! Děkujeme 
www.gymnastika-ricany.cz

texty.kuryr@ricany.cz
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Trošku hororová tenisová STODVACÍTKA
– letos 9. ročník
Termín pro letošní tenisovou populární STODVACÍTKU byl zvolen na
sobotu 17. září s nadějí, že počasí
nám tradičně bude přát. Pravda, loňský ročník byl pro mnoho hrajících,
většinou seniorů, rizikový, protože
panovala úmorná tropická vedra, ale
naštěstí k žádným zdravotním problémům tehdy nedošlo.
Proč jsem použila v titulku výraz „hororová“? Důvodem se stal nečekaný
zvrat v počasí, kdy po řadě tropických
dní a nocí zazněla předpověď meteorologů, že právě v noci na 17. září přijdou
přívalové deště a v dalších dnech budou
pokračovat místní přívalové přeháňky.
Dovedeme se vcítit do bezesné noci
ředitele turnaje Standy Koubka, jak
se tato předpověď vyplní. Bohužel,
v sobotu ráno kurty „plavaly“. Nejen
naši správci, ale i samotní seniorští
účastníci turnaje, se pustili do možná sisyfovské práce. Začali vysoušet
všechny tři kurty, a to s tak rychlou

a hbitou vehemencí, že turnaj mohl
včas začít.
Pro velký zájem se musel počet účastníků omezit na 16 hrajících dvojic.
Ač se během celého dne přehnalo
nad kurty několik hrozivých tmavých mraků, vítr je milosrdně odvál
a turnaj byl v odpoledních hodinách
dohrán.
Vítězem letošního 9. ročníku se stala
dvojice Slávek Bimka a Ota Korbel.
Tato dvojice se utkala ve finále s Mirkem Bartošem a Karlem Maříkem.
Finalistům blahopřejeme.
Všichni účastníci turnaje ocenili obětavý přístup při zabezpečení přípravy, organizace i celého průběhu jeho
řediteli bratru Koubkovi.
A opět, věřte nevěřte, jen byly rozdány ceny pro vítěze turnaje, včetně
dvojice, která vyhrála Pohár útěchy –
Vašek Stejskal a Win Nguyen, obloha
se protrhla a přívalovým deštěm se
ocitly kurty opět pod vodou.

KROS 2016 - náhradní závod?
Ne, parádní závod!
Modernizace atletického stadionu
finišuje. To je sice dobrá zpráva, ale
špatná pro všechny malé sportovce,
kteří takto přišli o své dva tradiční
závody – Sprinterský trojboj a Žákovský atletický den. Takže co teď?
Co třeba takový náhradní závod Podzimní městský kros na Lázeňské
louce? Podmínky pro uspořádání
krosu byly dvě - že nám město Říčany
umožní Lázeňskou louku na kros použít a že nám Klub Cesta poskytne zázemí. Oboje klaplo. Tímto děkujeme
městu a Klubu Cesta, protože bez vás
bychom to tentokrát opravdu nedali.
Potom už nastala běžná organizace
a rozhodování. Dát vodní příkopy
i nejmenším, dát elévům I delší trať,
jak všechny odměnit atd.?
Konečně tu byla neděle 2. října. Děti
se začaly nejprve trousit, potom jich
přicházelo čím dál víc. No, startovní
čísla nám nakonec stačila, ale jen tak

tak. Celkem přišlo 172 závodníků!!
Závod probíhal díky dobré organizaci velmi svižně. Prezence, rozcvičení,
zahájení, na start, výstřel, vodní příkop sem a tam a tam a sem, cíl, medaile. V poledne bylo hotovo i s úklidem. Děkujeme zástupci města panu
Hrabovi, krajskému zastupiteli panu
Šmolíkovi a starostovi Sokola Robertu Bělohlávkovi, kteří závod zahájili
a svojí účastí podpořili. Děkujeme
Zuzce Šemberové, paní Peškové
a panu Šemberovi za perfektní organizaci stánku s občerstvením a maminkám za vynikající koláče. Nebudeme vypisovat jména vítězů, jednak
vyhráli všichni, kteří na premiérový
kros dorazili, a jednak je vše včetně
bohaté fotodokumentace přehledně
uvedeno na našich stránkách.
Co říci na závěr? Toto nebyl žádný náhradní závod, toto byl parádní městský kros, který stojí za to zopakovat.

Byli jsme zvyklí, že večerní posezení
hrajících seniorů, jejich manželek,
přítelkyň a ostatních kamarádů jsme
vždy prožili romanticky pod oblohou
plnou hvězd. Ani o tento „zážitek“
jsme se nenechali díky nepřízni počasí ošidit, přemístili jsme se do útulné
tenisové klubovny a zbylo zde místo
i na živou hudbu, taneček a výborné
pohoštění. V této souvislosti patří
velký dík Mirkovi Löppenovi, který
každoročně nejenže aktivně v turnaji
hraje, ale přitom stihne své „zázraky“
při grilování osvědčených pochoutek.
Závěrem bych na tomto místě chtěla poděkovat všem našim tradičním
přátelům a podporovatelům existence tohoto seniorského turnaje, tj. firmě Coca Cola, Hotel Pratol, Pekařství
Frydrych, Městský úřad Říčany, Jeníček Jiří, Vocl Roman, Vosátka Martin
a Vencovský Karel.
Hana Dobrovodská
Místostarostka T.J. Sokol Říčany

Druhé místo mezi
přípravkami Středočeského
kraje
2. místo ve finále závodu družstev atletických přípravek ve Středočeském
kraji 2016 je pro náš oddíl obrovský
úspěch. Děkujeme všem atletům,
kteří se na tomto výsledků podíleli,
trenérům - Janě Vlčkové (hlavní osoba tří jarních kol), Eržice Gärtnerové,
Janě Cílkové a Viktoru Drobnému
a samozřejmě rodičům. Říčanští atleti se vypořádali s konkurencí 24 týmů
z 13 oddílů, pouze družstvo Neratovic
nám ukázalo záda. Minulý rok 12.
místo, letos druzí – pomyslná laťka se
zvedá. Abychom ji udrželi, usilujeme
o druhou tréninkovou jednotku pro
zájemce z řad pravidelných účastníků
závodů. Zdá se, že to vyjde.
Vendula Höfinghoff za atletický oddíl
T.J. Sokol Říčany a Radošovice
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TŠ TWIST je
vicemistr světa
Dívčí formace do 15 let MADONNA navázala na tři tituly
mistryň světa svých oddílových předchůdkyň a naprosto
senzačním výkonem si s přehledem 8. října vybojovala
stříbrné medaile na mistrovství světa juniorek v Praze
mezi 27 nominovanými týmy.
Madonna se stala morálním vítězem šampionátu, bojovala totiž nejen se soupeři, ale také s marodkou. Asi
týden před mistrovstvím členka základní sestavy onemocněla mononukleózou a nemohla tančit, jiná dostala
chřipku s teplotami, další vyřadilo přímo na soutěži zranění nataženého svalu. Tým kolem Madonny se však dokázal neuvěřitelně semknout a nakonec překonal hlavně
psychický tlak domácího prostředí i tíhu zodpovědnosti.
Dívky, jako jediné na soutěži, tancovaly už od ranních devíti hodin do desíti do večera. Prostorové zkoušky totiž měly
všechny top týmy den předem, na nás zbylo místo až ráno,
těsně před soutěží. Sice nás to fyzicky samozřejmě vysílilo,
nebyl dostatek času na přípravu na soutěž, ale nechtěli jsme
si připustit žádné „bolístky“. Od prvního kola, přes čtvrtfinále, kam se říčanské dívky dostaly přímým postupem, až po
semifinále panovalo v týmu naprosté soustředění, očekávání
a pokora. Už dostat se do finále totiž znamenalo v obrovské
konkurenci dobrých ruských a maďarských týmů obrovský
úspěch. Když se podařilo postoupit mezi šest nejlepších do
finále, mnohé dívky se životním úspěchem rozklepaly. Úloha
trenéra je na takových akcích i úlohou psychologa. Ve finále,
kde se tančí jiná, delší choreografie, pak ale dívky znovu přidaly na důrazu i výrazu a vyjma malinkaté chybičky zatančily
to, co je v TŠ Twist učíme! Při vyhlašování výsledků ve zcela zaplněné hale Královka s 2500 diváky a stovkami dalších
účastníků, před televizními kamerami ČT, zpravodajstvím,
v přímém přenosu TV Playo a Sport 5, jsme byli všichni
blízko infarktu. Vyhlašovalo se odzadu. Ani šesté, ani páté
ani čtvrté místo pro TŠ Twist Říčany, vyhlašování dospělo
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k medailím a nás stále nejmenovali! Když na obhájkyně titulu z Maďarska zbylo třetí místo, dvěma našim dívkám se
doslova podlomila kolena a svalily se na parket! Druhé místo
vykouzlilo na tvářích celého týmu slzy dojetí. Dodejme, že
dva porotci dávali Madonnu dokonce na první místo, a to
v sedmičlenné porotě nebyl žádný český zástupce, dokonce
ani mezi funkcionáři soutěže. Titul letos vytančila formace
z Ruska. Na našem úspěchu se podílel, jak už jsme napsali,
celý tým. Nejen tanečnice, ale i někteří rodiče. I jim patří dík,
stejně jako dalším členům TŠ Twist, kteří přišli podpořit své
kamarádky do haly. S českou národní vlajkou, nebo třeba
s doma nakreslenými transparenty! Poděkování i pro město
Říčany, které nás podporuje v dotačním řízení.
Velikánský úspěch znamenal ale také mnoho let tréninků,
litry potu a odříkání, podpory z domova, atd. V poslední době nám nepřálo ani městské rozdělení tělocvičen,
a tak jsme od září nasadili víkendové tréninky. Sice to
komplikuje všem rodinám život a kdoví, jak to půjde dál,
ale zatím jsme na vrcholu. S Madonnou cestujeme ještě
v listopadu na mistrovství Evropy do švýcarského Schaffhausenu. Doufáme, že se deficit řádných pravidelných
tréninků neprojeví.
CZECH LADIES - je naše další formace, ovšem ve starší
kategorii od 14 let. 24. září ve švýcarském Winterthuru
získaly holky skvělé 8. místo na MS dívčích formací senior. Po květnovém sedmém místě na světovém poháru
v Belgii je to další potvrzení, že se i v této kategorii držíme
ve světové špičce. Holky si užily nejen světový šampionát,
ale stihli jsme i prohlídku krásného nedalekého Luzernu.
Vzhledem k tomu, že jsme od září nemohli kde natrénovat
párovou juniorskou formaci CZECH ONE, která byla vloni v ruské Kazani druhá na mistrovství Evropy, zkoušíme
další novinku - kategorii boogie-woogie. Jsme sice absolutní nováčci a snažíme se laickým způsobem, ale každý
začátek je těžký. Rádi bychom zkusili i MS, ale o tom až
v dalších číslech. DYNAMIT BOOGIE zatím jen tvrdě získává zkušenosti, ale kdo ví.
POHÁR STAROSTY MĚSTA ŘÍČANY, letos už 16.ročník
mezinárodní soutěže, proběhl ve sportovní hale 22. října.
Výsledky dodáme v příštím vydání Kurýru. Rádi uvádíme,
že soutěž byla pořádána nejen pod záštitou pana starosty
Kořena, ale i za dotační podpory města Říčany.
V TŠ Twist se toho - mezi více než 200 mladistvými členy
- děje daleko více, soutěžíme i na českých soutěžích. Ale
díky rozsahu článku a velikosti oddílů nemůžeme uvádět
více. Kdo však chce být členem „rodiny“ Twistu, může získat informace na www.tstwist.cz, nebo facebooku.
Sportu zdar a rokenrolu zvlášť!
Po uzávěrce: Na soutěži v Berouně 15.10. získala TŠ
Twist Říčany ze šesti kategorií (páry dětské, dětské a juniorské formace - dívčí i párové) 4x zlaté, 2x stříbrné a 3x
bronzové medaile. Soutěžila česká a slovenská rokenrolová špička.
TŠ Twist Říčany, ts.twist@post.cz
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Foto: Jiroušková

Mistrovství světa družstev v šachu se
hraje pod názvem Šachová Olympiáda. Hraje se pravidelně každé dva roky
a účast na této vrcholné světové soutěži potvrzuje, že tento sport je rozšířen
po celé zeměkouli. Letošní 42. Olympiáda se hrála v hlavním městě Azerbajdžánu, Baku a zúčastnilo se jí 148
zemí světa! Mezi pětici nominovaných
reprezentantů se dostal i loňský vítěz
Poháru města Říčany Vojta Plát. Dva
dny před odletem, 29. 8., ještě sehrál
v Říčanech simultánku. Bojoval s 25
soupeři a domnívám se, že se jednalo
o povzbuzující zážitek pro mladé šachisty, i když za šachovnici se posadilo

i několik dospělých. Vojta je nevelké
postavy, ale že je velkým šachistou,
prokazoval nejenom v Říčanech, ale
i na již zmíněné Olympiádě. Ačkoliv
cestoval jako náhradník, dostal důvěru reprezentačního trenéra v sedmi
zápasech (z 11) a jako jediný neprohrál ani jednu partii. Byl nominován
i do zápasu s USA, kdy náš reprezentační výběr s pozdějším vítězem
Olympiády remízoval 2-2.
V Říčanech Vojta 23x zvítězil a remízovat dokázali M. Novotný z Poděbrad a J. Vojta z Vlašimi. Oba středočeské naděje a talenti.
Vzhledem k tomu, že V. Plátovi se
v Říčanech líbí a našel zde své příznivce, domluvili jsme se, že sehraje
v Říčanech několik zápasů v 2. lize za
naše A družstvo.

Společná foto
– Plát uprostřed

Billiard – hockey šprtec
Šprtcová sezóna vrcholí. Na konci
listopadu se ve Žďáru nad Sázavou
uskuteční mistrovství České republiky v billiard-hockeyi šprtci. Letos
bohužel do bojů o mistrovské tituly
nikdo z říčanských hráčů stolního
hokeje nezasáhne. Rádi bychom to
ale v příští sezóně napravili a probojovali se do nominace MČR. Trénujeme a hned na počátku nové sezóny
vyrazíme sbírat body na turnaj do
Vršovic.
Ve čtvrtek 17. 11. 2016 od 14:00 jste
zvaní do Mraveniště na „Otevřený
trénink“ – Přijít zahrát si mohou
kromě současných hráčů také hráči,

kteří hráli už dříve a běžný trénink
nestíhají, nebo třeba ti z vás, kteří si
chcete šprtec jen zkusit a zjistit, co to
vlastně je.
Pravidelně probíhá v Mraveništi
kroužek, a to každé pondělí od 16:30

V letošní sezóně přivítáme na domácí
půdě:
13. 11. Prachatice
11. 12. Lysou nad Labem „C“
29. 1. 2017 Písek
26. 2. Kolín
2. 4. Vyšehrad Praha „C“
Hrajeme od 10.00 hod v zasedací
místnosti Sportovní haly. Můžete
se přijít podívat na náš tým, který je
v soutěži nejmladší.
Jaroslav Říha

Extraliga mládeže

O víkendu 1. - 2. 10. se rozeběhly mládežnické soutěže družstev. A družstvo
hraje nejvyšší soutěž – EXTRALIGU
mládeže. B družstvo pak hraje 1. ligu.
A družstvo vstoupilo do soutěže výborně a po 4 kolech je na 3. místě základní
skupiny západ.
Velmi dobře vstoupilo do soutěže i B
družstvo, které je po třech kolech
také na 3. místě první ligy skupiny jih.
Naše extraligové hráče bude možné
vidět na domácí půdě v sobotu 3. 12.,
když hrajeme v 5. kole proti týmu z Vlašimi. Náš soused zaznamenal obrovský
úspěch v letech 2013-2015, kdy tuto
nejvyšší soutěž vyhrál. I tentokrát patří k favoritu zápasu. Hraje se od 10.00
hod v KC Labuť.
Jaroslav Říha

do 18:00. NÁBOR: Noví členové se
mohou přidat i v průběhu školního
roku.
Více informací o kroužku a akcích
naleznete na našich stránkách http://
bhc-radosovice.webnode.cz .
Petra Mátlová
vedoucí kroužku

Foto: archiv BHC Radošovice

Reprezentant Vojta Plát
před šachovou Olympiádou
v Říčanech
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Říčanské Taekwon-Do opět mezi nejlepšími
Soutěžní tým říčanských Taekwondistů se zúčastnil 1. 10. 2016 jednoho
z největších středoevropských šampionátů Taekwon-Do AHAC CUP ve
Slovinsku. 300 bojovníků z 10 států
se utkalo v kategoriích volného boje
a sestav. Na zlatý nejvyšší stupínek
vítězů vystoupaly sestry Jílkovy. Bára
vybojovala zlato v sestavách černých
pásů v kategorii žákyň, její sestřička
Rozárka se dokázala probojovat do
finále, kde vybojovala zlato ze zápasu
a dál získala stříbrnou medaili v sestavách. Obrovským překvapením byl
Vasil Halatyba, který se přes Bulhara
v prvním kole a Slovince v kole druhém
probojoval až do finále, kde získal v duelu s favorizovaným borcem stříbrnou
medaili. Stálice našeho týmu Alex Vištal po třech vyhraných bojích dosáhl na

KČT Středočeská oblast
Programová rada Středočeské oblasti
KČT Říčany-Radošovice

VÁS ZVOU V SOBOTU 26. 11. 2016
NA

PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ
STŘEDOČESKÉ OBLASTI
Při této příležitosti bude vyhodnocen letošní ročník seriálu turistických akcí
Středočeská desítka.

bronz ve volném zápase a stejně tak se
mu vedlo i v sestavách. Matěj Jirásek
vybojoval bronz ve volném boji. Anička
Lebdušková se v kategoriích volného
boje i sestav probojovala až ke stříbru.
Velmi těžkou pozici měl Marko A. Machota, který měl letos svou premiéru
již v kategorii juniorů, kde vybojoval
bronz ve volném boji.
Náš tým dokázal, že výsledky ve Slovinsku, Rakousku, Maďarsku, Slovensku
a na prestižních mezinárodních šampionátech v ČR nejsou jen momentálním
výkonem, ale dlouhodobou stabilní
výkonností. Děkujeme Městu Říčany
za podporu.

Při splnění pěti akcí Středočeské desítky obdržíte odznak. Při splnění všech deseti
akcí Středočeské desítky bude účastník zařazen do slosování o hodnotné ceny.
SLOSOVÁNÍ PROBĚHNE V SALÓNKU RESTAURACE KOZLOVNA V 15:00 HODIN
Podzimní setkání turistů bude opět koncipováno jako hvězdicový pochod s cílem
ve Velkých Popovicích v salónku restaurace Kozlovna od 10:30 do 16:00 hodin.
Start je libovolný po některé z doporučených tras:
10 km Mnichovice žel. st.

12 km Pyšely žel. st.

13 km Jesenice

16 km Průhonice

20 km Říčany žel. st.

26 km Hostivař konečná tram

27 km Benešov žel.st.

30 km Úvaly žel. st.

V cíli se platí srazový poplatek 30,- Kč, poté každý účastník obdrží Pamětní list
setkání a výroční turistickou známku setkání. K prodeji bude absolventská
turistická vizitka setkání a další suvenýry Středočeské desítky. Je zajištěna
exkurze do pivovaru s ochutnávkou piva a nákup suvenýrů v Infocentru.
Podrobnější informace najdete na www.sokct.cz, www.kct-ricany.cz

Na Vaši účast se těší pořadatelé
Akce je pořádána za finanční podpory Středočeského kraje
a s podporou Pivovaru Velké Popovice
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Historicky první turnaj v judu „JUDO CUP“
v Říčanech
Ve dnech 24. a 25. 9.
2016 se ve Sportovní hale konal úplně
první turnaj v judu
v Říčanech. Pořádal
ho náš JUDO CLUB KYKLOP
Říčany, který zde působí pátým
rokem. V současné době trénujeme
v základní škole u Říčanského lesa.
Turnaje se zúčastnilo za oba dny 331
závodníků s doprovodem z 28 klubů

z celé České republiky. V sobotu probíhal turnaj pro přípravku a mláďata
(ročníky 2006 – 2009) a neděli pro
mladší a starší žáky a dorost (1999 –
2005).
Turnaj byl slavnostně zahájen za účasti
starosty Vladimíra Kořena, sportovního ředitele Českého svazu juda Romana Kalouse a předsedy středočeského
svazu juda Karla Dvořáka. Na spravedlivý dohled nad všemi utkáními po
oba dva dny dohlíželo 12 rozhodčích.
Jako zdravotnický dohled působil Petr
Tomáš.
Z Říčan se turnaje zúčastnilo 12 závodníků a vůbec se ve velké konku-

renci neztratili. Někteří byli úplně
poprvé na závodech a svých soupeřů
se nezalekli a statečně bojovali.
V sobotu obdržely děti medaile, diplomy a věcné ceny z rukou starosty Vladimíra Kořena a sportovního ředitele
ČSJu Romana Kalouse.
Zatím jsme měli z Říčan nejvíce
účastníků v kategorii přípravky
a mláďat, starší závodníci nám musí
teprve dorůst. Všem ale patří gratula1937

1. místo

Kryštof Rulf a Josef
Včelák

2. místo

Alan Miltner

3. místo

Jan Kuruc, František
Böhm, Jan Kováč
a Václav Svítil

4. místo

Rodion Artyuschenko

5. místo

Matěj Hanuš

9. místo

T. J. SOKOL ŘÍČANY A RADOŠOVICE

ATLETICKÝ ODDÍL
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Výsledky říčanských judistů:
Pavel Šplíchal,
Ondřej Brandejs
a Lukáš Suchánek

ce, přinejmenším za odvahu k zápasům nastoupit.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem organizátorům, kteří nám
s turnajem pomáhali, a hlavně městu
Říčany za finanční pomoc, bez které
by se tento turnaj nemohl uskutečnit.
Bližší informace o našem klubu najdete na www.judo-kyklop.cz
Alena Mairichová
trenérka

OSLAVU 90 LET ŘÍČANSKÉ ATLETIKY
2015

OTEVŘENÍ NOVÉHO
ATLETICKÉHO STADIONU

2016 ?

Uskuteční se v listopadu 2016
Pro bližší informace sledujte: www.atletika-ricany.cz
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V BABICÍCH U ŘÍČAN VZNIKLA
DÍVČÍ AKADEMIE SEDMIČKOVÉHO RAGBY
V září a říjnu 2016 proběhl „zkušební provoz“ nově vzniklé Dívčí akademie sedmičkového ragby v Babicích u Říčan. Celková organizace a veškeré
procesy byly úspěšně dotaženy do konce, takže vám můžeme představit
ucelenou a systematickou sportovní přípravu pro mladé dámy z Říčan
a okolí. Vyzpovídali jsme garanta akademie pana Ing. Josefa Bláhu.
Z názvu akademie to vypadá, že se jedná o sportovní aktivitu pouze pro dívky.
Je tomu tak?
Ano, akademie je určena pouze dívkám. Sportovní možnosti
jsou pro malé holky z Říčan a okolí poměrně omezené, obzvlášť pokud chtějí dělat kolektivní sport. V případě chlapců
je nabídka o mnoho větší. V první vlně přijímáme děvčata do
třech kategorií U12 (ročníky 2004 a 2005), U10 (ročníky 2006
a 2007) a U8 (ročníky 2008 a 2009).
Nedá mi se nezeptat na spojení dívek a ragby?
Naším cílem je vychovat hlavně sportovkyně, proto
se u těchto mladších ročníků věnujeme všeobecným pohybovým aktivitám. V rámci našich tréninkových jednotek se dívky
naučí i jiným kolektivním sportům - basketbalu, házené a fotbalu, které se však stejně jako ragby neobejdou bez individuálních dovedností, které budou dívky nabývat při trénincích
atletiky a gymnastiky. Pro zpestření jsme do tréninkového
procesu zařadili i plávání, bruslení a řecko-římský zápas.
A co ragby?
Na ragby se dostane až kolem patnáctého roku dívek a to
ještě na sedmičkové (hraje 7 hráčů na každé straně), ve kterém je daleko méně kontaktu a nárazů, než v tom patnáctkovém (hraje 15 hráčů na každé straně). Takže si potřebujeme
vychovat atletky s citem pro hru s balónem rukama i nohama
a prostorovým vnímáním.
Takže do patnácti let si dívky ragby nezahrají?
Tak to zas ne. Ragby bude součástí tréninků, ale v bezkontaktní formě (videoukázky
na webu). V tomto věku není potřeba, aby do sebe dívky narážely a práskaly sebou o zem.
Známe Vás z ženského ragby v Říčanech, tak proč teď najednou Babice?
Je to úplně jednoduché, důvodem je omezená kapacita. V Říčanech jsem trénoval ragbistky pět let, takže první za kým jsem s myšlenkou dívčí akademie šel, byl prezident klubu David Frydrych. Ve věcné debatě jsme se shodli, že obě dvě ragbyová hřiště v Říčanech
praskají ve švech, vzhledem k obrovským počtům chlapců v dětských a mládežnických
kategoriích, což je samozřejmě pro Říčany dobře.
A jak je to v Babicích?
Tady je situace trochu jiná. Počet hráčů v ragbyovém klubu SK BABICE je asi 50 chlapců
ve čtyřech věkových kategoriích, což pro srovnání mají Říčany v jedné věkové kategorii.
K dispozici mají fotbalové hřiště s kvalitním travnatým povrchem a jelikož jsou Babice

od Říčan pouze 2km, zašel jsem za předsedou babického klubu Davidem Volencem, přednesl jsem mu mou myšlenku, jemu se zalíbila a společně jsme založili Dívčí akademii
sedmičkového ragby.
Venku mohou však dívky trénovat vzhledem k počasí tak půl roku, takže v zimě netrénujete?
Tak to ani náhodou. Nejsme zájmový kroužek. Všichni zúčastnění chceme dělat výkonnostní sport, vychovávat sportovce a to bez kvalitního tréninku nelze.
Tak co děláte pokud počasí venkovním tréninkům nepřeje?
Oslovili jsme s myšlenkou akademie již stávajícího partnera babického ragby OPEN
GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o. , sídlícího také v Babicích a dohodli jsme
se na podmínkách využívání jeho sportovního zázemí. Dívkám akademie je tak k dispozici hřiště s umělou trávou, atletický ovál, hala, tělocvična nebo bazén. Tím jsme získali
nadstandardní tréninkové podmínky po celý rok na jednom místě a já osobně si tohoto
partnerství nesmírně vážím.
Získáním kvalitního tréninkového zázemí jste tedy mohli začít hned trénovat?
Kdepak, to nejtěžší mě teprve čekalo. Stejně jako v jiných oborech je to i v naší ragbyové
akademii hlavně o lidech, v našem případě o trenérech. Nechtěl jsem zapojovat „zapálené tatínky“, ale hledal jsem trenéry, kteří mají trenérské vzdělání, kladný vztah ke sportu
a schopnosti i dovednosti trénovat děti.
Povedlo se Vám to?
Tady jsem nadmíru spokojen. Trenérský tým obsahuje bývalé olympioniky nebo reprezentanty z různých sportů, většina trenérů má trenérské zkušenosti, povahově jsou
to prima lidi a máme stejnou vizi.
Takže se vše povedlo?
Start máme výborný,
ale bude to dlouhá cesta. Jediné co mě mrzí je, že musíme akademii početně omezit.
Důvodem je zajištění kvalitního sportovního tréninku jak
po stránce vybavení, tak po
stránce trenérské. Do každé
z těch tří věkových kategorií
přijmeme pouze 20 dívek. Kdo
se dřív přihlásí, ten bude mít
místo. Máme za sebou teprve
zkušební provoz a akademie je
už naplněna z 50%.

inzerce

Kde se případné zájemkyně
dostanou k dalším informacím?
Veškeré informace naleznete
na našich webových stránkách
www.rugbyacademy.cz.

Ze sportu

Kalendář vybraných sportovních akcí
v Říčanech – listopad 2016				
				

datum

čas

sport a kategorie

program

místo

5.11.

10.15

kopaná ml.žáci

Říčany - Nymburk

fotbalový stadion Říčany

11.50

kopaná st.žáci

Říčany - Nymburk

fotbalový stadion Říčany

12.30

rugby U 16

Říčany - SR M.Hory

stadion rugby

14.00

rugby U 18

Říčany - RC HavířovKunice stadion rugby

14.00

košíková ml. minižákyně KP U12 Říčany - Příbram

sportovní hala Říčany

košíková kadetky U 17

Říčany - Brandýs

sportovní hala Říčany

kopaná st.žáci

Radošovice - Dobříš

fotbalový stadion Radošovice

17.00

6.11.

17.00

kopaná muži A 

Radošovice - Hrusice

fotbalový stadion Radošovice

9.00

košíková ml.žákyně U 14

Říčany - Pelhřimov

sportovní hala Říčany

10.15

kopaná st.dorost A 

Říčany - Mělník

fotbalový stadion Říčany

11.00

košíková kadetky U 17

Říčany - USK Praha B

sportovní hala Říčany

11.00

rugby U 14

Říčany - RC Praga

stadion rugby

12.30

kopaná ml.dorost A 

Říčany - Mělník

fotbalový stadion Říčany

14.00

rugby muži B

Říčany - RC T. Nové Město stadion rugby

kopaná dorost

Radošovice - Jince

fotbalový stadion Radošovice

turnaj

sportovní hala Říčany

12.11.

8.30 - 15.30 florbal
10.30

kopaná muži A

Říčany - Sázava

fotbalový stadion Říčany

13.11.

10.00

šachy 2.liga

Říčany - Prachatice

sportovní hala Říčany

14.00
17.11.
19.11.

20.11.

26.11.
27.11.

kopaná muži B

Říčany - Kostelec

fotbalový stadion Říčany

kopaná muži B

Radošovice - Ondřejov

fotbalový stadion Radošovice

10.15

kopaná ml.žáci

Říčany - Velim

fotbalový stadion Říčany

11.50

kopaná st.žáci

Říčany - Velim

fotbalový stadion Říčany

10.00

košíková ml.žákyně U 14

Říčany - Hradec Králové

sportovní hala Říčany

10.15

kopaná ml.žáci

Říčany - Příbram

fotbalový stadion Říčany

11.50

kopaná st.žáci

Říčany - Příbram

fotbalový stadion Říčany

12.00

košíková kadetky U 17

Říčany - Nusle

sportovní hala Říčany

kopaná st.žáci

Radošovice - Dobříš

fotbalový stadion Radošovice

17.00

kopaná muži A 

Radošovice - Kostelec u Křížků fotbalový stadion Radošovice

10.00

košíková ml.žákyně U 14

Říčany - Hradec Králové B

sportovní hala Říčany

10.15

kopaná st.dorost A 

Říčany - Kolín

fotbalový stadion Říčany

12.30

kopaná ml.dorost A 

Říčany - Kolín

fotbalový stadion Říčany

14.00

rugby muži

Říčany - RC T. Nové Město stadion rugby

kopaná dorost

Radošovice - Mukařov

fotbalový stadion Radošovice

8 00 - 14.00 kopaná mládež

turnaj

sportovní hala Říčany

14.00

Říčany - Jičín

sportovní hala Říčany

turnaj

sportovní hala Říčany

košíková st.žákyně U 15

8.00 - 16.00 kopaná mládež

Prosím další sportovní kluby, které pořádají sportovní soutěže na území Říčan a Radošovic a mají zájem o uveřejnění
programu, aby poslaly své rozpisy na následující mail: jmachova@skslunecko.cz
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..a tolik se nás sešlo na oslavě 85 let.

85 let tenisového oddílu Sokola (10)
Jubilejní desátý díl našeho říčanského
tenisového miniseriálu vás vítá.
Máme za sebou nádherný tenisový
víkend 24. - 25. září, spojený nejen se
33. ročníkem tradičního turnaje smíšených dvojic „O šlehačkový pohár“,
ale také s vydařenou oslavou 85. výročí
Tenisového oddílu Sokola.
O víkendu, kdy vládlo skutečně pravé
babo-letní slunečné počasí, žily říčanské tenisové dvorce kvalitním sportem,
dobrou náladou, radostí z těch nejmladších tenistů, ale také vzpomínkami na kamarády a přátele, kteří se o říčanský tenis zasloužili, a kteří už mezi
námi bohužel nemohli být. Těší nás, že
měli alespoň z tenisového nebe celý víkend krásný výhled bez mraků.
33. ročník Šlehačkového poháru
přivítal v sobotu 24. 9. celkem 14
kvalitních dvojic. Urputné tenisové
zápolení nejen v hlavní soutěži, ale
také v tradičním Turnaji útěchy (pro
páry vyřazené v prvním kole) skončilo
v sobotní podvečer vyhlášením vítězů
a předáním putovního poháru, věnovaného zakladatelem turnaje p. Mirkem

Vítězové 33. ročníku turnaje O šlehačkový
pohár - Petr a Alenka Kovačkovi

Pangrácem. Na přiložené fotografii vidíte šťastné vítěze turnaje Petra a Alenku Kovačkovy.
Po turnaji byl ale čas zahájit přípravy
na neděli 25. září. Ve 14 hodin zapo-

čala dlouho očekávaná a připravovaná
oslava 85 let říčanského sokolského
tenisu. Na našich tenisových dvorcích
jsme přivítali řadu velmi milých hostů.
Pozdravit nás přišel a delší čas mezi
námi strávil pan starosta města Vladimír Kořen, starosta sokolské župy Barákovy pan Jan Firbas spolu s dalšími
zástupci Sokola z řad odboru sportu
a vzdělavatelství a samozřejmě i Robert
Bělohlávek, starosta říčanského Sokola s kolegy z výboru. Velmi rádi jsme
přivítali i zástupce Středočeského tenisového svazu p. Libora Nehasila, který
předal předsedovi Michalu Horákovi
krásný pamětní pohár k 85. výročí.
Bohatý oficiální program zahájil předseda oddílu Michal Horák vzpomínkou
a rekapitulací bohaté historie oddílu
a poděkováním všem členům, činovníkům a hráčům. V krásném nedělním
odpoledni mu naslouchalo více než 160
příznivců tenisu. Moc nás těší, že se nás
sešlo tolik, často celé tenisové rodiny.
Po zdravicích pana starosty města a zástupců vedení sokolské župy a říčanské
sokolské jednoty převzaly oprávněné
ocenění za dlouholetou práci a obětavou a nezištnou práci pro tenisový oddíl
dvě dámy - paní Eva Lískovcová a Jaroslava Tůmová a dva pánové - dlouholetý předseda oddílu pan Stanislav
Tůma a nestor říčanského tenisu a Sokola, obdivuhodný František Křížek.
Velký dík patří za účast a příjemné
setkání a také za milé dárky hostům
ze spřátelených jednot a tenisových
oddílů, zejména v Radošovicích
a Strančicích.
Následovaly krásné ukázky a exhibice
říčanských tenistů od těch nejmenších, kteří pod vedením trenérky Evy
Kovačkové dosahují úspěchů i na republikové úrovni, až po naše tenisové

seniory, kteří sehráli exhibiční tie-break. Představte si, že všem čtyřem hráčům na dvorci bylo dohromady 308 let!
Skutečným zážitkem byla potom
exhibice špičkových hráčů ligové
a extraligové úrovně - odchovance
našeho oddílu Marka Mrázka a skvělého Petra Kovačky. Markovi se po
brilantním výkonu nakonec podařilo
exhibiční super tie-break dotáhnout
do vítězného konce 10:8.
Pohodové podzimní odpoledne mělo
ale pokračovat řadou milých setkání
a hlavně naprosto precizně a skvěle
připraveným pohledem do říčanské tenisové historie. V naší klubovně mohli
všichni příchozí obdivovat nádherné
reprodukce historických fotografií,
z nichž řada pochází z období 1. republiky, i zavzpomínat a zasmát se při sledování smyčky fotografií promítaných
na televizní obrazovce (zde velké díky
Petru Smolíkovi). Největší pozornosti
se však těšila naše «tenisová galerie»
na kurtu č. 1, kterou s nesmírnou péčí
a precizností připravila paní Jaroslava
Tůmová za pomoci Mirky Perstové.
Hodiny strávené touto prací asi nikdo
nespočítá. Nádherný set vzpomínek,
fotografií a historických dokumentů
- na soustředění, vedoucí oddílu, závodní tenis, vývoj areálu a další - přilákal mnoho zvědavých a zvídavých očí.
Velké díky patří také panu Jiřímu Černohorskému, který nám dodal řadu
cenných rodinných fotografií a také
množství vzpomínek nejen na svého
otce Vladimíra, ale i na bývalé tenisty
Sokola Říčany i tenis v našem městě.
Po pastvě pro oči následovala pastva
pro tělo. Díky skvělému cateringu
a našim šéfkuchařům Mirku Löpenovi a Láďovi Vrbovi, za velké pomoci
našich obětavých správcových areálu,
jsme si užili druhou část i po stránce
gastronomické. Srdečně děkujeme
sponzorům akce, zejména panu Davidu Frydrychovi a jeho pekařství a také
panu Petru Hněvsovi za pořízení bohaté fotodokumentace z naší oslavy.
Našich 85 let se zkrátka vydařilo se
vším všudy. Přejme si, ať nejen roky
zbývající do kulaté stovky, ale i další
dlouhá léta jsou pro říčanský tenis
šťastné.
Za Tenisový oddíl Sokola Říčany
a Radošovice Václav Votruba
(s použitím fotografií p. Petra Hněvsy)
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Podzimní sezóna v plném proudu
16.10. proběhl v KC
Labuť již 14. ročník
Fuego Cupu. A jak to
celé dopadlo? Tancovalo se ve 14 kategoriích od juniorských až po seniorské.
Náš nejmenší soutěžní pár Tomáš
Holík s Fany Haškovcovou vybojoval
v konkurenci 8 párů v kategorii Junioři II D LAT stříbrnou příčku a první
počítané finále, které je potřeba k zisku vyšší třídy. V kategorii dospělých
D LAT se Tomáš Rychta s Lucií Doležalovou protančil do semifinále na
10. místo. V další dospělácké kategorii konkrétně C STT bral náš další
pár Petr Pokorný a Anežka Kabátová
stříbrnou příčku a to na své první
společné soutěži. O fous unikl bronz
páru Tom Vladarz a Šárka Sasková
v kategorii C LAT. V kategorii B LAT
se domácím párům moc nedařilo,
pro většinu to byla jedna z prvních
soutěží v této třídě a pevně věříme,
že příště to bude jen lepší. Další
stříbro vybojoval pár Petr a Zdeňka
Pánkovi v kategorii Senior I D STT.
V další seniorské kategorii, ale tentokrát hobby – tedy kategorie Senior I E LAT vytančil zlatou příčku Jiří
a Jana Tomkovi. A v neposlední řadě
se na svou první soutěž v kategorii E
LAT vydaly i naše nováčkovské páry
Filip Süsmilich s Valčou Kaňákovou
a David Muk s Kačkou Kubíčkovou.
I přes nervozitu zatančili velmi dobře
a dokázali se poprat i o pár dobrých
známek. Ve stejné kategorii tančil
ještě Filip Thein s Marií Formánkovou a těm se podařilo s přehledem vyhrát. Sečteno podtrženo zůstaly nám
doma 2 zlaté a 3 stříbrné poháry.
V prosinci proběhne již tradičně vánoční akademie, o které vás budeme
podrobněji informovat v další čísle.
Únor je sice ještě daleko, ale už teď
bychom vás rádi pozvali na jubilejní
40. ročník Říčanského poháru, který
proběhne 11. a 12. února v říčanské
sportovní hale. Součástí sobotního
programu bude i taneční galavečer,
v rámci kterého proběhnou i finále
seniorské taneční ligy, takže je určitě
na co se těšit.
Vaše Fuego
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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

Vlastimil Vondruška

Oddělení pro dospělé, středa
23.11. od 18 hodin

Další autorský pořad a beseda v říčanské knihovně se uskuteční netradičně
ve středu. Hostem bude známý spisovatel a historik Vlastimil Vondruška.
Bude vyprávět o tom, jak se jako historik dostal k psaní, o životě spisovatele
a také o zásadách tvorby historické beletrie. Přiblíží historické prameny, které jsou k dispozici a jak se dají používat.
Pokusí se také naznačit, jak na jejich
základě přichází autorská inspirace.
Na postavě Oldřicha z Chlumu rozebere principy středověkého soudnictví
a ve společnosti panoše Oty pak milostný život našich předků. Vyprávěním se
prolnou nejen odborné informace z dějin, ale i zábavné historky ze života.

Na co se těšit v listopadu
v galerii Kotelna v Říčanech
Galerie připravila výběr z obrazů a soch
známého současného umělce Martina
Mainera. Představí hlavně jeho tvorbu
posledních šesti let. Specifický monumentální prostor Kotelny bude zabydlen na stěnách většinou velkoformátovými obrazy z cyklu Křoví, Slovanská
Epopej 2012, Blues woods, i z posledního cyklu Přicházíme v míru.
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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

Vlastimil Vondruška patří k našim nejvyhledávanějším autorům, ke spisovatelským „superstar“. Jeho tvorba si
získala mnoho příznivců, což mohou
potvrdit i knihovnice z naší knihovny –
jeho knihy patří k těm nejčastěji půjčovaným. Napsal více než 50 vědeckých
studií a článků o dějinách hmotné kultury, deset knih vědeckých a populárně naučných, více než 20 historických
románů pro dospělé a několik knih
pro mládež. Je autorem divadelních
her Ještě že nejsem kat a Gaudeamus
konšelé. Spolupracuje s Českým rozhlasem, v němž pravidelně představuje zajímavé události z českých dějin
a života lidí ve středověku.
Vlastimil Vondruška ohledně tématu
svých knih uvádí, že má radši spíše
starší historii. Snaží se události stavět
vedle sebe, hledat mezi nimi souvislosti a odpovídat si na otázky, které
autoři v jiných knihách často nezodpověděli. Knihy nepíše, ale prožívá. Je
v každém okamžiku se svým hrdinou
a neustále se ptá, co by udělal on a co
jeho okolí, a to se pak snaží skloubit
do jednoho dějového celku. Historický
román není odborná příručka, ale na

Oddělení pro děti, sobota 26. 11.
od 8 do 12 hodin
Poměrně novou celostátní knihovnickou akcí, konanou vždy v adventním
čase, je Den pro dětskou knihu. Děti
si při ní vytvářejí vlastní knížky, stírá
se rozdíl mezi čtenářem a tvůrcem.
V minulém roce se zapojila i naše
knihovna. Výsledek nás potěšil, účast
byla větší, než jsme očekávali, takže
letos pořádáme tuto akci znovu a děti
k nám srdečně zveme. Pro inspiraci
budou moci využít knihy, obrázky,
pastelky, lepidla a nůžky. Budeme
vymýšlet, psát, malovat, lepit, tvořit
komiksy. Výroba vlastních nových
nápaditých knih může začít. Přijďte
do našeho dětského oddělení výjimečně i v sobotu!

Díla v sedmi oddělených sekcích tvoří
celek a zprávu divákům o autorově úsilí, estetice, etice i šlamastice výroby děl.
Mainer vytvořil dobrý a barevný rytmus
instalace, s použitím menších, ještě nevystavených obrazů
svých nohou a rukou
z cyklu Černá hora.
Na podlaze Kotelny
dýchají sochy a objekty z výstavy Přicházíme v míru. Na místech betonových soklů
stojí Anděl a vedle na
podobném
soklu
Stojánek na globus,
což je alegorie Géniů
nesoucích Zemi, své

místo zaujímají i chlupatí Buddhové
a sarkastický Německý dům pro kočku
a ptáka. Čelními velkými transportními
dveřmi jakoby vchází bílá svatá trojice
Lady boy, Na molu a Účes.
Martin Mainer
Sochy a Obrazy (2010-16)
20. 10.- 25. 11. 2016

druhou stranu není možné současného hrdinu převléknout z džínů do
brnění a myslet si, že tak se historický
román píše. Lidé dříve jinak mysleli,
měli jiné hodnoty, zkušenosti, existovala jiná struktura společnosti, a to vše
se musí v příběhu odrazit.
Vstup je volný.

Den pro dětskou knihu

texty.kuryr@ricany.cz

29.11.2016, 20:00
Říčany, ul. 17. listopadu 214
tel.: 323 602 456, info@kclabut.cz, www.kclabut.cz
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SP O L Eč N OS T A TA N EC

19.00

01

PRvNí ŘíčANSK á vEŘEJNá TANčíRNA

Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!
D I vA D LO

VladiMÍR MišÍk & etc...
+ iVan Hlas & Band

19.30

03

Pá 11 / 11 / 2016 – 20.00
SPoLečný konceRt dvou SkvěLýcH StáLic
na čeSké Rockové Scéně.

MNOHO POv yKU PRO NIC, KOMEDIE

čt (W. Shakespeare / m. drahovzal) Hraje: Mrsťa Prsťa Kouřim. Představení
v rámci XX. ročníku Divadelního podzimu Jiřího Šatopleta.
D I vA D LO

19.30

10
20.00

11

34 MM SRážEK NA HLAvě ROBERTA
MCKENNy, KOMEDIE

čt (m. Svetlík) Hraje: ExCe(e)S, Říčany. Představení v rámci XX. ročníku
Divadelního podzimu Jiřího Šatopleta.
KO N C E R T y

v. MIŠíK & ETC... + IvAN HLAS & BAND
Pá Společný koncert dvou skvělých stálic na české rockové scéně.
DěTI

15.00

13

JAK SI KUBA NEvZAL PRINCEZNU,
POHáDK A
ne (d. Petit ) Hraje: DS Tyl čelákovice. Představení v rámci XX. ročníku
Divadelního podzimu Jiřího Šatopleta.
SP O L Eč N OS T A TA N EC

19.30

15
BoB ZaJÍček
JaZZ collegiUM
a RicHaRd tesařÍk
St 16 / 11 / 2016 – 20.00
konceRt z cykLu
„JAZZOvé vEčERy v ŘíčANECH”.

PRvNí ŘíčANSK á vEŘEJNá TANčíRNA

Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!
KO N C E R T y

20.00

16

JAZZ COLLEgIUM BOBA ZAJíčK A
S HOSTEM RICHARDEM TESAŘíKEM
St koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.
D I vA D LO

19.30

17

ROZMARNé LéTO, KOMEDIE

čt (v. vančura) Hraje: Rádobydivadlo Klapý. Představení v rámci XX. ročníku
Divadelního podzimu Jiřího Šatopleta.
vá žN á H U D B A

19.30

23

BENNEWITZOvO KvARTETO

St J. Fišer – 1. housle, Š. Ježek – 2. housle, J. Pinkas – viola, Š. Doležal
– violoncello. koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.
D I vA D LO

19.30

24
20.00

25
Janek ledecký – sliby
se maj plnit o Vánocích
Út 29 / 11 / 2016 – 20.00
Janek Ledecký vyRazí na JubiLeJní
20-té vánoční tuRné.

TAJEMNý vAD v K ARPATECH, KOMEDIE
čt (Lupinec & co) Hraje: v.A.D. Kladno. Představení v rámci XX. ročníku
Divadelního podzimu Jiřího Šatopleta.
KO N C E R T y

RADůZA
Pá koncert oblíbené písničkářky, skladatelky a spisovatelky.
SP O L Eč N OS T

08.00

26

CHARITATIvNí PŘEDváNOčNí BAZáREK
So bude se zde prodávat seconhendové oblečení, podávat káva, cukroví a pro
děti bude připraven malý program. akce se koná v prostoru předsálí.

Říčany – 17. listopadu 214

+420 323 602 456

PŘIPRAVUJEME
DěTI

14.00

27
16.30

27
14.00

28

KDO HLEDá, NAJDE, NA MOTIv y vELKé
KOčIčí POHáDKy K ARLA čAPK A

ne (t. Hénigová, H. Plicková) Hraje: DS Scéna Kralupy nad vltavou.
Představení v rámci XX. ročníku Divadelního podzimu Jiřího Šatopleta.
DěTI

XIv. ADvENTNí PROZPěvOváNí

ne zuŠ Říčany, v 18.00 rozsvěcení vánočního stromu na masarykově náměstí.
SP O L Eč N OS T A TA N EC

SETK áNí SENIORů S HUDBOU
Po Seniorcentrum Říčany.
KO N C E R T y

20.00

29

JANEK LEDECKý – SLIBy SE MAJ PLNIT
O váNOCíCH
Út Janek Ledecký vyrazí na jubilejní 20-té vánoční turné.

FleRet
– Vánoce na Valašsku
Út 06 / 12 / 2016 – 20.00

LISTOPADOvý KONCERT KPH
– Bennewitzovo kvarteto

konceRt.

bennewitzovo kvarteto je v mezinárodním měřítku v kategorii smyčcových kvartet
špičkovým souborem, což dokládají nejen vítězství ve dvou prestižních soutěžích
– v Ósace v roce 2005 a Prémio Paolo borciani v itálii v roce 2008, ale i pochvalné hlasy
kritiky. v současné době kvarteto koncertuje na významných českých i zahraničních
podiích (Wigmore Hall London, musikverein Wien, konzerhaus berlin, concertgebouw
amsterdam, Théâtre des champs-elysées v Paříži, The Frick collection new york, Seoul
art center, dai-ichi-Seimei Hall tokyo, Rudolfinum a dalších) a je pravidelně zváno
na festivaly jako Salzburger Festspiele, Luzerne Festival, Rheingau musik Festival,
kammermusikfest Lockenhaus, Pražské jaro a dvořákova Praha.
kvarteto hraje ve složení Jakub Fišer a Štěpán Ježek – housle, Jiří Pinkas – viola
a Štěpán doležal – violoncello. díky účasti na nejrůznějších mistrovských kurzech měli
jeho členové příležitost získávat zkušenosti a inspiraci od mnoha významných hudebních
osobností, zejména Rainera Schmidta (Hagenovo kvarteto) a Waltera Levina (kvarteto
La Salle). v roce 2003 obdrželi z rukou španělské královny diplom za vynikající studijní
výsledky na escuela Superior de música Reina Sofía v madridu. Rok poté byl soubor
vyznamenán cenou českého spolku pro komorní hudbu. v letech 2002-2004 bylo
kvarteto angažováno jako „Quartet in Residence“ v basileji a bylo pověřeno vedením
kurzu kvartetní hry.
Soubor nese jméno houslisty antonína bennewitze (1833-1926), který se zasloužil
o vytvoření české houslové školy. mezi jeho žáky patří otakar Ševčík, František ondříček
nebo členové slavného českého kvarteta karel Hoffmann, Josef Suk a oskar nedbal.
těšíme se na vaši návštěvu!

23. celoRepUBlikoVÉ
setkÁnÍ BeatleManiakŮ
So 10 / 12 / 2016 – 19.00
THE SHOWER, BEATLES COLLECTION BAND,
PROFESSOR, PETR JANDA. kŘeSt nové kniHy
„BEATLES SKRZ NA SKRZ”.

JANEK LEDECKý
– Sliby se maj plnit o vánocích
klasické vánoční písničky, ale i hity jako budu všechno, co si budeš přát, Proklínám
nebo Pěkná, pěkná, pěkná a samozřejmě Sliby se maj plnit o vánocích. to je program,
se kterým populární zpěvák Janek Ledecký dokáže vždy před vánocemi vyprodávat sály
v česku. na sklonku letošního roku se s populárním programem vrátí do českých měst
po dvacáté. navíc letos uplyne i 20 let od vydání alba Sliby se maj plnit o vánocích
a devět dalších. vánoční turné Janka Ledeckého nabízejí sérii koncertů s pravou
sváteční atmosférou. ani letošní rok se tradice nezmění. za doprovodu předního
českého smyčcového kvartetu m. nostitz Quartet a Jankových hudebních
kolegů baskytaristy davea mendéze a bubeníka Hanze Sedláře, které
doplní dívčí vokály, lidé uslyší nejen písně Ryba rybě, Sliby se maj plnit
NEBUď
o vánocích, ale také Pěkná, pěkná, pěkná a samozřejmě i několik písní
LABUť
od zahraničních autorů, ke kterým Janek chová úctu, jako jsou bob
A
dylan, Sting a další.
z

aJdi na
kuLtuR
u!

těšíme se na vaši návštěvu!

www.kclabut.cz

info@kclabut.cz

silVestR se skUpinoU
Repete
So 31 / 12 / 2016 – 20.00
PŘiJĎte oSLavit SiLveStRa do kc LabuŤ.
boHatá tomboLa, SLoSovateLné vStuPenky!

Co se děje v kultuře

Pozvánka do divadla
Divadelní spolek Tyl Říčany pořádá za grantové podpory Města Říčany a ve spolupráci s KC Labuť XX. ročník
Divadelního podzimu Jiřího Šatopleta, na který zve
všechny milovníky divadla.
Vážení diváci, každý listopadový čtvrtek a jeden čtvrtek
prosincový máte opět po roce možnost shlédnout ty nejlepší amatérské divadelní soubory.
3. listopadu
se s vlastním originálním pojetím Shakespearovy komedie Mnoho povyku pro nic představí vítěz několika
krajských přehlídek Mrsťa Prsťa Kouřim. Tento soubor
bude hrát v Říčanech poprvé a věříme, že ho svou návštěvou podpoříte. Určitě nebudete litovat.
10. listopadu
uvidíte známý říčanský soubor ExCe(e)S s autorskou
komedií Martina Svetlíka 34 mm srážek na hlavě Roberta McKenny. Tento soubor po dva večery vyprodal sál Na
Fialce a myslíme si, že jeho účast na festivalu potěší nejen
jeho fanoušky, ale i další diváky milující originální a trochu černý humor.
17. listopadu
přiveze Rozmarné léto říčanským divákům známý
soubor Rádobydivadlo Klapý. Vančurova poetika a výborné herecké výkony určitě dopřejí publiku příjemný
divadelní zážitek. Proč si v listopadu nepřipomenout letní
atmosféru?
24. listopadu
přijede soubor, který má v Říčanech mnoho fanoušků pro
svůj nezaměnitelný humor: V. A. D. Kladno. Tentokrát
přiveze komedii Tajemný VAD v Karpatech. Kdo viděl
předloni Píseček či loňské Upokojenkyně, jistě si ani tentokrát nenechá ujít příležitost se opravdu dobře pobavit.
1. prosince
představí v premiéře místní DS Tyl Říčany hru ruské
autorky Ludmily Ulické Ruská zavařenina. V komedii
o současném Rusku viděném optikou Čechovových her
uvidíte v režii Radany Šimčíkové nejen přední stars našeho souboru, ale i nové tváře.
Všechna dospělá představení začínají v 19:30 V KC Labuť, vstupenky je možno zakoupit na místě nebo v předprodeji KC Labuť. I letos budou permanentky na všechny
večery slosovány o Cenu vytrvalého diváka.
Nezapomínáme ani na naše nejmenší diváky:
V neděli 13. 11. od 15:00 uvidí pohádku DS Tyl Čelákovice
Jak si Kuba nevzal princeznu a v neděli 27. 11. od 14:00
pohádku Kdo hledá, najde, kterou přiveze DS Scéna Kralupy.
Na vaši návštěvu se těší DS Tyl Říčany.
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Program

3. listopadu až 1. prosince 2016
Čtvrtek 3. 11. 19:30
W. Shakespeare / M. Drahovzal:
Mnoho povyku pro nic, komedie
Mrsťa Prsťa Kouřim
Čtvrtek 10. 11. 19:30
M. Svetlík:
34 mm srážek na hlavě Roberta
McKenny, komedie
ExCe(e)S, Říčany
Neděle 13. 11. 15:00
D. Petit:
Jak si kuba nevzal princeznu, pohádka
DS Tyl Čelákovice
Čtvrtek 17. 11. 19:30
V. Vančura:
Rozmarné léto, komedie
Rádobydivadlo Klapý
Čtvrtek 24. 11. 19:30
Lupinec & co.:
Tajemný vad v karpatech, komedie
V.A.D. Kladno
Neděle 27. 11. 14:00
T. Hénigová, H. Plicková:
Kdo hledá, najde,
na motivy Velké kočičí pohádky Karla Čapka
DS Scéna Kralupy nad Vltavou
Čtvrtek 1. 12. 19:30
Ludmila Ulická:
Ruská zavařenina, komedie - premiéra
DS Tyl Říčany
Vstupné: večerní představení 100 Kč, permanentka na
večery 400 Kč, pohádky 50 Kč.
Obyvatelé Domova důchodců, DPS Senior a držitelé
průkazky ZTP vstup zdarma.
Předprodej v KC Labuť, tel: 323 602 456.
Permanentní vstupenky budou tradičně zařazeny do
slosování o Cenu vytrvalého diváka.
Děkujeme za finanční či hmotné přispění a pomoc:
Město Říčany, KC Labuť, Zoeller Systems s. r. o. –
Říčany, Řeznictví Petr Pelouch – Říčany, Květinářství
Sedmikráska – Říčany, Galanterie Flachs – Říčany,
Tiskárna M. Kříž – Říčany, Tomáš Hřivnáč – Říčany

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře
Otevírací doba během výstav:
pondělí - čtvrtek 14:00 - 18:00
pátek zavřeno
sobota a neděle 13:00 - 18:00
Rýdlova 271/14; tel.: 323 603 161

Dopolední vstup pro školy,
skupiny i jednotlivce je nutno
rezervovat.
www.ricany.cz/muzeum

Výstava Říčany
v době Karla IV.
Seznamte se s běžným životem obyvatel
Říčan v době vlády Karla IV. Vyzkoušejte nákup na středověkém tržišti, naučte
se ve farní škole podepsat na voskovou
tabulku gotickým písmem, na hradě si
vyrobte vlastní erb. Vyrazte do okolních
lesů a polí a k rybníkům s mlýnem – narazíte na divočáka i další zvěř a stanete se
svědky zakládání zbrusu nové vesnice.
Na výstavě se máte možnost poprvé
seznámit s pravděpodobnou původní
středověkou podobou místního hradu se všemi paláci, hospodářskými
stavbami, parkánem a hradním příkopem vytvořenou dle nejnovějších
archeologických nálezů.
Komentované prohlídky výstavy
s historikem Martinem Hůrkou jsou
každé pondělí od 17:00.
Výstava je realizována s finanční podporou Ministerstva kultury a Středočeského kraje.

Program k výstavě
pro rodiče s dětmi
Sobota 12. listopadu v 15:00
Přijďte si zažít výstavu s programem
a komentovanou prohlídku. Vyzkoušíte si aktivity, které na výstavě realizujeme s dětmi ze škol a školek.

Rukodělná dílna: Víly
pondělí 14. listopadu v 18:00
Přijďte si vyzkoušet suché plstění
plstící jehlou. Každý si vytvoří něžnou vílu jako dekoraci nebo hračku
pro dítě. K dispozici budou různé odstíny barev přírodní česané vlny.

Vhodné i pro děti od 10 let.
Dílnu povede Petra Skřivánková
Vstupné 120 Kč
Rezervace: 323 603 161
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz

Program povede Lenka Kubcová
Vstupné 50 Kč, dítě 30 Kč
Výstava je realizována s finanční podporou Ministerstva kultury a Středočeského kraje.

Předvánoční dílna:
Tisk na textil
pondělí 21. listopadu v 18:00
Sháníte inspiraci na vánoční dárky?
Přijďte se seznámit s technikou sítotisku, potisknout si originálními autorskými motivy tričko, tašku, látku nebo
jiný textil. Přineste si vlastní trička.
Dílnu povede
Carolina Sidon
Vstupné 30 Kč,
cena tisku
50 Kč/kus
Rezervace:
323 603 161
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz
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Z muzejních sbírek:
Osmanské mince
Kurz: Tvorba
rodokmenu
Informační schůzka:
28. listopadu v 18:00 (zdarma)
Termíny tří setkání:
pondělí v 18:00, leden - duben (termíny na informační schůzce)
Při tvorbě rodokmenu vás povedeme
také individuálně, součástí budou
osobní konzultace nad prameny, komunikace e-mailem.
Přibližně v měsíčních intervalech se
třikrát sejdeme (menší skupiny dle
pokročilosti), sdělíme si dosavadní zkušenosti, rozšíříme si přehled
o archivních fondech, digitalizaci archivních materiálů, ukážeme si, jak
s nimi pracovat a domluvíme se na
dalším postupu. Výsledkem našeho
snažení by měla být několikastránková studie o vlastním rodu každého
účastníka, základ pro další badání.
Na informační schůzce domluvíme
organizaci kurzu a podíváme se na
prameny 20. století, ve kterém při našem bádání začneme. Kurz se otevírá
při dostatečném počtu účastníků.
Cena kurzu: 1 000 Kč
Lektoruje Martin Hůrka a Jan
Andrle
Rezervace: tel.: 604 237 175
martin.hurka@muzeum.ricany.cz

Kurz: Čtení
starých textů
Informační schůzka:
28. listopadu v 18:00 (zdarma)
Termíny: 10. 1., 24. 1., 7. 2., 28. 2.,
14. 3. a 28. 3. 2017 od 18 hodin
Kurz je vhodný pro laické zájemce
o historii, obecní kronikáře či studenty historických oborů. Doporuču-

Jednu z dalších zajímavostí ze
sbírek Muzea Říčany představuje soubor několika osmanských
mincí. Tyto turecké mince pochází
z doby vlády sultánů před založením moderní Turecké republiky.
Mince pocházejí z 19. a počátku 20.
století. Jde vesměs o drobné měděné a niklové mince, ale jsou mezi
nimi i dvě mince stříbrné. Na jednu
z nich se blíže podíváme.
Vybraná mince je tzv. Medžidie. Nominální hodnotu na minci nenajdeme, její cenu tvořil samotný drahý
kov, zde stříbro, ze kterého byla zho-

ván podle islámského letopočtu, tedy
počítaný od tzv. Hidžry, odchodu proroka Mohameda z Mekky do Mediny.
Převedeno na křesťanský letopočet
jde o období od 28. ledna 1876 do
15. ledna 1877. Islámský kalendář je
podobně jako židovský lunární, jeho
rok tedy neodpovídá „našemu“ roku
a jednotlivá léta se vůči sobě stále
posouvají. Údaj se nevztahuje k roku
vyražení mince, ale jde o rok nástupu
sultána na trůn. Za jehož vlády byla
mince vyražena. V tomto roce se ujal
vlády nad Bosporem „nový vládce
všech věřících“ Mehmed Murad V.

Líc mince

Rub mince

tovena. Na líci najdeme nápis v turecké formě arabského písma, které
se používalo v Turecku až do zavedení latinky prezidentem Atatürkem od
roku 1929. Nápis říká, že mince byla
vyražena v Istanbulu, tehdy hlavním
městě říše a sídle sultánů.
Pod nápisem je uvedený rok 1293
východoarabskými číslicemi („arab
ské“ číslice známé v Evropě jsou tzv.
západoarabské). Tento rok je dato-

Na rubu můžeme vidět tzv. tughru,
sloužící jako symbol panovníka,
který svou autoritou ručil za náležité množství a ryzost drahého
kovu v minci. Podobně jako portrét
panovníka s jeho titulem na evropských mincích. Pod tughrou je
údaj o roce vzniku mince, datovaný
pro změnu podle vlády panovníka,
v tomto případě první rok vlády.
Jan Andrle

jeme ho jako doplněk pro účastníky
kurzu Tvorba rodokmenu. Seznámíme se s písmy 16. - 19. století. Důraz
bude kladen také na jejich pramenný
kontext a aplikaci znalostí při rodopisném bádání.
Cena kurzu: 900 Kč
Lektoruje Martin Hůrka
a Jan Andrle
Rezervace: tel.: 604 237 175
martin.hurka@muzeum.ricany.cz
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LADŮV KRAJ a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

www.laduv–kraj.cz

Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

Říčany v době Karla IV. – Seznamte se s běžným životem obyvatel Říčan v době vlády
Karla IV. Muzeum.

do
27.11.

Říčany

1.11.

Mnichovice

18.00

Koncert Říčanského Komorního Orchestru – Koncert při příležitosti dne vzniku
samostatného Československého státu. Vstupné dobrovolné. Kostel Československé církve
husitské.

2.11.

Uhříněves

19.30

Žalman wspol. – Pavel Lohonka oslaví letos 70. narozeniny a k tomuto jubileu pořádá
celoroční turné „70 JAR“. Vstupné 290 Kč, balkon 260 Kč. Divadlo U22.

3.11.1.12.

Říčany

Divadelní podzim Jiřího Šatopleta – Každý čtvrtek se hraje od 19.30 jedna komedie
v Kulturním centru Labuť. Vstupné 100 Kč, permanentka 400 Kč. Vstupné na pohádky
(neděle 13. 11. a 27. 11.) 50 Kč.

5.11.

Vyžlovka

Výlov rybníka Vyžlovka – Ryby za velmi nízké ceny, občerstvení.

5.11.

Říčany

Taekwon-do – 7. central Bohemia cup 2016. Volnočasové Centrum na Fialce.

5.11.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka – Myší pohádka - pohádka o tom, co se v babiččině špajzce přihodilo.
Divadélko Nána pro děti od tří let. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo
U22.

5.11.

Louňovice

15.00

Krkonošské pohádky – Hraje divadelní soubor Kafemlejnek. Sál hotelu U Sv. Huberta.

5.11.

Ondřejov

18.00

Taneční studio Impuls – Představení Tanečního studia Impuls ve Sportovně kulturním
centru.

5.11.

Louňovice

19.00

Strakonický dudák – Hraje divadelní soubor Tyl Lomnice nad Popelkou. Sál hotelu
U Sv. Huberta.

5.11.

Kolovraty

19.00

Neřež a jako host vystoupí Marie Rottrová – Koncert v sále U Boudů. Vstupné 200 Kč
v předprodeji, 230 Kč na místě.

9.11.

Světice

18.00

Autorské čtení – Michal Vaněček přečte ukázku ze své již páté humorné povídkové sbírky
„Kam zmizí slovo, když se vygumuje“. Michal Viewegh přečte ukázku z jeho právě vydané
knihy „Melouch“. Na závěr proběhne beseda. Možnost zakoupení knih. Malý sál základní
školy U Hřiště.

9.11.

Uhříněves

19.30

Lenka Dusilová – Koncert v Divadle U22.

11.11.

Říčany

20.00

Vladimír Mišík & ETC … + Radim Hladík & Blue Effect – Společný koncert dvou
skvělých stálic na české rockové scéně. Kultruní centrum Labuť.

12.11.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka – Pejsek a kočička mají důležitý úkol - poslat dětem dopis. Divadlo D21
pro děti od dvou let. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo U22.

12.11.

Louňovice

15.00

Pasáček vepřů – Pohádku hraje Bářino toulavé divadlo. Sál hotelu U Sv. Huberta.

13.11.

Říčany

8.21

Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Zásmuky - Kouřim - Oleška, 13 km.
Odjezd autobusem ze zastávky Říčany k žel.st. Přihlášky na tel. 723 513 431 nebo libuse.
rohoskova@centrum.cz.

13.11.

Štiřín

17.00

Sukův hudební Štiřín – Mladé talenty Josefu Sukovi - hraje gymnázium a hudební škola
hl. m. Prahy. Vstupné 150 Kč. Zámek.

14.11.

Říčany

18.00

Víly – Rukodělná dílna - přijďte si vyzkoušet suché plstění jehlou. Každý si vytvoří něžnou
vílu jako dekoraci nebo hračku pro dítě. Vhodné i pro děti od 10 let, vstupné 120 Kč.
Muzeum.

15.11.

Kolovraty

19.00

Neřež s Marií Rotrovou – Koncert v sále U Boudů.

16.11.

Říčany

20.00

Jazz Collegium Boba Zajíčka s hostem Richardem Tesaříkem – Koncert z cyklu

„Jazzové večery v Říčanech“. Kulturní centrum Labuť.
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texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře
21.11.

Říčany

18.00

Tisk na textil – Sháníte inspiraci na vánoční dárky? Příjďte se seznámit s technikou
sítotisku, potisknout si originálními autorskými motivy tričko, tašku, látku nebo
jiný textil. Přineste si vlastní trička. Vstupné 30 Kč, cena tisku 50 Kč. Muzeum.

23.11.

Uhříněves

19.30

Dvojkoncert Ivo Jahelka a Miroslav Paleček – Již téměř předvánoční koncert dvou
písničkářů. Jejich písničkám nechybí melodičnost, nadhled, humor a svérázný
podhed na svět. Vstupné 190 Kč, balkon 150 Kč. Divadlo U22.

24.11.

Uhříněves

15.00

Kavárenské posezení s dílnou - věšáček – Kresba akrylem nebo ubrouskovou
technikou si ozdobíte doplněk do domácnosti - věšáček na klíče, šperky a jiné
drobnosti. Určeno pro dospělé. Divadelní kavárna Divadla U22.

24.11.

Štiřín

19.30

Khalif "Wailin´" Walter – Bluesový koncert, vstupné 350 Kč. Zámek Štiřín.

25.11.

Říčany

20.00

Radůza – Koncert oblíbené písničkářky, skladatelky a spisovatelky. Kulturní

26.11.

Uhříněves

10.00

26.11.

Louňovice

26.11.

Louňovice

19.00

Dámská šatna – Hraje Divadlo Na Vísce Hořovice. Sál hotelu U Sv. Huberta

28.11.

Říčany

18.00

Čtení starých textů – Kurz je vhodný pro laické zájemce o historii, obecní kronikáře

centrum Labuť.
Sobotní pohádkování – Dvouhodinový divadelně - výtvarný workshop pro děti.
Vstupné 100 Kč, určeno pro děti 5 - 10 let. Divadlo U22.
15.00 Fešák Blešák – Pohádku hraje divadelní soubor Horní Počernice. Sál hotelu
U Sv. Huberta.

či studenty historických oborů. Seznámíme se s písmy 16. - 19. století. Cena kurzu
900 Kč. Muzeum.
29.11.

Říčany

20.00

Janek Ledecký - SLIBY SE MAJ PLNIT O VÁNOCÍCH – Jubilejní 20-té vánoční

turné Janka Ledeckého. Kulturní centrum Labuť.
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Historie v obrázcích
Prosíme vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o zapůjčení či darování muzeu. Zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny majiteli.
Přispějete tak k dokumentaci podoby města a okolí..
Foto: Archiv Muzea Říčany

Kresby zachycují starý říčanský hřbitov, který stával pod gymnáziem, v místech dnešního Parku por. Koreše.
Založen byl roku 1833 (předtím se po celá staletí pohřbívalo kolem kostela na náměstí). Drobný domek
v rohu u hřbitovní zdi představuje márnici. Hřbitov se začal přebudovávat na park v roce 1952. Autorem obou
vyobrazení, která vznikla roku 1950, byl v Říčanech bydlící ilustrátor Vincenc Hehl (1901-1977). Muzeum
v poslední době získalo drobný soubor kreseb tohoto autora, za což dárkyni velmi děkujeme.

