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Hlavní téma:

Zákaz tranzitu
nad 12 tun
Na Říčansku se uzavřely silnice
II. a III. tříd pro tranzitní
nákladní dopravu

Slovo úvodem

Marie Junková
vedoucí Farní charity Říčany
Vážení a milí spoluobčané,
dostala jsem příležitost pozdravit vás v tomto adventním, předvánočním čase jménem Farní charity Říčany. Možná, že naši malou dobrovolnickou organizaci ani neznáte, ale my se přesto, že je naše Charita
malá, snažíme být užiteční pro nemocné a seniory. Chceme, aby naše malé akce přinášely hlavně radost
– organizujeme hudební vystoupení, besídky, navštěvujeme na Štědrý den dopoledne nemocné v léčebně dlouhodobě nemocných na Vojkově a podnikáme i další drobné akce.
Vždy v lednu, kolem svátku Tří králů (6. ledna), se zapojujeme do organizování Tříkrálové sbírky v našem městě a v některých okolních obcích. Tuto celonárodní sbírku pořádá Charita Česká republika,
která se inspirovala starou lidovou tradicí, kdy malí koledníci chodili od domu k domu a vyprošovali si
něco dobrého k jídlu. V současnosti koledníci vybírají peníze do zapečetěných pokladniček a výtěžek
sbírky je určen na pomoc sociálně potřebným lidem, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. V našem kraji jsou sbírkou podporovány vybrané projekty Arcidiecézní charity Praha, které bývají každý
rok jiné (např. Azylový dům Gloria pro pomoc rodinám s dětmi, Domov pro seniory kardinála Berana
v Mukařově). Část peněz ze sbírky se vrátí do naší Farní charity na akce, které pořádáme, nebo na pomoc potřebným v našem městě a okolí (přispěli jsme například malé obyvatelce Říčan na invalidní vozík, vypomohli jsme rodině, které vyhořel dům, věnovali jsme dar na provoz Hospice Dobrého Pastýře
v Čerčanech).
Příští rok proběhne sbírka již poosmnácté a my se těšíme, že opět navštívíme říčanské domky i byty, přineseme tříkrálové požehnání a dostaneme nějaký dar do kasičky. Věříme, že i tentokrát budete k našim
koledníkům štědří.
Chtěla bych nám všem popřát, abychom si v tomto adventním a následně vánočním období našli čas pro
své blízké – především pro rodinu, přátele a známé, ale třeba také pro ty vzdálenější. Pro osamělé sousedy, seniory, nemocné. Přinášejme do svých vztahů sváteční pohodu, vstřícnost, úsměv i dobré slovo.
A do nového roku 2018 zdraví, hodně spokojenosti, radosti a božího požehnání. Ať se vám vše daří a ať
je vaše srdce otevřené pro pomoc těm, kteří to opravdu potřebují. A ještě bychom si mohli přidat pro
nový rok heslo se slovy Matky Terezy z Kalkaty: „Dobré skutky jsou články, které vytvářejí řetěz lásky.“
A skutečná láska je přece ve světě tak potřebná!
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Informace z radnice
Krátce ze Zastupitelstva města Říčany dne 8. 11. 2017
u Zastupitelstvo projednalo otázku dopravních opatření v ulici Mozartova. Zastupitelé vzali na vědomí petice
a podněty občanů. Zastupitelstvo odmítlo návrh starosty
na uzavření této ulice, tak jak to požadovala jedna z petic.
Nikdo ze zastupitelů nenavrhl revokaci usnesení RmŘ,
kterým radní souhlasili se zjednosměrněním komunikace
Mozartova ve směru Blatouchová-Bílá. Zastupitelé uložili
tajemníkovi zadat zpracování dopravně inženýrské studie
v lokalitě ulice Mozartova, Bílá, Blatouchova a předložit výsledek studie na zasedání ZMŘ a zároveň souhlasí
s uvolněním částky 100 000 Kč z rezervy ZmŘ na zpracování studie.
u Zastupitelé podpořili investiční záměr Rekonstrukce
tribuny fotbalového hřiště, Říčany.
u Revizí prošel investiční záměr Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a závazek financování II. – IV.
etapy rekonstrukce v celkové výši 22.97 mil. Kč pro roky
2019-2020.
u Zastupitelstvo schválilo revizi investičního záměru
Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce objektu
č. p. 53, Masarykovo nám. Změna spočívá v etapizaci
projektu.

u Město Říčany vydává obecně závaznou vyhlášku města Říčany č. 6/2017 o místních poplatcích, která nahradí
původní vyhlášku č. 5/2014 o místních poplatcích z roku
2014, včetně všech zapracovaných novel.
u Na listopadovém jednání zastupitelé schválili takézávazné ukazatele pro zpracování návrhu rozpočtu města na
rok 2018.
u Zastupitelstvo souhlasilo s vyhlášením veřejné zakázky na stavební práce na akci Přiváděcí a rozvodné řady
Strašín, Pacov, Radošovice, která je spolufinancována
z OPŽP, s předpokládaným uzavřením smlouvy na dodavatele stavby do 31. 5. 2018.
u Bude projednána změna č. 4 územního plánu. Prověří
se návrhy společnosti Zoeller systems, s. r. o., která žádá
změnu funkce pozemku určeného na bydlení na pozemek
pro výstavbu administrativy. Dále se prověří změna minimálního procenta zeleně v lokalitě.
u Zastupitelstvo souhlasilo s individuální dotací Komunitnímu centru Říčany, o. p. s. ve výši 100 000 Kč na provoz
společnosti poskytující sociální služby občanům Říčan.
Zastupitelé projednali celkem 20 bodů,
kompletní zápis ze ZMŘ je k dispozici na www.ricany.cz

Krátce z rady 12. 10. 2017

na 2 750 000 bez DPH a souhlasí s uvolněním částky
600 tisíc Kč.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

u Rada souhlasila s uzavřením dodatku na doplnění PD
na akci „Odvodnění Sokolovské Zahradní včetně rekonstrukce komunikací“ o propojení vodovodů ul. Zahradní
a Ke Koupališti o navýšení o 48 000 Kč bez DPH tj. s firHlasy pro: 6, nepřítomno: 1
mou LN Consult s.r.o.

Krátce z rady 26. 10. 2017

– rada přijala celkem 5 usnesení

Krátce z rady 19. 10. 2017
– rada přijala celkem 24 usnesení

u Rada města souhlasila s uzavřením partnerských
smluv pro dotační projekt Komunitního centra Říčany
s partnery Cestou integrace, o.p.s, Komunitním centrem,
o.p.s., Muzeem Říčany.
Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada schválila uzavření smlouvy o implementaci softwaru SYDO Traffic DSA se společností GEMOS DOPRAVNÍ
SYSTÉMY, a.s. o dodání a implementace softwaru k zajištění agendy vážení vozidel. Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada schválila uvolnění částky ve výši 180 000 Kč z finanční rezervy Rady města Říčany za účelem nákupu 5 ks
elektrokol vč. 2 ks nabíjecích stojanů.
Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci na realizaci stavby „Půdní vestavba
a reprezentační sál č. p. 83, Masarykovo náměstí“ firmou
Rybář stavební za cenu 180 000 Kč bez DPH.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se společností Rybář stavební, s.r.o. na dokončení rekonstrukce Nerudovy ulice v Říčanech. Hodnota smlouvy
je na základě inventury rozpracované stavby vyčíslena
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– rada přijala celkem 16 usnesení

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci
rekonstrukce WC Masarykovo nám. čp. 83, Říčany a zhotovitelem MOZIS, s.r.o. za cenu 450 045 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 5, proti: 1, zdrželi se: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo GREEN
PROJECT, s.r.o. na realizaci výsadby sadu ovocných dřevin
a založení květnaté louky za cenu 1 391 692 Kč vč. DPH.
Součástí smlouvy je i rozvojová péče o vysazené dřeviny,
následná péče o založené travní a luční plochy po dobu tří
let od předání první části. 
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1

Pozvánka

pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany
středa 20. 12. 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

Informace z radnice
u Rada schválila předložený návrh priorit oprav místních
komunikací a chodníků v Říčanech pro rok 2018.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 2
u Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o partnerství
a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Komunitní centrum Říčany“ s partnery Kulturní centrum
Labuť Říčany, ZUŠ Říčany, Seniorcentrum Říčany.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s Diakonie ČCE – středisko Praha, o poskytnutí individuální
dotace ve výši 33 000 Kč na poskytnutí sociální služby
„Raná péče“ 2 rodinám s TP v Říčanech.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření nájemních smluv na dlouhodobé pronájmy krytých sportovišť a upravený ceník.
Hlasy pro: 7

Krátce z mimořádné rady dne
31. 10. 2017 – rada přijala celkem 2 usnesení
u Rada vybrala v architektonické soutěži první tři vítězné
návrhy „Základní škola, Komenského náměstí, Říčany“
a udělila i mimořádné odměny návrhům č. 12 a č. 15.
Podrobně čtěte dále v Kurýru. Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady dne 2. 11. 2017
– rada přijala celkem 32 usnesení

u Rada doporučila Zastupitelstvu schválení revize investičního záměru Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce
objektu č. p. 53, Masarykovo nám.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit investiční záměr Rekonstrukce tribuny fotbalového hřiště, Říčany.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila uzavření smlouvy se spol. České radiokomunikace a.s. na provoz systému „Inteligentní parkování
Masarykovo nám. v Říčanech“ za předpokladu trvání smlouvy po dobu pilotního provozu, maximálně na dobu trvání
v délce 6 měsíců od podpisu smlouvy. Souhlasila s uvolněním
finanční částky ve výši 108 900 Kč ze své rezervy.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada doporučuje Zastupitelstvu města Říčany rozhodnout o pořízení změny č. 4 ÚP Říčan.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada města Říčany doporučila Zastupitelstvu souhlasit s vyhlášením veřejné zakázky na stavební práce na
akci Přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice, která je spolufinancována z OPŽP, s předpokládaným
uzavřením smlouvy na dodavatele stavby do 31. 5. 2018.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada vybrala ve věci veřejné zakázky č. 8/2017 IT –
Elektronická úřední deska (EUD), Říčany, dodavatele
BSS Praha s.r.o. za cenu 1 096 260 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy GORDIC spol.
s.r.o. na dodání „IT – Systém pro správu smluv“ za cenu
1 156 457,50 Kč vč. DPH. Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Z
OČÍ
DO
OČÍ

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
kdykoli po předchozí dohodě
u se starostou Vladimírem Kořenem
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc se ruší z důvodu ZMR.
u s místostarostkou Hanou Špačkovou
Tento měsíc se ruší.

u Rada schválila výši cen za likvidaci komunálních odpadů pro občany na rok 2018. Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada jmenovala s účinností od 5. 12. 2017 členy správní rady společnosti Mediální a komunikační servis Říčany.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s konáním veřejné sbírky, jejíž výtěžek
je určen pro sociálně znevýhodněné děti z města Říčany
a jeho správního obvodu. Výtěžek sbírky bude využit k financování dětské zimní rekreace na horách a nákupu nezbytně nutného zařízení domácností. Sbírka se uskuteční
ve dnech 23. 12. 2017 – 10. 1. 2018 v rámci akce České
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
Vánoce.
u Rada doporučila Zastupitelstvu města Říčany schválit revizi investičního záměru Rekonstrukce Politických vězňů. 
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady 9. 11. 2017
– rada přijala celkem 10 usnesení

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci stoky A – úsek od cesty Svobody k Rýdlově ulici se
společností Fiala Projekty, s.r.o. za cenu 72 600 Kč bez DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s nákupem a instalace HW pro úsekové
měření od společnosti XANADU a.s. za cenu 1 996 080
Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 4, proti: 1, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na dopravní značení – tranzit II. etapa mezi městem Říčany, a GS
PLUS, s.r.o. za cenu 144 583 Kč vč. DPH. Předmětem
smlouvy je 2. etapa dodávky a instalace svislého dopravního značení včetně spojovacích a kotvících prvků.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Územní
studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany“ a souhlasila s Podmínkami rozhodnutí
o poskytnutí dotace na výše uvedený projekt.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada města Říčany schválila finanční příspěvek ve výši
30 000,- Kč z rezervy RmŘ na tradiční kulturní akci Čertovský rej na Masarykově nám.
Hlasy pro: 4, nepřítomno: 2
Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz
Kateřina Lauerová, Odbor Kancelář starosty
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Foto: Rudolf Flachs

Na Říčansku se zavírají silnice II. a III. tříd
pro tranzit nákladních aut nad 12 tun

Foto: Rudolf Flachs

V pondělí 13. listopadu 2017 v devět hodin dokončili na
Říčansku instalaci 26 dopravních značek, které zakazují tranzit nákladních aut nad 12 tun. Zákaz platí pro
silnice II. a III. tříd. Opatření je reakcí na ohlášený plánovaný zákaz vjezdu kamionů, který schválili pražští
radní. Pro Říčany by to znamenalo úplný dopravní
kolaps.
„Jsme obětí nedostavěného Pražského okruhu a už nám
dochází trpělivost,“ komentuje situaci starosta Vladimír
Kořen (Klidné město) a dodává: „Trpělivě jsme čekali,
jenže z Prahy přicházejí rozporuplné a nebezpečné signály.
Část politiků bojkotuje nejkratší možnou trasu Pražského
okruhu mezi Říčany a Běchovicemi a vlastně tím přímo i nepřímo ubližují desítkám tisíc lidí na Spořilově nebo u nás
v Říčanech. Kamiony mezi rodinnými domy, děti proplétající se mezi velkými náklaďáky, každodenní zácpy…Takový
obraz už nechceme.“
V katastru Říčan je dálniční křižovatka mezi už postavenou částí Pražského okruhu a dálnicí D1. Tisíce kamionů
denně tak zkoušejí najít cestu směrem na východ Čech.
Vedení města si od zákazu tranzitu slibuje významné snížení dopravní zátěže. Zákaz přímo nezahrnuje ulici Čer-

nokostelecká, která je silnicí I. třídy. Zákaz ale platí pro
frekventovaný přivaděč k dálnici D1.
„Neznamená to, že pokutu dostane automaticky každý
řidič náklaďáku. Za tranzit se dle vyhlášky kupříkladu
nepovažují vozidla, která mají v místě nakládku, vykládku
nebo havarijní opravu,“ vysvětluje velitel městské policie
v Říčanech Václav Řezáč a dodává: „Samozřejmě v prvních
týdnech budeme kontrolovat a na tranzit se zaměříme. Pokuty jsou v řádu tisícikorun.“
Hlavní silnice v Říčanech mají velmi vyspělé systémy dopravního monitoringu. Je zde několik zařízení úsekového
měření rychlosti a třeba nově instalované vysokorychlostní váhy. Vše dává 24hodinový přehled o pohybu vozidel na
těchto úsecích.
„Díky čerstvě instalovaným vahám víme, že takřka čtvrtina
nákladních aut je navíc přetížená. Ani se nedivím, že silnice
na Říčansku jsou jedny z nejhorších v republice,“ popisuje stav radní David Michalička (Klidné město) a dodává:
„Váhy se brzy objeví i na silnici I/2 Černokostelecká. Máme
slib od ŘSD.“
Značky jsou rozmístěné i v mnoha dalších obcích na Říčansku, jejich starostové ve spolupráci s městem Říčany
dali dohromady projekt rozšíření monitorovacího systému i do těchto obcí.
„Myslím, že je zcela jasné, že kamion patří především na
silnici dálničního typu, a řidič kamionu, který hledá zkratky mezi rodinnými domy, se prostě nechová slušně a bezpečně,“ dokončuje starosta Kořen.
Kateřina Lauerová
tisková zpráva města Říčany
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Říčany připravují etapizaci územního
plánu s mottem:
„Nejdřív infrastruktura a pak výstavba“
Říčanská radnice připravuje zásadní změnu územního
plánu, která si klade za cíl regulovat výstavbu tak,
aby se město nedostalo do vážných ekonomických
problémů. Principem je takzvaná etapizace, kdy se
v některých rozvojových plochách budou moci stavět
domy pro bydlení nebo skladová centra, až bude
například vybudována nová škola, rozšířena ČOV
nebo dokončen Pražský okruh.
Město Říčany se dodnes potýká s důsledky „velkorysého“
územního plánování z přelomu tisíciletí. V té době se evidovaly stovky žádostí o změnu orné půdy na stavební pozemky nejen pro bydlení. Zastupitelé tehdy otevřeli cestu
k možnosti, aby se město rozrostlo na až 25 000 obyvatel.
Z dnešního pohledu je podíl rozvojových ploch v územním plánu Říčan velmi vysoký vzhledem k finančním
možnostem města zajistit veškerou infrastrukturu a potřeby obyvatel. Kritická je situace nejen v dopravě. Nedostačují kapacity zařízení pro likvidaci odpadních vod,
ale i zásobování pitnou vodou, kapacity školských a předškolských zařízení. V některých ohledech hrozí havarijní
stavy. V roce 2016 proběhlo v Říčanech referendum. Lidé
rozhodovali o přibrzdění výstavby tak, aby se město nerozrostlo nad 21 tisíc obyvatel. Referenda se nezúčastnil
potřebný počet voličů, pro platnost a závaznost scházelo,
aby k urnám přišlo o několik desítek obyvatel více.
„Drtivá většina lidí se vyjádřila pro regulaci výstavby. Dokonce i největší oponenti tvrdili, že nechtějí Říčany s 25.000
obyvateli. Tvrdili, že se jim pouze nelíbí institut referenda,“
říká starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává:
„Připravili jsme proto na radnici návrh změny územního
plánu, který doufám přinese pro Říčany naději, že se nestanou obětí zhoubného rozvoje výstavby.“
Změna územního plánu dává do přímé souvislosti dokončení nutné infrastruktury – dopravní, vodárenské nebo
školské – a povolení další výstavby. Princip je jednoduchý –
chce-li developer stavět, musí být nejdříve postaveny důležité silnice nebo škola. Radnice navrhuje tři etapy výstavby.
Cílem je postupný, udržitelný nárůst obyvatel. Plán nepočítá se změnou stavebních pozemků zpátky na ornou půdu.
Změna č. 2 ÚP rozděluje rozvojové zastavitelné plochy do
etap podle následujícího základního klíče:

předpokládá maximální možné navýšení počtu obyvatel
až o 4 tisíce lidí.
„Zařazení lokalit do jednotlivých etap vychází z urbanistické logiky. Nejdříve zahustit výstavbu v centrálních částech
města a následně postupovat směrem k okrajovým částem,“
vysvětluje Čestmíra Šťastná vedoucí Odboru územního
plánování a dodává: „Návrh etapizace počítá i s místními
infrastrukturními podmínkami jednotlivých lokalit. Důležité je, aby budoucí obyvatelé měli hotové ulice, chodníky,
osvětlení…“
Další etapy jsou podmíněny například stavbou školy na
Komenského náměstí nebo výstavbou stavby 511 SOKP.
Pro tyto etapy jsou stanoveny základní podmínky a také
podmínky místní.

I. etapa (proluky, zahrady, rekonstrukce v zastavěném
území)
II. etapa (menší rozvojové plochy)
III. etapa (velké a okrajové rozvojové plochy)

Navržená etapizace se nevztahuje na dělení a scelování
pozemků, udržovací práce, na přístavby, doprovodné
stavby a jiné stavby (každá do 25m2) a dále na stavby veřejné infrastruktury.
Mimo etapizaci jsou zařazeny plochy, jejichž náplní je
veřejná vybavenost (občanská, technická apod.) buď protože nemá nároky na odkanalizování (plochy parkovišť,
sportovišť OSL atp.), nebo se jedná o stavby veřejného
zájmu (školy, školky, domovy pro seniory atp.), u kterých
je žádoucí zajistit přednost z důvodu hájení veřejného
zájmu. Popřípadě sem byly zařazeny plochy komerční
vybavenosti a některé plochy výroby. I tyto zastavitelné
plochy mimo etapizaci mohou mít požadavky na místní
infrastrukturní podmínky.
„Nejde o regulaci výstavby bez důvodu. Nároky na zajištění veškerých služeb pro obyvatele jsou finančně nesmírně
náročné. Pro příklad. Jen stavba školy je otázkou přes čtvrt
miliardy korun. Pokud rozvoj nepřibrzdíme, půjde kvalita
života všech obyvatel prudce dolů,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen.

Do první etapy spadají zastavěná území. Plošně jde o etapu největší, týká se kupříkladu proluk uvnitř stávající
výstavby. Zelenou dostanou také přestavby domů v centru města, třeba na ulici 17. listopadu. U této etapy se

Veřejná projednání Změny číslo 2 ÚP se předpokládají v závislosti na výsledcích jednání s dotčenými orgány
a případné úpravě návrhu od března 2018.
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města
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Důsledky ničivé vichřice v Říčanech
Vichřice, která se přehnala přes Českou
republiku ve dnech 28. a 29. října 2017,
napáchala značné škody i na Říčansku. Mezi poškozené patří i městské lesy Říčany, které se budou s následky vyrovnávat až do jara. Správa městských lesů důraz-

ně upozorňuje, že vstup do lesa je na vlastní nebezpečí,
i když zákaz vstupu do lesa byl již odvolán. U hájenky
bude odtěženo dřevo napadené kůrovcem a dojde
k úpravě půdní frézou.

FOTO: Markéta Zelená

Škody na majetku města se ještě vyčíslují. Silný vítr
místy dosahující síly orkánu způsobil škody především
v městských lesích. Z  důvodu hrozícího nebezpečí pádu
stromů vyhlásilo město jako majitel lesů v neděli 29. 10.
2017 zákaz vstupu do lesa. Zákaz byl již odvolán, přesto
Správa lesů města Říčany důrazně upozorňuje, že vstup
do lesa je na vlastní nebezpečí. Likvidace škod po větrné
kalamitě potrvá v lesích až do jara 2018. Hlavní lesní
cesta od Olivovny na Světice je zprůchodněna a na dalších
cestách práce pokračují. V městských lesích padlo dle
hrubého odhadu 500 kubíků dřeva, což přibližně odpovídá
roční těžbě. O síle větru svědčí to, že vyvráceny a poškozeny
byly nejen smrky a borovice, ale také mnoho modřínů.
Přitom hlavním posláním při vysazování modřínů, nejen
v lesnictví, je jeho funkce větrolamu. Do odstraňování škod
po vichřici se bezprostředně s velkým nasazením zapojili
i dobrovolní hasiči z Říčan. Za jejich ochotu jim patří veliký
dík! 

FOTO: Jiří Dvořák

Oblíbenou Lesní posilovnu na Tehovské cestě poničil
padající strom. Po posouzení likvidátorem pojišťovny
budou prvky opět opraveny a uvedeny do původního stavu.
Street-workoutová sestava vznikla na podzim loňského
roku za Olivovnou na Tehovské cestě a byla financována
z Programu rozvoje venkova ČR. Ten byl o této nehodě
rovněž informován. 
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Těžaři již zpracovali popadané stromy v lokalitě u říčanské hájenky u Světic. Stromy ležící na zemi byly důkladně
prohlédnuty a bylo zjištěno jejich silné napadení kůrovcem. Některé stojící stromy v této lokalitě jsou již suché a některé,
byť mají zelené jehličí, mají opadanou kůru. Proto je nutné jejich odstranění těžbou. Odstraněny budou i stromy
poškozené na bázi kmenů a ohrožující aktivity v oblasti u hájenky. Na ploše zasažené požárem dojde do konce letošního
roku k úpravě plochy půdní frézou. Na jaře roku 2018 zde budou vysazeny nové stromky na celé ploše.

Památný Žižkův dub v Jizerské ulici,
ze kterého se při vichřici odlomila
silná kosterní větev. Strom bude
odborníky posouzen a případně
ošetřen.

FOTO: Eva Šebková

Nafukovací hala
ve sportovním
areálu v Pacově
byla krátce mimo
provoz. Poškození
po vichřici bylo
rychle odstraněno
a hala opět slouží
sportovním
klubům.

Text připravila Kateřina Lauerová
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Architektonická soutěž
na výstavbu nové školy
Město Říčany se v roce 2017 rozhodlo řešit výběr zhotovitele projektové dokumentace na výstavbu základní
školy na Komenského náměstí formou veřejné anonymní architektonické soutěže o návrh. Pouze touto
cestou bylo možné získat optimální řešení. V době
příprav soutěžních podkladů nikdo nepředpokládal,
že zadavatel, město Říčany, získá 20 návrhů! Tento vysoký zájem o architektonickou soutěž vyhlášenou dne
16. 6. 2017 lze v odborných kruzích vysvětlit především
dobrými zkušenostmi z předchozích soutěží (např. komunitní centrum, na něž je v současné době již hotová
projektová dokumentace, vydané stavební povolení
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Vítězný návrh
Autoři: Martin Rusina, Martin
Frei, Markéta Poláčková,
Johana Šohájková

a podána žádost o dotaci – vše se stihlo do roka od podání architektonického návrhu), kvalitním obsazením
poroty (se členy poroty jsme čtenáře seznámili v říjnovém čísle Kurýru) a v neposlední řadě velmi dobře
připravenými soutěžními podklady, k nimž bylo pouze
minimum dotazů.
Cílem architektonické soutěže bylo získat návrh objektu
školy, který bude více než zdařilý nejen z hlediska architektonického a dispozičního. Nová škola dokomponuje
nyní prostorově neurčité náměstí. Návrh bude zároveň
řešit dopravní obslužnost.
Nejzazší termín pro odevzdání soutěžních návrhů byl sta-

texty.kuryr@ricany.cz
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Návrh na 2. místě
noven na pondělí 4. září na 18. hodinu. Všichni účastníci
měli tedy na studium podkladů, analýzy území i tvorbu
návrhu 11 týdnů. Po odevzdání soutěžních návrhů nastalo období kontrolování odevzdaných podkladů a následně
období hodnocení všech návrhů, které byly anonymní až
do samého závěru. Celý proces byl zaznamenán podrobně v protokolu o průběhu anonymní architektonické
soutěže o návrh. Poprvé se porota k hodnocení návrhů
sešla v pondělí 18. září. Hodnocení probíhalo celý den až
do večerních hodin. V prvním kole hodnocení proběhla
diskuse nad všemi návrhy, nad jejich pozitivy a negativy.
V pozdních odpoledních hodinách proběhlo 1. kolo hlasování, v němž bylo rozhodnuto vyřazení 11 návrhů. Do
druhého kola hodnocení, které probíhalo 19. září opět po
celý den, postoupilo tedy devět návrhů z celkových dvaceti. O jednotlivých návrzích se znovu a znovu diskutovalo,
porota se znovu podrobně zabývala názory přizvaných odborných znalců a v závěru dne hlasovala o ponechání pěti
návrhů do třetího, finálního kola hodnocení. Vzhledem
k tomu, že bylo třeba ještě některé otázky k jednotlivým
návrhům objasnit, shodli se členové poroty na přizvání
odborného znalce z oboru požárně bezpečnostního řešení
staveb a diskutovali s ním některá možná úskalí jednotlivých návrhů. Dne 3. října ve 12 hodin proběhlo poslední
hlasování poroty. Bez jakéhokoli zaváhání se všichni porotci jednomyslně shodli na udělení první ceny návrhu č.
6. Druhou cenu získal návrh č. 20 a třetí cenu návrh č. 17.
Tyto tři návrhy dosahovaly nejvyšších kvalit. Odměny byly
uděleny návrhům č. 12 především za urbanistický koncept
a č. 15 za dispoziční řešení umožňující flexibilitu metod

Barbora Kopřivová, Karel Scheib, Bořek Němec,
Richard Zacpal
výuky. Podrobně je popsáno hodnocení všech návrhů
v protokolu. Teprve po tomto rozhodnutí byla porotě předána tabulka se jmény autorů jednotlivých návrhů, které
až dosud byly hodnoceny pouze pod pořadovým číslem.
Až nyní bylo objasněno, že první cenu získali a autory návrhu byli Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková
a Johana Šohájková. Druhou cenu získali a autory návrhu byli Barbora Kopřivová, Karel Scheib, Bořek Němec
a Richard Zacpal. Třetí cenu získali a autory návrhu byli
Ondřej Císler, Vojtěch Ružbatský, Filip Rašek a Josef
Choc. Odměny za návrhy získali autoři Jaroslav Havelka
a Tomáš Havelka za návrh č. 12 a Ondřej Píhrt a Štefan
Šulek za návrh č. 15.
Rada města Říčany odsouhlasila výběr návrhů 31. října.
Po uzavření výsledků architektonické soutěže bude následovat jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU), v němž bude
vybrán budoucí zhotovitel projektové dokumentace. Do
JŘBU budou vyzváni všichni ocenění, nikoliv však odměnění účastníci. Rozhodnuto bude tedy až začátkem roku
2018. Poté budou následovat měsíce a měsíce projektování a projednávání projektu školy s účastníky řízení a dotčenými orgány.
Příprava celé architektonické soutěže i její průběh trvaly
několik měsíců, proto poděkování patří nejen všem účastníkům architektonické soutěže, jejichž návrhy nám přinesly mnoho inspirace a mnoho podnětů k zamyšlení, ale
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i všem, kteří se podíleli na přípravě soutěžních podkladů,
na hodnocení soutěže a na finalizaci všech dokumentů se
soutěží souvisejících. Velký dík náleží sekretáři soutěže
Janě Vavřinové, celé porotě ve složení David Mareš, Tomáš Bezpalec, Jitka Hofmeisterová, Lenka Dvořáková,
David Tichý, Vladimír Kořen, Alice Štěpánková a Zdeněk
Hraba, komisi pro otevírání obálek autor ve složení Markéta Javůrková, Tereza Michalovová a Dominik Landkammer, přezkušovateli Davidu Michaličkovi a všem
přizvaným odborným znalcům Pavlu Bednářovi, Michalu
Čejkovi, Tomáši Suchomelovi a Filipu Hošpesovi. Spolupráce všech byla výborná, mnohdy přesahovala běžné
pracovní nasazení. Cílem všech bylo zodpovědně vybrat
nejkvalitnější návrh školy, do níž budou rádi chodit žáci,
učitelé i rodiče a současně stavby, která posílí urbanis-

1

Kmenová třída prvního stupně s pracovním koutkem a variabilním uspořádáním lavic
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Návrh na 3. místě

Základní škola, Komenskéh
Autoři: Ondřej Císler, Vojtěch Ružbatský, Filip Rašek,
Josef Choc

tickou strukturu lokality a podpoří charakter řešeného
prostoru – Komenského náměstí. Snad se nám to tedy povedlo. Posuďte sami. Vzhledem k tomu, že grafický rozsah
návrhů je značný, uveřejňujeme v Kurýru jen vizualizace.
Všechny návrhy budou zveřejněny na webu města Říčany a navíc pro veřejnost připravujeme opět výstavu všech
soutěžních návrhů.
Alice Štěpánková
vedoucí oddělení investic
architektka města Říčany

Vstupní hala / vpravo průchozí přezuvkárny

Školní dvůr / atrium, srdce školy

texty.kuryr@ricany.cz
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Říčanské seniory začne od nového roku po městě a přidružených obcích dopravovat SENIOR TAXI. Přistavením objednaného vozu se cesta k lékaři, na nákup,
poštu či úřad stane komfortní a dostupnou službou.
Cestující s jedním doprovodem za cestu zaplatí pouze
15 Kč, službu bude dotovat město. Určena je pro osoby
s bydlištěm v katastru Říčan nad 65 let, nebo držitele
ZTP a ZTP/P průkazu.
Vedení města se nechalo inspirovat službou, která již
úspěšně funguje v několika městech ČR a po které volají
i místní senioři. Od ledna 2018 začne ve městě a přidružených obcích, konkrétně Pacov, Kuří, Strašín, Voděrádky
a Jažlovice jezdit SENIOR TAXI. Službu mohou využívat
osoby žijící v katastru Říčan starší 65 let, nebo držitelé
průkazu ZTP nebo ZTP/P bez věkového omezení. Senior
může být doprovázen maximálně jednu osobu a cestovat
může s invalidním vozíkem nebo chodítkem. Nejedná se
však o zdravotní službu. Převážet bude moci i menší zavazadla. Vozidlo objednané nejpozději den předem může
klienta dopravit kamkoli v rámci území města Říčany. Pro
příjem objednávek bude zřízeno telefonní číslo s 24 hodinovým servisem. Služba bude provozována v pracovní
dny v době od 7 do 15 hodin (výjimečně od 6 do 22 hodin
po předchozí telefonické dohodě). Klient se prokáže kartou SENIOR TAXI, která mu bude vydána na pokladně
MěÚ na Masarykově náměstí nebo pokladně MěÚ Komenského náměstí. Karta SENIOR TAXI bude vydána na
základě občanského průkazu a trvalého bydliště, případně

Rybářské povolenky
již pod stromeček

foto: Komfort logistik

SENIOR TAXI v Říčanech od nového roku

na základě čestného prohlášení, že senior v Říčanech bydlí (například v Domově pro seniory či u příbuzných). Za
jednu cestu senior zaplatí paušální sazbu pouze 15 korun
bez ohledu na délku přepravy a počet ujetých kilometrů.
Pokud jízdu absolvuje z jedné adresy více oprávněných
osob (držitelů karet) najednou, hradí určenou sazbu 15
korun pouze jedna z nich. Čekací doba je omezena na 15
minut. Provozovatelem služby bude společnost ROSI LOGISTIC, s.r.o., která obdobnou službu zajišťuje například
v Prostějově s kladnou referencí.
O KARTIČKY SENIOR TAXI OPRAVŇUJÍCÍ
K VYUŽITÍ SLUŽBY ŽÁDEJTE
JIŽ OD PROSINCE na pokladnách MěÚ.
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Dotace města
Akce 2018

ČRS MO Říčany sděluje termíny prodeje povolenek
k lovu ryb na rok 2018. Prodej bude probíhat v níže
uvedených dnech v rybářské klubovně u Marvánku, ulice Řípská 1700, Říčany, a to vždy v sobotu od 8 do 12
hodin: 16. prosince 2017, 6. a 20. ledna 2018
17. února 2018, 10. března 2018, 7. dubna 2018
Více na www.crsricany.webnode.cz nebo ve vývěsce na
Masarykově náměstí.
Do nového roku přejeme mnoho zdraví, krásné úlovky
a pohodově strávené chvíle u vody.
Petrův zdar
Pavel Novák, předseda MO Říčany

Provoz 2018

První adventní neděle
v infocentru

Dne 1. 11. 2017 začala běžet lhůta pro podání žádostí
o dotaci ze schválených programů Akce 2018, Provoz
2018 a Reprezentace 1. pol. 2018. Žádosti je možné podávat do 31. 12. 2017 pouze elektronicky na www.ricany.grantys.cz. Pro žádosti z programu Reprezentace na
2. pol. 2018 je lhůta od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018. Bližší
informace na webu města, v sekci Radnice/Dotace města
(dříve granty).

Zveme všechny v neděli 3 .12. do informačního centra
na náměstí na tradiční svařák nebo punč. Otevřeno od
16 hodin.

Reprezentace 1. pol. 2018

13

Informace z radnice

Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 31.10. 2017
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)

234 913 490,00

261 766 640,30

213 569 911,09

81,59

75 505 452,00

80 219 858,70

68 963 195,95

85,97

621 599,00

5 790 609,00

2 191 503,00

37,85

53 518 947,00

75 528 464,20

56 982 394,59

75,44

85 200,00

111 740,00

113 500,00

101,58

364 644 688,00

423 417 312,20

341 820 504,63

80,73

65 544 130,00

105 317 082,89

105 317 082,89

100,00

50 000 000,00

25 000 000,00

50,00

430 188 818,00

578 734 395,09

472 137 587,52

81,58

278 545 270,00

319 314 597,21

238 802 282,28

74,79

3 750 000,00

3 863 353,16

0,00

0,00

Běžné výdaje celkem

282 295 270,00

323 177 950,37

238 802 282,28

73,89

Kapitálové (investiční) výdaje

112 975 859,00

224 029 757,31

80 387 030,41

35,88

17 053 689,00

6 571 020,41

0,00

0,00

Investiční výdaje celkem

130 029 548,00

230 600 777,72

80 387 030,41

34,86

Rozpočtové výdaje běžného roku celkem

412 324 818,00

553 778 728,09

319 189 312,69

57,64

17 864 000,00

24 955 667,00

19 942 273,43

79,91

430 188 818,00

578 734 395,09

339 131 586,12

58,60

0,00

0,00

133 006 001,40

Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů,
parkovací automaty, školné, stravné, pokuty)
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)
Přijaté dotace
Přijaté splátky půjček
Rozpočtové příjmy běžného roku celkem
Přebytek hospodaření za minulý rok
Úvěr na nákup nemovitostí
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření
VÝDAJE
Běžné (provozní) výdaje
Rozpisové rezervy

Rezervy na investice

Splátky úvěru
Výdaje vč. splátky půjčky
rozdíl příjmy - výdaje

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

Sportovec roku 2017

nominace do ankety

Je váš kamarád úspěšný sportovec? Máte v rodině šampiona? Anebo jste přímo vy
v roce 2017 dosáhl(a) významného úspěchu? Řekněte nám o tom do konce roku.
Vítězové ankety v kategoriích jednotlivců i týmů obdrží hodnotné ceny.
Nominujte sportovce na www.sportovec.ricany.cz, případně emailem
na david.michalicka@ricany.cz. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni v rámci
7. reprezentačního plesu města v sobotu 24. února 2018.
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Prodej známek na svoz popelnic na rok 2018
Pro rok 2018 by byly pro obyvatele účtovány následující
ceny za svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadu:

Směsný komunální odpad

cena r. 2018

cena se slevou
75 % pro občana
s trvalým
pobytem
v Říčanech

rok - 60 L

1 632 Kč

408 Kč

rok - 60 L – důchodce sám

816 Kč

204 Kč

rok - 80 L

2 088 Kč

528 Kč

rok - 120 L

2 316 Kč

588 Kč

rok - 240 L

3 564 Kč

900 Kč

rok - 1100 L

16 380 Kč

4 104 Kč

jednorázový pytel

70,75 Kč

doplněk k popelnici

70 Kč

rekreační objekty

100 Kč

Biodpad
rok - 120 L

1 392,00 Kč

924 Kč

rok -240 L

1 656,00 Kč

1 104 Kč

rok - 1100 L

9 048,00 Kč

6 036 Kč

• Důchodce (i invalida), který je sám, má 50 % slevu na
60 l nádobu.
• Prodej známek bude na celý rok, nebude umožněn
čtvrtletní prodej. Pouze nový uživatel si bude moci zakoupit na zbývající část roku.
• Cena za svoz odpadu pro majitele rekreačních objektů zůstává ve výši 500,-Kč za sezónu (duben – říjen).
V této ceně je buď využití kontejnerů pro chataře nebo
5 ks odpadových pytlů.
• Nárok na slevu se bude prokazovat následovně:
• U rodinných domů se prokáží platným OP s trvalým
bydlištěm v Říčanech v nemovitosti, pro kterou je
známka kupována. Občané s úřední adresou nemají na
slevu nárok.
• U společenství vlastníků – prodej známek od roku 2016
probíhá na základě fakturace, platbu v hotovosti za
známky za svoz SKO město od tohoto roku již neakceptuje. Podkladem pro fakturaci bude čestné prohlášení

společenství vlastníků, jehož vzor bude uveřejněn na
webových stránkách města. Sleva se bude prokazovat
tak, že minimálně 50% uživatelů systému z celkového
počtu musí mít trvalý pobyt v Říčanech v nemovitosti,
pro kterou je známka kupována. Společenství ručí za
pravdivost informací uvedených v prohlášení, v případě
dodání nepravdivých informací, uhradí vlastník plnou
cenu a smluvní pokutu ve stejné výši.
• U domů s více bytovými jednotkami obdobný princip
jako u Společenství vlastníků s tím, že fakturace není
povinná, je zde umožněna i platba v hotovosti.
•

Prodej bude zahájen v pondělí 11.12.2017
• v pokladně na Komenského náměstí čp. 1619
– zde je možné elektronické objednávání přes objednávkový systém, zveřejněný na webových stránkách města
prodejní doba:
Pondělí
7.00 – 12.00 hod.
12.30 – 18.00 hod.
Úterý
7.00 – 12.00 hod.
12.30 – 15.00 hod.
Středa
7.00 – 12.00 hod.
12.30 – 18.00 hod.
Čtvrtek
7.00 – 12.00 hod.
12.30 – 15.00 hod.
Pátek
7.00 – 11.00 hod.
• v pokladně na Masarykově náměstí čp. 53
prodejní doba:
Pondělí
7.00 – 12.00 hod.
12.30 – 18.00 hod.
Úterý
7.00 – 12.00 hod.
12.30 – 15.00 hod.
Středa
7.00 – 12.00 hod.
12.30 – 18.00 hod.
7.00 – 12.00 hod.
12.30 – 15.00 hod.
Čtvrtek
Pátek
7.00 – 11.00 hod.
• v informačním centru Masarykovo náměstí čp. 83
prodejní doba:
Pondělí
8.30 – 12.00 hod.
12.30 – 17.00 hod.
Úterý
8.30 – 12.00 hod.
12.30 – 17.00 hod.
Středa
8.30 – 12.00 hod.
12.30 – 17.00 hod.
Čtvrtek
8.30 – 12.00 hod.
12.30 – 17.00 hod.
Pátek
8.30 – 12.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.
Sobota
9.00 – 12.00 hod.
• v informačním centru Rondel nádraží
– pouze platby kartou
prodejní doba:
Pondělí
9.30 – 18.00 hod.
Úterý
9.30 – 18.00 hod.
Středa
9.30 – 18.00 hod.
Čtvrtek
9.30 – 18.00 hod.
Pátek
9.30 – 18.00 hod.
Sobota
7.30 – 18.00 hod.
Neděle
7.30 – 18.00 hod.
O vánočních svátcích, na Silvestra a Nový rok je zavřeno.
Věra Krejčová
vedoucí odboru finančního
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Navazující cyklotrasy a stezky
v Praze

1.část

Do Prahy na kole

2.část

Trasa plánované cyklostezky

Připravovaná cyklostezka povede z Mnichovic do Prahy Kolovrat.
Zde stezka naváže na stávající a plánované trasy na území
hlavního města Prahy. Bezpečně a rychle bude možné dojet
k železničním zastávkám, ale i ke stanicím metra.
Realizace by 2018-2019. Financování je uvažováno ze zdrojů
Integrovaných teritoriálních investic (ITI).

MČ Praha
Kolovraty

Město Říčany

Navazující plánovaný
projekt

3.část

4.část

Světice

Navazující
plánovaný projekt
Strančice

Všestary

Město Mnichovice

Do Prahy na kole

Významný krok k realizaci cyklostezky „Do Prahy
na kole“ z Mnichovic do Kolovrat byl učiněn koncem
října, kdy byla podána žádost o finanční prostředky
z Evropského fondu pro regionální rozvoj IROP (Integrovaný regionální operační program). Tuto podporu
již několik let město vyjednává s Prahou a Středočeským krajem. Smíšená stezka pro cyklisty a pěší dlouhá
14,3 km povede z Kolovrat podél Říčanského potoka
k Mlýnskému rybníku, městem pak k zimnímu stadionu. Odtud podél skautské klubovny a říčanských rybníků do Světic a pokračovat bude přes Všestary, Strančice až do Mnichovic. Příprava je zároveň koordinována
s dalšími dotčenými obcemi a městy. Kromě Říčan jsou
to městská část Praha - Kolovraty, Světice, Strančice,
Všestary a Mnichovice. Zájemci se s trasou mohli seznámit na veřejných projednáních v rámci loňského
a letošního pébéčka, prezentována byla v rámci projednávání Zastupitelstva a vyzkoušet si ji mohli na vlastní
„kola“ v rámci cyklojízdy na Street food festivalu.
Zeptala jsem se projektového manažera a radního Davida
Michaličky na podrobnosti k projektu.
Davide o tobě je známo, že jsi velký sportovec a cyklista. Právě ty máš za radnici projekt cyklostezky, která by
vedla přes Říčany a spojovala Kolovraty až s Mnichovicemi, na starosti. Hovoří se o ní již poměrně dlouho.
V září jsme na webu zveřejnili informaci, že Říčanská
část cyklostezky má pravomocné územní rozhodnutí.
Kdy vlastně přišel první impulz, že se bude cyklostezka
projektovat a město se pokusí získat dotaci? Jak dlouho se již projektu věnuješ?
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Zaprvé zas tak velký sportovec ani cyklista nejsem. Prostě
se normálně hýbu a po městě se často dopravuji na kole,
protože to je většinou nejrychlejší. Budování cyklostezek
v okolí Říčan bylo jedno z hlavních témat před komunálními volbami 2014. Na jaře roku 2015 se začal zpracovávat
Cyklogenerel celého Ladova kraje a páteřní stezka podél železnice do Prahy se ukázala jako nejdůležitější. Projektu se
tedy věnujeme cca 2,5 roku.
Do projektu je zapojeno dalších pět radnic, to musela být
velmi náročná práce vše koordinovat. Jak to probíhalo?
Je pravda, že dostat ke stolu pět starostů bývá náročné.
Ještě náročnější je, aby pět zastupitelstev schválilo jeden
text smlouvy, což již několikrát bylo třeba. Každá obec má
trochu jiné představy, problémy. Máme ale štěstí, že okolní starostové mají stejný cíl a zejména, jak se říká, „tah na
bránu“. Mnoho zdánlivě neřešitelných komplikací jsme
překlenuli díky pravidelnému setkávání a úzké spolupráci.
Předpokládám, že největším oříškem byl výkup pozemků. S kolika majiteli jste museli jednat?
Pozemky, zejména u nás blízko Prahy, jsou alfa-omega liniových staveb. Naši majetkáři, zejména pak Anna Richterová,
vyjednávali s desítkami vlastníků doslova o každý metr čtvereční. V mnoha případech, kdy k dohodě nedošlo, jsme byli
nuceni stezku přetrasovat, jinde muselo dojít k technickým
úpravám projektu. Zvláštní dík proto patří těm, kteří část
svého pozemku pro cyklostezku darovali – za největší díl nedaleko věznice děkujeme pánům Čechovi a Voseckému.
A kdy jednání s vlastníky skončilo?
Jednání s vlastníky skončila vlastně až na samém konci.
Do poslední chvíle projektanti (velmi neradi) trasu měnili
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a upravovali, aby bylo možné finální trasu úspěšně projednat a povolit. I když výsledná poloha stezky se v dílčích
detailech liší od prvotních plánů, všechny klíčové body i prostupy územím byly z původní schválené studie zachovány.
Byly provedeny nějaké změny trasy a proč?
Jak jsem uvedl, dílčí změny vedení stezky byly zejména z důvodu majetkových poměrů. Další drobné úpravy trasování
byly navrženy s ohledem na minimalizaci vedení cyklistů
v běžném provozu, tedy co nejvíce po bezpečné stezce pouze
pro pěší a cyklisty.
Cyklostezka prochází i kolem Marvánku a podél vodních toků. Jedná se o lokality se zvýšenou ochranou
přírody, neboť jsou ze zákona významnými krajinnými
prvky (stejně jako třeba lesy). Neobáváš se negativních
dopadů na tyto lokality?
Já jsem se narodil v Říčanech a rozhodně mi nejsou lhostejné
dopady staveb na přírodu. Vnímám, že je tato otázka velmi citlivá. Odbor životního prostředí velmi odpovědně nastavil podmínky, za kterých se stavba má uskutečnit. Jsem přesvědčen,
že konečný dopad na životní prostředí a estetiku krajiny bude
minimální a vyváží ho pozitiva. Podobně se cyklostezky staví
i v daleko přísněji chráněných oblastech, jako jsou národní
parky či CHKO. Velmi často vedou právě kolem řek a potoků.
Důvodem je i to, že mají sloužit pro cyklisty všech výkonnostních stupňů a pro in-line a měly by tedy být co nejvíce v rovině.
Jedná se o nemotoristickou místní komunikaci, která má propojovat obce a být bezpečná a upravená.
Kdo cyklostezku projektoval? Je to jeho první projekt
tohoto charakteru?
Studii a cyklogenerel zpracovával Květoslav Syrový, jeden
z největších odborníků na cyklodopravu v ČR. Samotnou
projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci
zpracovává KAP Atelier, který ve výběrovém řízení též musel prokázat zkušenosti a reference s podobnými stavbami.
Jaké má cyklostezka technické parametry?
Cyklostezka bude ve většině trasy asfaltová s šířkou 3 m,
což je minimum pro smíšený provoz pěších a cyklistů. V tzv.
Pohodovém údolí (mezi novým hřištěm u točny Wolkerova
a Mlýnským rybníkem), kde již několik let existuje vydané
povolení na mlatovou cestu, byl tento povrch zachován. Náhradní trasa po asfaltu ale existuje právě ulicí Wolkerova.
Radost má cyklostezka dělat nejen pěším a cyklistům,
ale i bruslařům na in-linech a lyžařům, je to tak?
Ano, konečně bychom chtěli uspokojit touhu mnoha Říčaňáků.
Ti by již nemuseli na in-line brusle jezdit do Prahy či k Labi.
Asfaltový povrch a dostatečná šířka, stejně jako skříňky na
boty a pikniková odpočívadla, by měly poskytnout dostatečné
podmínky pro všechny typy bezmotorové dopravy, sportů i rekreace.

Ano, od začátku jsem navrhoval osvětlení vyprojektovat, aby se
v případě zájmu mohlo, třeba jen v některých úsecích, kdykoliv
v budoucnu provést. Uvažovány byly moderní lampy, včetně
automatického stmívání a senzorů pohybu s variantou solárního napájení. Na Moravě, nebo např. v zahraničí je často již
osvětlení stezek samozřejmostí, zejména když mají sloužit pro
bezpečnou a celoroční dopravu mezi jednotlivými obcemi. Minimálně v úseku od zimního stadionu ke skautům a dál k restauraci na Marvánku mi nějaké decentní osvětlení přišlo více
než vhodné. Nakonec bylo osvětlení z projektu stezky do Světic
zcela vypuštěno, což ale respektuji. Nedá se nic dělat.
Nejen v zahraničí, ale již na mnoha místech České republiky je samozřejmostí, že podél těchto cyklostezek je
budováno zázemí pro cyklisty, přístřešky, hřiště. Viděla
jsem dokonce „otevřené“ sruby s ohništěm, kde si mohl
každý posedět odpočinout a popřípadě vytáhnout buřta
a opéci si ho. Počítá s něčím takovým i tento projekt?
Ano, podél stezky by měla vzniknout odpočinková místa s altány pro případ deště. Na vybraných atraktivních místech
jsme navrhli i zajímavá piknikoviště, která budou lákat na
strávení delšího času s přáteli. Taková místa velmi úspěšně
fungují například v Austrálii, Švýcarsku či ve Skandinávii,
kde jsem to několikrát sám vyzkoušel. Zastavení budou laděna do ladovského stylu, na jedno místo nedaleko Světic přispěla vysokou částkou i společnost Billa, které tímto děkuji.
Především ale budou součástí krytá parkovací stání na kola.
V říjnu město podalo žádost o financování projektů z Evropského fondu pro regionální rozvoj IROP Jakou část
by dotace pokryly? Kolik by financovalo město Říčany?
Celý projekt cyklostezky od Kolovrat do Mnichovic je rozdělen na čtyři „dotační“ části. Za podání první a druhé části
(z Kolovrat až do Světic) jsou odpovědné Říčany, za druhou
část ve Všestarech, Oticích, Strančicích to jsou Všestary
a za čtvrtou část (ze Všestar podél říčky Mnichovky až do
Mnichovic) to jsou Mnichovice. Dotace, v případě, že bude
přiznána, by měla pokrýt řádově 90 % způsobilých nákladů
dotace, spoluúčast jednotlivých obcí za jednotlivé části se
ale
Dobude
Prahy
napřesto
kole pohybovat v milionech Kč.
Kdy bude známo, zda jsme s projektem uspěli?
Žádosti se začaly na konci listopadu posuzovat experty z ITI
(Integrovaných teritoriálních investic) – zprostředkujícího
dotačního orgánu. První průběžné výsledky o tom, zda projekty prošly „dotačním sítem“ budeme znát do Vánoc, konečné rozhodnutí o tom, zda dotace bude přiznána, se dozvíme
v první polovině příštího roku. Rád bych na závěr poděkoval
i kolegyním Janě Vavřinové z Odboru kanceláře starosty,
která má na starosti žádost o dotace, a kolegyni Monice Burešové z Oddělení investic za jejich velké pracovní nasazení
a také pracovníkům Nadace Partnerství, kteří nám pomáhali s vypracováním náročné dotační „studie proveditelnosti“.
Rozhovor připravila Kateřina Lauerová
Tisková mluvčí města

Velkou diskuzi rozpoutalo osvětlení podél cyklostezky
za zimním stadionem dále na Světice, můžeš vysvětlit
váš záměr, proč tam světla měla být a zda budou?
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Významný krok k realizaci cyklostezky „Do Prahy na kole“ z Mnichovic do Kolovrat byl učiněn
koncem října, kdy byla podána žádost o finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální
rozvoj IROP (Integrovaný regionální operační program). Tuto podporu již několik let město
vyjednává s Prahou a Středočeským krajem. Smíšená stezka pro cyklisty a pěší dlouhá 14,3 km

Informace z radnice

Překvapte Říčany aneb
druhý ročník plný překvapení

Od 15. října přijímáme náměty do druhého ročníku
říčanského pébéčka. V tuto chvíli máme za sebou tři
příjemná setkání, v rámci kterých se odprezentovalo
15 projektů. Podobný počet byl nahlášen i na poslední
setkání na Jurečku, které se uskutečnilo 27. listopadu,
tedy po uzávěrce Kurýru. Je to i konečný termín pro
přijímání návrhů. Bude to velmi nabitý večer s nejhojnější účastí. I tento ročník je plný překvapení a originálních námětů. Zároveň nechybí ani témata, jako jsou
chodníky, přístupové cesty a městský mobiliář. Je to
dobře a my vítáme každý námět a diskusi. Hlasování
vás Říčaňáků pak rozhodne o tom, kam budou veřejné
prostředky investovány.
V rámci setkání, kde se sejde veřejnost s vedením radnice,
přijde na přetřes mnoho témat, která rezonují městem.
Zároveň je prostor představit záměry radnice, které jsou
ve fázi přípravy. Představena byla opět trasa cyklostezky
do Prahy na kole, projekt Úprava okolí Marvánku a odkrytí koryta Říčanského potoka. Diskuze nad představovanými projekty je vždy velmi otevřená.
Vyzdvihnout zde popisem jen pár projektů, by nebylo fér.
Za každým z nich je chuť něco změnit, zlepšit, zkrášlit
a konkrétní krok pro realizaci. A za to všem zúčastněným
patří veliký dík! O všech námětech si můžete podrobně
přečíst na webu www.prekvaptericany.cz, kde své záměry navrhovatelé popisují. Prostor oslovit veřejnost dostanou naši „překvapitelé“ opět v dalších vydáních Kurýru.
Projekty po uzávěrce převezmou referenti oddělení in-

18

vestic, kteří budou mít do března čas projekty posoudit
a případně po dohodě s navrhovateli upravit tak, aby byly
realizovatelné a postoupily do hlasování. Hlasovat se bude
opět elektronicky přes platformu Řídím Říčany i papírově
v květnu 2018.
Kateřina Lauerová, Koordinátorka pébéčka

texty.kuryr@ricany.cz
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Stavba sportoviště u Říčanského
lesa je v plném proudu

Vlny a klopené zatáčky
budoucího pumptracku se
začínají rýsovat.

AUTOR fotografií: Rudolf Flachs

 Kontrolního dne na stavbě sportoviště u lesa se spolu se starostou Vladimírem Kořenem zúčastnil i zastupitel David Frydrych
(Unie pro sport a zdraví Říčany).

inzerce

Asfaltový povrch jako podklad pod umělý trávník fotbalového hřiště
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Město Říčany hledá
schopné pracovníky do dobře zavedeného kolektivu
na následující pracovní pozice:

1. Referent Odboru územního plánování a regionálního rozvoje
POŽADUJEME: VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo se
stavebním zaměřením nebo VŠ v příbuzném oboru
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 13. 12. 2017 do 17,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 14. 12. 2017 ve 13,00 hod. – účast na VŘ je závazná
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2. Referent oddělení technické správy – odbor správy majetku
POŽADUJEME: Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním programu
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 11. 12. 2017 do 17,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 12. 12. 2017 ve 13,00 hod. – účast na VŘ je závazná
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

3. Referent oddělení přestupkového – odbor právní
přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
POŽADUJEME: Vzdělání dle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 sb. a dále dle § 112 odst. 9
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 8. 12. 2017 do 10,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 11. 12. 2017 ve 13,00 hod. – účast na VŘ je závazná
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

4. Referent oddělení přestupkového – odbor právní
vysokorychlostní vážení
POŽADUJEME: Vzdělání dle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 sb. a dále dle § 112 odst. 9
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 8. 12. 2017 do 10,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 11. 12. 2017 ve 14,00 hod. – účast na VŘ je závazná
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni
20
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MĚSTO ŘÍČANY SVÝM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍ:

 Zaměstnání u stabilního
zaměstnavatele se zaručeným
termínem výplaty
 5 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny
volna navíc
 Úprava pracovní doby (na pracovištích,
kde je to možné)
 Příspěvek na mateřskou školu
 Stravenky 100 Kč a příspěvek na
penzijní připojištění
 Příspěvky při životních a pracovních
výročích

 Š
 kolení a příspěvek na zvyšování
kvalifikace až 30.000 Kč
 P
 říspěvek na volnočasové aktivity
 P
 říspěvek na dětskou rekreaci
organizovanou městem
 P
 říspěvek na kulturní akce organizované
městem
 M
 ožnost půjčky na bytové účely
 M
 ožnost sociální výpomoci a půjčky
 Dotovaná výuka jazyků
 Rekreace v městských rekreačních
objektech v Kořenově (horská chalupa)
a Lutové (jihočeský statek)

Bližší informace k jednotlivým výběrovým řízením včetně náležitostí přihlášky do výběrového
řízení naleznete na www.ricany.cz/radnice/městský úřad/volná pracovní místa/Město Říčany

Přejeme vám mnoho krásných
chvil v příjemné atmosféře
Vánoc. Prožijte nejkrásnější
svátky v klidu se svými
nejbližšími, splňte si svá
přání a važte si jeden druhého.
Vedení města Říčany

Jan Pillvein

Ř EK N I ŘÍČ ANY
WWW.RICANY.CZ
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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
Pokud cestujete často autem, můžete si zvláště v podzimních a zimních měsících všimnout, že spousta řidičů
neví, jak správně používat mlhová světla na svém vozidle.
Nebo na ně prostě zapomínají. Není problém v tom, že by
je neuměli zapnout nebo vypnout. Spíše vůbec netuší kdy
je zapnout a poté zase vypnout. Nejen, že se tím stávají
nebezpeční sami sobě, to pokud je zapomínají zapínat, ale
i ostatním účastníkům silničního provozu. Co o mlhových
světlech říká odborná literatura tedy zákon č. 361/2000
Sb., Zákon o silničním provozu?
V § 32 je napsáno:
§32 (4) Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy,
sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič
za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.
V § 2, což je vymezení pojmů zákona, se navíc dočteme:
ff) snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na
pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají
jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu...
Jak vyplývá ze zákona, zatímco použití zadních mlhovek je
za snížené viditelnosti povinné, použití předních světel za
snížené viditelnosti už je věcí dobrovolnosti. Ne každý vůz
je proto předními mlhovkami vybaven. A zákon ve své podstatě nezajímá to, abychom dobře viděli, ale abychom byli
dobře viditelní pro ostatní účastníky silničního provozu.
Situaci, kdy je čas mlhová světla spustit, poznáme bezpečně. Mělo by se jednat o mlhu, sněžení či déšť natolik hustý,
že nás donutí rapidně snížit cestovní rychlost. V takovém
případě (pokud již za vámi nejede jiné vozidlo) jste povinni
zadní mlhovou svítilnu použít. V případě za sebou jedou-

MĚSTSKÁ POLICIE ŘÍČANY HLEDÁ NOVÉ STRÁŽNÍKY

ZAŽIJ AKCI!
NABÍZÍME:
práci, která má smysl
podíl na rozvoji města
zajímavé finanční
ohodnocení
zvýšení kvalifikace
a odbornosti
Kontakt: Václav Řezáč
vaclav.rezac@ricany.cz
323618258

cí kolony vozidel by správně mělo zadní mlhovou svítilnu
použít vždy poslední vozidlo. Je to stejné jako s použitím
výstražných světel v případě stojící kolony vozidel.
Problém nastává ve chvíli, kdy taková situaci přejde, anebo vás dojede jiné vozidlo. V takovém případě bychom
měli co nejrychleji zareagovat a mlhová světla vypnout,
jelikož řidiče jedoucí za vámi oslňujete asi natolik, jako
vás v noci oslňují nevypnutá dálková světla protijedoucího vozidla. Navíc skrz zadní mlhovou svítilnu řidič špatně
rozezná, kdy brzdíme. Ale jsme jenom lidé, může se stát,
že zapomeneme. Od toho nás na použití mlhových světel
upozorňuje intenzivní kontrolka na přístrojové desce.
Je důležité upozornit, že snížená viditelnost, o které mluví
§ 2 zmíněného zákona, není důvod pro zapnutí mlhových
světel. Ze zkušenosti musíme říci, že někteří řidiči používají
mlhová světla právě pokaždé, kdykoli dojde ke zmíněné snížené viditelnosti. Možná proto, že na sebe chtějí upozornit,
nebo jen proto, že chtějí lépe vidět. Je zapotřebí si ale uvědomit, že mlhové světlo je velmi výrazné a za jasné noci oslní
více, než zapnutá dálková světla protijedoucího vozidla.
Nesprávné použití mlhových světel je přestupkem ze který
hrozí řidiči pokuta. Buďte prosím k sobě tolerantní a používejme mlhová světla pouze v případech, kdy jsou opravdu potřeba.
Městská policie Říčany přeje čtenářům Říčanského
kurýru šťastné a veselé Vánoce a klidné prožití svátků.
Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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www.sdhricany.cz
Milí příznivci dobrovolných hasičů, máte před sebou poslední číslo letošního Kurýru. Dovolte mi vás obohatit o informace, které popíšou či vystihnou, co se u nás ve městě
dělo, děje a dít teprve bude! Začátek dnešního článku bych
rád věnoval dobrovolnému dárcovství krve. Věřím, že i někteří z vás, kteří si tyto řádky pročítáte, buď někoho znáte,
nebo dokonce sami chodíte krev či její složky darovat. Pár
našich členů se několikrát do roka sejde a společně si udělají „výlet“ do Kolína, kam už dlouhou dobu jezdí pravidelně darovat. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří
se dokážou rozdat ostatním a pomáhají tímto způsobem
všem, kdo tuto neocenitelnou a nenahraditelnou tekutinu
potřebují! Děkujeme, děkujeme a děkujeme!
Pomalu se blíží čas vánoční a zima už také klepe na vrata.
Naši mladší žáci se už scházejí v tělocvičně ve škole v Nerudově ulici, kde si opět zkouší vysloužit odznaky odborností,
připravují se na soutěže, které je čekají po zimě, a opakují si
znalosti, které májí v hlavičkách ukryté trochu hlouběji. To
starší žáci jsou v hasičárně v garáži a pilně trénují požární
útok, který jim letos činil největší potíže. Díky stále se zdokonalující konkurenci a různým vychytávkám se není čemu
divit. V plánu mají besídku, která se bude konat v polovině
prosince v klubovně, a možná přijde i Ježíšek. V našem sboru
máme i pár rozhodčích, kteří náš sbor reprezentují na soutěžích. I oni se mohou a chtějí zlepšovat a zvyšovat svou kvalitu
a odbornost. Je to jako v jakémkoli jiném sportu, čím vyšší
soutěž, tím kvalifikovanější rozhodčí, a i u nás ve sboru máme
čerstvý přírůstek. Nově od měsíce listopadu máme opět rozhodčího prvního stupně – což je nejvyšší možná kvalifikace
– na dětské soutěže! Je to výborná zpráva, protože v současné
době je v ČR cca 180 osob, které tuto kvalifikaci mají!
V závěru měsíce října vyrazila naše výjezdová jednotka na výcvik do Příbrami. Jednou za dva roky jsme povinni my, jakožto nositelé dýchací techniky, prověřit svou fyzickou zdatnost
a odolnost ve cvičném polygonu. Jak to probíhá? Dle počtu
účastníků se utvoří skupinky po dvou až třech hasičích, kteří
se obléknou a připraví si dýchací přístroj, tímto začíná první
část – vše si projdete a vyzkoušíte, zda je vybavení v pořádku
a plně funkční, poté přichází část druhá – „zahřátí“ se! Nekonečný žebřík, kde stoupáte na simulátoru do cca 25 metrové výšky, následují kladiva, což jsou přítahy se zátěží okolo
30 kg, a běžecký pás v mírném náklonu, kde svižnější chůzí
ujdete asi 150 m. To vše se absolvuje s aktivním dýchacím přístrojem a plné výstroji! Pak je třetí část – bludiště klecí, kde je
zadýmený prostor, tma apod. Je to test na orientaci v nepřehledném prostoru. Musíte postupovat opatrně po kolenou,
plazit se, prolézat úzkými prostory, provazovými překážkami a hledat cestu ven. V určitých částech je teplota vyšší než
jinde, to simuluje oheň. To vše ještě doprovází skřeky, kvílení
a hlučení, abyste se už vůbec nedokázali soustředit. Prostě
praktický výcvik se vším všudy, který je ovšem potřebný. Po

foto Maškovi a Kohoutovi

Co nového u hasičů

úspěšném absolvování jsme se hromadně odebrali na oběd
a zaslouženě se podívali do blízkých dolů, kde se dříve těžilo
stříbro. Své prověřené zkušenosti jsme si mohli vyzkoušet
16. 10. na požáru v Mnichovicích, dále 22. 10. při požáru
jídelny na ČS Shell, kdy z důvodných obav bylo na místo vysláno 8 jednotek hasičů s cca 20 ks techniky, vše však dobře
dopadlo a oheň se nešířil dál, 25. 10. nás nad ránem vzbudil
poplach, že hoří stoh v Březí, pár balíků jsme museli odstranit a rozebrat pomocí našeho bobíka. Další souhrn výjezdů
byl velmi monotématický a velmi náročný, jelikož se během
pár hodin přehnal přes ČR silný vítr, který páchal škody na
majetku našich spoluobčanů. Ve dnech od 29. - 31. 10. jsme
zaznamenali přes 20 událostí, kdy jednotka byla svolána
v neděli ráno a jezdila do druhého dne do večerních hodin.

Jednotlivé výjezdy čítaly několik popadaných či vyvrácených
stromů přes komunikace, nakloněné nebezpečné větve nad
chodníky, opřené stromy díky náporu větru o domy, utrhané
okapy, jeden utržený semafor, prořezávání lesních cest apod.
Při tomto všem zmatku byl ještě nahlášený požár domu v Sibřině, kde se ukázalo, že se jednalo o závadu na elektroinstalaci. Dne 4. 11. vyjela naše jednotka spolu s HZS Říčany na
technickou pomoc – odstranění nakloněného stromu nad
domem, zde jsme zajišťovali řízení provozu na komunikaci.
V ten samý den se vydalo šestičlenné družstvo na tradiční
noční školení formou soutěže do Dolínku u Odolené vody.
Letos se konal již 22. ročník a my jsme nemohli chybět. Odpoledne nás čekala fyzicky náročná štafeta, potom se čekalo,
až bude tma, a vyjeli jsme na jednotlivé simulované výjezdy.
Pořadatelé si pro nás letos připravili 14 stanovišť. Například
jsme si zkusili dálkovou dopravu vody, nouzové zásobování
vodou do špatně přístupných míst, test znalostí ohledně nebezpečných látek a jejich přepravy, přemístění pomocí lodičky, únik plynu, útok na střechu apod. Vše, co jsme si vyzkoušeli, určitě zužitkujeme a věřím, že jsme si odnesli spoustu
nových vědomostí. O tom asi svědčí i fakt, že se nám podařil
nejlepší výsledek za posledních pár let. Získali jsme krásné
třetí místo! Velké díky i pro fotografa a rozhodčího, které
jsme dodali. Před sebou máme adventní neděle, čertovský rej
a České Vánoce, na kterých plánujeme asistenci jako každý
rok. Poslední den v roce opět budeme držet pohotovost na
vlastní stanici, z důvodu většího rizika požárů.
Na úplný závěr dnešního článku chci popřát jménem našeho sboru všem ničím a nikým nerušené vánoční svátky.
Věnujte prosím zvýšenou pozornost zapáleným svícnům a svíčkám, ať naše Vánoce nekončí u vás.
Klidné svátky a modrá blikající světýlka jen na stromečku
přeje Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany
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České Vánoce

České Vánoce
23. prosince od 17 hodin

Sousedské setkání na Masarykově náměstí
- koledy, vánoční zvyky a obyčeje, dobroty, nápoje
- KT Kvartet Chodov – Vánoční fanfáry
- k vánoční pohodě zahraje a zazpívá Venkovská dudácká kapela
Bedrník, Sirény, Pěvecký sbor E. Erlichové
- vánoční sbírka pro děti
- plamínek světla z Betléma
1.12. – 23.12 (8 – 12 hodin)
Vánoční (Naše) trhy – každou sobotu na Masarykově náměstí
7.1.2018 v 17 hodin
Rybova mše vánoční – kostel sv. Petra a Pavla

Ř E K N I Ř ÍČ A N Y
WWW.RICANY.CZ
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Foto: Jakub Halaš
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Zimolez
Ledebourův

Foto: Jakub Halaš

Tento zimolez je zatím nepříliš známý. Jeho výjimečnost, která tkví
v barvě a tvaru květů, posléze plodů,
mu však dává perspektivu v pronikání do zahrad.
Na světě je rozšířeno asi 200 druhů zimolezů. Vyskytují se v mírném
a subtropickém pásu severní polokoule.
Areál výskytu zimolezu Ledebourova zahrnuje pobřežní oblasti západu
USA, od Oregonu po severní a střední Kalifornii. Vyskytuje se na vlhkých místech u moře a dále do výšky
1 500 m n. m., kde roste ve světlých
lesích. Toleruje i značně zasolenou
půdu. Do Čech byl dovezen až v průběhu 20. století.
Na pohled téměř totožný, vzrůstem
menší druh zimolez zákrovečný (L. in-

Foto: Jakub Halaš

(Lonicera ledebourii)

volucrata) roste v širší oblasti západní
části Severní Ameriky, od jihu Aljašky
po sever Mexika.
Opadavý keř dorůstá výšky 1 až 4 m.
Mladé výhony vzpřímených větví
jsou zprvu čtyřhranné a zelené. Starší

zaoblenější větve mají hnědou kůru.
Tuhé zašpičatělé listy jsou na okrajích
a zespodu chlupaté.
Trubkovité květy vyrůstají po dvou
z načervenalého listenu. Mají tmavě
žlutou barvu s nádechem do oranžové až červené. Celé jsou pokryté
žláznatými chlupy. Vykvétají od března do července.
Plody, kulaté černé bobule, ukrývají
několik elipsoidních semen. Sedí po
dvou na nápadně zbytnělých purpurových listenech. Plody nejsou jedlé
kvůli hořké chuti.
Zimolez Ledebourův je v Říčanech
vysazován jen vzácně. Keř na obrázku roste v Didaktickém centru geologie Muzea Říčany.
Původní indiánské kmeny využívaly
různé části rostliny k léčení řady neduhů. Dnes se medicínsky neuplatňuje. Z plodů indiáni získávali tmavé
barvivo, které používali mimo jiné na
barvení šednoucích vlasů.


Jakub Halaš
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Ohlédnutí za letošním
rokem na Dvorku
V uplynulém roce bylo na Dvorku,
pozemku naproti muzeu, opravdu
rušno. Dobrovolníci – rodiče s malými dětmi - se po celý rok trpělivě
a s láskou starali o komunitní chov
králíků a slepic. V květnu se nám narodili malí králíci a v srpnu kuřata.
Na jaře a na podzim proběhlo téměř
dvacet setkání u zvířátek pro rodiče
s dětmi. V létě jsme uspořádali dvě
akce, které se setkaly s velkým zájmem
návštěvníků – Odpoledne se zvířaty

a ovčí vlnou a Farmářské odpoledne
s výrobou sýra a másla. Za podporu
obou akcí děkujeme městu Říčany.
V září se na Dvorku konala akce
Říčanská Semínkovna, při které si
účastníci prohlédli matečné porosty
lučních druhů a luční záhon. Pokud
byste i vy chtěli mít zahradu plnou
kopretin a chrp, obraťte se na nás. Na
pokladně Muzea Říčany si můžete
vybrat z nabídky Semínkovny a naopak přispět svými semínky.
Muzeum Říčany na Dvorku realizovalo řadu programů pro školy a škol-

ky, vystřídaly se tu i děti z řemeslného
kroužku a z kroužků přírodovědných.
Rádi se s vámi budeme setkávat
i v roce příštím. Sledujte naše akce
i nadále!
Marie Tvrdoňová a Kateřina Čiháková

Terapeuticky zaměřené
skupiny / skupinové poradenství
V únoru 2018 otevírá Terapeutické
centrum Modré dveře terapeuticky
zaměřené skupiny pro:
 Ženy s psychiatrickou diagnózou
(role ženy, potíže ve vztazích, nahromaděný stres, ale i to, co se daří atp.)
 Osoby s psychotickými obtížemi
(samota, halucinace, složité zážitky,
zvládání nemoci, vztahů atp.)
 Osoby s neurotickými obtížemi
(úzkosti, strachy, nervozita, obtíže
ve vztazích, zažívání radosti atp.)

PF
2018
PF
2018
PF
2018
PF
2018Vánoce
Krásné
a veselé
Krásné a veselé Vánoce
Krásné a veselé Vánoce
Krásné a veselé Vánoce

vám přejí děti
vám přejí
děti
přejíléčebny
děti o.p.s.!
z Olivovyvám
dětské
vám přejíléčebny
děti
zz Olivovy
Olivovy dětské
dětské léčebny o.p.s.!
o.p.s.!
z Olivovy dětské léčebny o.p.s.!
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Terapeuticky zaměřené skupiny
mohou přinést podporu od těch,
kteří zažívají obdobné situace, hledání nových cest zvládání, sdílení zážitků a prožitků atp. a to vše
s podporou odborných pracovníků
centra. Skupiny budou probíhat
v Modrých dveřích ŘÍČANY na adrese Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany.
Do skupin je vhodné se hlásit již
teď. Více informací můžete získat
na telefonním čísle: 606 600 275,

případně na e-mailu: centrum.ricany@modredvere.cz
Účast ve skupině je zdarma. Přihlásit se mohou občané Středočeského
kraje. Aktivita je realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.
Na setkání se těší

Tým terapeutického centra

Zpívající lípa
V listopadu dostala Olivova dětská
léčebna mimořádný dar, potomka
památné Lukasovy lípy z obce Telecí,
neboli “zpívající lípu“. Podle pověsti
v době temna v dutině lípy sedával hospodář, opisoval bibli a přitom si smutně zpíval. Sázení vzácné “zpívající lípy“
proběhlo za účasti osobností nejpovolanějších: spisovatelky Marie Hruškové, nestora botaniky Václava Větvičky,
zástupců města Říčan a dalších hostů
z odborné i laické veřejnosti. Slavnost

umocnilo vystoupení dechového orchestru žáků ZUŠ Říčany. Park Olivovy dětské léčebny tak získává nový
rozměr, na který chceme v budoucnu
navazovat. Vždyť tento strom je zasazen, stejně jako jeho ,,matka“pro mnoho příštích generací a bude v parku Olivovny ještě stovky let po nás. Na závěr
chci velmi poděkovat všem, kteří se na
sázení lípy spolupodíleli.
Za Olivovu dětskou léčebnu
ředitel Miroslav Vacek

texty.kuryr@ricany.cz
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Starosta Vladimír
Kořen s panem
Dvořáčkem z obce Telecí,
dárcem potomka
Zpívající lípy.

 „Matka“ darovaného stromu je
svým obvodem
přes 1170 cm
třetím nejmohutnějším památným
stromem České
republiky.

Fotoreportáž z akce

 Ředitel Olivovy
dětské léčebny
pan Vacek s certifikátem o původu
potomka památného stromu.

Významní hosté slavnosti – (zleva) Václav Větvička, Marie
Hrušková, manželé Dvořáčkovi – současní majitelé památného
stromu Zpívající lípy z Telecí a dárci vysazeného „potomka“.

Manželé Dvořáčkovi z obce Telecí předávají certifikát panu
starostovi.

Přípitek u příležitosti představení knihy paní Marie Hruškové
a kol. „Život se stromy“

text připravila Eva Šebková, Kateřina Lauerová
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Foto Rudolf Flachs

Akci hudebně doprovodil Dechový orchestr ZUŠ Říčany

inzerce
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Slovo ředitele
Vážení čtenáři,
blíží se konec letošního roku a já bych touto cestou rád
zhodnotil uplynulé roky v říčanské nemocnici. Když jsem
jako ředitel nemocnice navazoval na kvalitní práci mých
předchůdců, měl jsem sám spoustu vizí, kam nemocnici a její služby posunout ještě dál. A věřím, že se nám to
s celým týmem z většiny podařilo. Za zásadní považuji, že
jsme v roce 2012 získali status odborného zdravotnického zařízení poskytující tzv. jednodenní chirurgickou péči.
Z průměrných padesáti operací za měsíc v předchozích letech jsme se v prvním roce vyšplhali na 150 operací měsíčně
a letos dokonce na 300-400 operačních výkonů měsíčně.
Podařilo se nám zajistit 24hodinovou službu chirurgické
ambulance a vybudovat mnoho nových ambulancí, které
tu dosud chyběly. Investice šly také do rekonstrukce budov.
Postavili jsme nové lůžkové rehabilitační oddělení, pro ambulance, laboratoř a jídelnu jsme vymezili celé jedno křídlo
nové budovy, zmodernizovali jsme výtah, digitalizovali jsme
rentgen. Nakoupili nové vybavení a přístroje a vybudovali
moderní endoskopické centrum. Abychom byli blíž našim
pacientům, zaměřili jsme se i na individuální ošetřovatelskou péči a domácí péči, klientům nabízíme i nemocniční
lékárnu.
Chtěl bych vám vážení čtenáři touto cestou poděkovat za
důvěru, kterou jste nám projevili, když jste si pro řešení
zdravotních problémů vybrali naše zařízení. Poskytování kvalitní zdravotní péče je pro nás naprostou prioritou,
stejně tak jako vaše spokojenost. Pacientům se snažíme
nabízet lidský a přátelský přístup a vysoce odbornou péči
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prostřednictvím zdejšího týmu špičkových lékařů, zdravotních sester a dalšího ošetřovatelského personálu. Nemusíte
se bát ani dlouhých objednacích lhůt na vyšetření či léčebné
výkony. Naše nemocnice není dokonalá, vždycky je potřeba
něco zlepšovat a zdokonalovat. Věřím však, že se říčanská
nemocnice ubírá správným směrem a že nám i v příštím roce
zachováte přízeň a budete s našimi službami spokojení.
Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví
v novém roce.
MUDr. Radek Cabrnoch
ředitel Nemocnice Říčany, a.s.

texty.kuryr@ricany.cz
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„Za říčanskou nemocnicí stojí ohromná práce lékařů,
sester a kompletního týmu,“ říká primář interního
oddělení Nemocnice Říčany Jan Kykal
Je o jednodenní chirurgii velký zájem?
Zájem je obrovský. Je to dáno hlavně krátkými čekacími
lhůtami a lékaři s velkými zkušenostmi z velkých nemocnic. Jednodenní chirurgie je pro nemocnici velmi náročná. Vyžaduje důslednou organizaci a ohromnou práci
a úsilí lékařů, sester a celého kompletního týmu. Tohle
všechno se také posunulo dál a musím říct, že jsme jednodenní chirurgii dotáhli téměř k dokonalosti.

V čem zásadním se za poslední roky změnila říčanská
nemocnice?
Určitě bych rád zmínil rozvoj nových ambulancí s velmi kvalitními lékaři z velkých pražských nemocnic. Po
dlouhé době se nám podařilo zavést čtyřiadvacetihodinové služby chirurgické ambulance a zásadní je samozřejmě jednodenní chirurgie. Rád bych uvedl i moderní
diagnostiku na interně, máme možnost nabízet pacientům spoustu nových vyšetření díky nové laboratoři. Nemocnice se změnila i po stavební stránce. Prošla řadou
rekonstrukcí.

Sedmkrát více operací díky jednodenní
chirurgii

Zřízení jednodenní lůžkové péče (JPL) patří mezi zásadní kroky říčanské nemocnice od jejího převzetí akciovou společností. Jde o operace s velmi krátkou hospitalizací nejčastěji do 24 hodin. Větší část pooperační
doby tráví pacient doma, ve svém známém prostředí
a se svými blízkými.
Zajištění nepřetržité lůžkové chirurgické péče představovalo pro nemocnici příliš vysoké náklady a drahou vyšetřovací techniku. V roce 2012 se tak začala soustředit na
standardní plánovanou chirurgii, která vyžaduje nanejvýš
dvoudenní hospitalizaci pacienta. „V letech 2009 a 2010
měla říčanská nemocnice na svém kontě zhruba padesát
operací za měsíc. V prvním roce, kdy jsme chirurgii upravili na jednodenní lůžkovou péči, se jejich počet zvedl
na 155 operací a nadále se navyšoval. V roce 2017 jsme
jich už na konci října měli za sebou skoro 350, což je tedy
sedmkrát více," informoval ředitel Nemocnice Říčany
Radek Cabrnoch. Jednodenní chirurgie se zaměřuje na
operace prováděné laparoskopickou či klasickou technikou. Jedná se o operace žlučníku, slepého střeva, kýly, křečových žil, hemoroidů nebo tukových nádorů. Za několik
hodin po příchodu do nemocnice je pacient operován
a v závislosti na typu a rozsahu zákroku může jít během

Dříve měla nemocnice svou transfuzní stanici, proč zmizela?
Ano, spousta lidí nám tento krok vyčítala. Spotřeba krve
ale již není taková, jako byla před patnácti lety. Není tak
nutná. Medicína se posunula jinam a existují i jiné způsoby, jak získat krev.
Jak byste zhodnotil současnou úroveň říčanské nemocnice?
Naše nemocnice byla původně okresním zařízením, které
se postupně vypracovalo na nemocnici nabízející moderní
medicínu a špičkové lékaře. Nechci tvrdit, že dosahujeme
sta procent a nemáme žádné chyby, ale ten posun je obrovský. Pozitivem je současná stabilita nemocnice. Všichni
jsme tu jeden tým, snažíme se kvalitu zdravotnictví neustále posouvat, jak to jen jde a děláme pro všechny maximum.

jednoho až dvou dnů domů. Díky vývoji v operační technice a následné pooperační péči umožňuje tento způsob
léčby výrazně zkrátit dobu pobytu pacienta v nemocnici,
minimalizuje předoperační stres a výrazně snižuje riziko
komplikací.

Špičková úroveň endoskopie
Zásadní proměnou prošlo v říčanské nemocnici endoskopické oddělení, které využívají lékaři pro správné
určení typu potíží se zažívacím traktem a následně jejich správné léčby. Endoskopie nabízí moderní technologie, nové sály i špičkový personál.
Endoskopické centrum provádí širokou škálu vyšetření, které slouží k diagnostice a léčbě onemocnění
zažívacího traktu. Preventivně by jej měli navštěvovat
především pacienti nad 50 let. Vyšetřením tlustého
střeva lékaři vyloučí nádorové onemocnění a případnou nemoc zachytí v časném a dobře léčitelném stavu.
Endoskopické oddělení v Říčanech prošlo nedávnou
rekonstrukcí. „Dříve provozovala nemocnice jen jednu
základně vybavenou endoskopickou ambulanci. Nyní
máme zcela nově vybavená pracoviště včetně zázemí
pro pacienty i personál. Nakoupili jsme dvě nové endoskopické věže s příslušenstvím a moderní technologie
nám umožňuje přesnější a rychlejší diagnostiku. Včas-
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logy i specialisty jiných oborů vyšetřují lékaři jedince
s pozitivním testem na okultní krvácení i pacienty při
primárních screeningových kolonoskopiích.

Větší komfort pro pacienty - lékárna
i domácí a ošetřovatelská péče

ná diagnóza hraje totiž často u zhoubných onemocnění
nejdůležitější roli," uvedl primář interního oddělení
MUDr. Jan Kykal, který se velkou měrou na vybudování
centra podílel spolu s Lenkou Bulíčkovou. Pokračovatelem a tzv. motorem dalšího systematického pokroku
na oddělení bude nyní MUDr. Alice Štědrá. Zdejší endoskopické oddělení spolupracuje také na Národním
programu sekundární prevence kolorektálního karcinomu. V úzké spolupráci s obvodními lékaři, gyneko-
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Jednou z hlavních priorit nemocnice v Říčanech je
lidský a přátelský přístup k pacientům a jejich spokojenost. Nemocnice se jim rozhodla ještě více vyhovět
a na jaře loňského roku vybudovala v areálu nemocnice
lékárnu. Následně začala provozovat i službu domácí
zdravotnické péče.
Lékárna nabízí pacientům nemocnice široké spektrum
léčiv, odborné konzultace a především komfort. Léky si
mohou vyzvednout pohodlně hned cestou z ambulance.
V předvánočním období tu můžete zakoupit i vánoční
balíčky i spoustu vitamínů a tipů na dárky pro zdraví.
Nemocnice se začala také více zaměřovat na kvalitní individuální ošetřovatelskou péči, jejímž cílem je prevence,
upevňování zdraví, rozvoj soběstačnosti i zmírňování
utrpení nemocného člověka. Od září loňského roku pak
provozuje službu domácí zdravotnické péče. Pacientům
se díky této službě zkracuje pobyt v nemocnici a přispívá
ke zlepšení jejich psychického stavu. Vlídný přístup nemocničního personálu je hodně patrný i u seniorů. Lékaři a sestry s nimi zacházejí s větším citem, mluví na ně
pomaleji a srozumitelněji a vše jim důkladně vysvětlí. Při
tom všem však dbají na zachování jejich důstojnosti, aby
se necítili méněcenně.

texty.kuryr@ricany.cz
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Nemocnice se za poslední roky rozrostla
o nové ambulance

Hematologie, gastroenterologie, ortopedie, rehabilitace,
neurologie, diabetologie, onkochirurgie nebo například
cévní ambulance - to všechno jsou nová oddělení, která
v posledních letech doplnila ambulance říčanské nemocnice. S nimi se rozrostl i profesionální lékařský tým.
Dříve nabízela nemocnice jen několik specializovaných
ambulancí, dnes jich mají pacienti k dispozici patnáct.
Cévní ambulance řeší žilní onemocnění dolních končetin nebo žilní trombózu, diabetologie cukrovku či vysoký
krevní tlak, gastroenterologie poskytuje léčbu onemocnění zažívacího traktu nebo vyšetření tlustého střeva.
S trombofilií a hematomy se pacienti mohou obrátit na
hematologickou ambulanci a s bolestmi hlavy, páteře i záněty nervového systému či epilepsií zase na novou neurologii. „U rehabilitace jsme vybudovali také rehabilitační
lůžkové oddělení, které tu dříve chybělo. Oddělení si již
za dobu své existence vybudovalo velmi dobré jméno
a odvádí skvělou práci. Za jejím vznikem stojí tehdejší
ředitelka nemocnice Jana Rubášová. Rehabilitace nabízí
nejmodernější techniky léčby, jako je magnetoterapie, laser terapie, vodoléčba a další fyziatrické procedury a techniky. K dispozici máme třicet kvalitně vybavených lůžek
v bezbariérovém interiéru," přiblížila vrchní sestra Lenka
Bulíčková, která se stará o chod všech ambulancí. Ani
kvalitní ortopedie již není pouze záležitostí Prahy, srovnatelnou úroveň nabízí i ortopedická ambulance v Říčanech.
Vysoká úroveň operací a krátké objednací doby lákají do
Říčan stále více středočeských pacientů. Plně využívaná je
i kožní ambulance se špičkovými dermatoložkami. „Naše

nemocnice zajišťuje spolupráci i s jinými nemocnicemi,
například s Thomayerovou nemocnicí v Krči. Zkušenosti
z velkých nemocnic mají i naši lékaři," dodala Lenka Bulíčková.

Pacienti nemocnice mají od roku 2016 k dispozici i lékárnu.
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Blíží se sváteční čas, plný klidu, pohody,
setkávání s našimi blízkými i přáteli …
Vůně purpury a františků nás brzy obklopí
a tak bych se i my rádi připojili k přání klidných a pokojných Vánoc. Závěrem roku
jsme se sešli na každoročním Adventním setkání s hudbou

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.
Měření hladiny cukru a tuku v krvi – každý třetí čtvrtek
v měsíci 8:30 – 9:30 hodin (nutno přijít na lačno).
Kavárnička – každý třetí čtvrtek v měsíci od 15:00 hodin.

Akce:
n 21. prosince, čtvrtek – Kavárnička
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: od 14:30h Zábavné hry, od 15:00h Kavárnička. Velice rádi vás uvítáme
nejen na posezení, ale také na aktivním a veselém hraní
(hra není omezena věkem ani zdravotním stavem). Kromě
příjemné posezení a popovídání při kávě nebo čaji nabízíme tentokrát i vánoční punč. Vstup zdarma.

v Kulturním centru Labuť. Setkání to bylo milé, naplněné
krásnými písničkami… Na příští rok je již připraven program akcí, tak se budeme těšit na viděnou se všemi, kdo
chtějí prožít aktivně seniorský věk. A chybí-li vám nějaká
akce či aktivita, určitě se s tím s námi podělte a určitě se
pokusíme situaci změnit. Děkujeme tímto městu Říčany,
našim partnerům a spolupracovníkům, bez této spolupráce
Irena Moudrá
by to všechno rozhodně nefungovalo. 

Připravované akce:
n 8. ledna, pondělí – Novoroční setkání s hudbou
Místo: KC Labuť. Začátek: 14:00h. Zveme vás na posezení plné hudby a tance. A kdo nám bude hrát? Tentokrát se
můžete těšit na Club Praha s kapelníkem Josefem Šramem.
n 25. ledna, čtvrtek – Něco za něco (divadelní představení)
Místo: Divadlo Palmovka. Začátek: 10:00h. Shakespearova poslední, třináctá komedie o lidské existenci, morálce
a demonstraci moci. Komedii režíroval vynikající polský
režisér Jan Klata. Příspěvek: 100 Kč.
UPOZORNĚNÍ: do konce ledna je nutné se přihlásit
a uhradit zálohu na rekondiční pobyt, který se uskuteční
ve dnech 23. – 25. května 2018 na Kokořínsku. Ubytování je zajištěno uprostřed CHKO Kokořínsko – Máchův
kraj. V rámci rekondice navštívíme mj. také zámky Bělá
pod Bezdězem a Doksy, hrady Bezděz a Michalovice
a další přírodní a kulturní památky. Příspěvek účastníků:
1300 Kč (ubytování se snídaní, doprava, pojištění, tisk
materiálu, vstupné. Záloha 650,- Kč).
Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424, seniorcentrumricany@
centrum.cz, kontaktní místo: DPS Senior, Komenského nám.
1850, Říčany. Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy) je třetí čtvrtek v měsíci od 10:30 do 12:00 h.

Mezigenerační setkávání v Domově
Pod Kavčí Skálou

Již osmým rokem se nám úspěšně daří pořádat mezigenerační setkávání klientů DPKS a dětí z MŠ Čtyřlístek. Jako
prostředek setkávání jsme zvolili výtvarné činnosti. Nejen
senioři, ale i děti potřebují bližší oboustranný kontakt
a možnost vzájemné komunikace při společných aktivitách. Hlavně z této potřeby projekt vychází.
Setkávání dětí a seniorů probíhají pravidelně dvakrát do
měsíce v domově Na Kavčí skále. Aktivity pečlivě plánujeme
a připravujeme s přihlédnutím ke schopnostem a možnostem seniorů i dětí. Občasné proložení společné činnosti písničkou či básničkou vytváří příjemnou atmosféru. Zápolení
se štětci, pastelkami, lepidlem a dalšími pomůckami přidává
na dobré náladě. Společné tvoření vždy sklidí úspěch. Výrobky, obrázky i koláže, zdobí domov nebo pokoje seniorů a připomínájí společně strávené chvíle.

32

Děti se přirozeně učí empatii, toleranci a pomoci, vnímají pocit
sounáležitosti, potřebnosti a samostatnosti, výrazně rozvíjejí komunikační schopnosti. Senioři získávají
pocit důležitosti, chuť něco dokázat
a předat dětem své zkušenosti.
Reakce rodičů a rodinných příslušníků jsou pozitivní a je zřejmé, že
tento projekt je velkým přínosem pro obě věkové skupiny.
Propojení dětí předškolního věku a seniorů někdy téměř
stoletých má spoustu úskalí. Přináší ale také hodně radosti a umožňuje sblížení dvou odlišných světů, které jsou si
vlastně tolik podobné.
Ivana Pecháčková (za DPKS)

Jana Michaličková (za MŠ Čtyřlístek)

texty.kuryr@ricany.cz

Pro děti a rodiče

SKAUTSKÁ VÝPRAVA
Ve dnech 21. -22. října se uskutečnila výprava skautů a skautek. I když
všichni věděli, že podle snad všech
předpovědí má pršet, tak se stejně
pár odvážných našlo a v sobotu v 8:00
jsme společně s vedoucími nasedli do
vlaku směr Beroun.
Když jsme vystoupili z vlaku, první zastávkou byly obchody. Každá skupinka
dostala 150 Kč na člena na: oběd, večeři, snídani a ještě jeden oběd. Následná
patnáctikilometrová cesta zmohla asi
každého, takže když jsme se vpodvečer
,,utábořili“, tak byli všichni spokojení.

Potom, co naše skupinka natáhla celtu mezi čtyři stromy a řekla si: ,,Přece
tak pršet nemůže,“ jsme si uvařili večeři a šli spát. Nevím, jak u ostatních
skupin, ale jsem si jist, že u nás nikdo
nespal déle než 4 hodiny. Proč? Protože celou noc hrozně pršelo, foukalo, a jako by toho nebylo dost, tak se
ukázalo, že celta, co jsme měli nad
hlavami, propouští. Ráno byly naše
spacáky tak nacucané vodou, že než
jsme je vyždímali, tak vážily (a to nepřeháním) asi 15 kilogramů.
Pak už jsme ušli asi jen sedm kiláků
k nádraží. Do Říčan jsme dorazili

Kroužky a vzdělávací
aktivity v Říčanech
Kroužky a vzdělávací aktivity jsou
v Říčanech v plném proudu. Asi nejširší nabídku připravuje Centrum Na
Fialce se svým pestrým programem
a to zejména díky podpoře grantového
programu na provoz organizace města Říčany. I proto může být nabídka
kroužků natolik široká, že ji může využít co nejvíce dětí v našem městě.
Svět dětské kreativity má nekonečné
možnosti, a proto je například v říčanském Centru Na Fialce velmi široká nabídka činností, které budou děti bavit
a mohou jim ukázat, že se dá volný čas
trávit aktivně hravým učením angličtiny, tvořením či hraním na hudební nástroje, a nikoliv jen sezením u počítače.

V Centru Na Fialce se děti rozvíjejí,
učí a seznamují s různými novinkami. Kupříkladu se zde mohou naučit
různým klasickým výtvarným a řezbářským technikám, nebo se dozvědět
zábavnou formou něco z dějin umění. Moderní techniky zastupuje kurz
Multimédií či Filmové animace a velmi
oblíbený je i kurz Digifotografování.
Co se týče jazyků, tak Centrum se pyšní licencí na výuku angličtiny unikátní
metodou Helen Doron, která zábavnou
metodou pomáhá dětem nenásilně
vštípit pravidla cizího jazyka a k tomu
navíc pomáhá v rozvoji jejich intelektu.
Nejen děti mohou trávit odpolední
program v pracovním týdnu Na Fial-

o hodinu dřív před plánovaným příjezdem a rozešli se do našich domovů. I když tento popis možná vypadá
děsivě, tak myslím, že mluvím za
všechny když řeknu, že výprava byla
SUPER!
Jakub Skřivánek

ce. Dospělí zde po práci pilují cizí jazyky, budují si kondici na Badmitonu či
protahují tělo na kurzu Pilates. A maminky, které jsou na mateřské, mohou
navštívit Rekvalifikaci pro rodiče projektu VOL GENDER II a díky tomu
najít snáze uplatnění na trhu práce
i po náročné kariérní pauze.
Pravidelně se v Centru Na Fialce
scházejí v rámci programu Centra Celoživotního Vzdělávání i senioři. Oceňují vzdělávání a rozšiřování obzorů
v atraktivních oborech jako je Historie s Jiřím Sommerem, představení
rozličných malířských stylů Mistrů
Italské malířské školy s Janou Jebavou
a s cestovateli v souboru přednášek
projedou celou Asii.
V Centru Na Fialce se rozhodně nudit
nebudete!
Jan Urbanec
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relaxovat, trošku rozvíjet všímavost nejen vůči sobě a možná i trošku zpívat nebo tancovat – jak se nám
bude chtít…..

Pro děti a rodiče

Mraveniště
V Mraveništi můžete rozvíjet svoje nadání, talent
i kreativitu, nebo jen relaxovat Každý měsíc se pro
vás a vaše děti snažíme připravit zajímavý program
a prostor k vyžití.
V mateřském centru nově otevíráme MUMSPACE prostor pro mámu. Pravidelné setkání maminek s dětmi,
které není o dětech, ale především o maminkách. Protože
spokojené mámy mají šťastné děti. Cílem setkání je nejen
seznámit se s dalšími maminkami v okolí, ale hlavně se
pravidelně věnovat sobě, svým přáním a pocitům. Během
dopoledne budeme trošku relaxovat, trošku rozvíjet všímavost nejen vůči sobě a možná i trošku zpívat nebo tancovat
– jak se nám bude chtít.
Mraveniště letos zahájilo spolupráci s Centrem nadání, o.p.s.. Další společnou akcí je víkendový kemp pro nadané děti 2.-3. prosince 2017. V sobotu i v neděli bude pro
děti připraven bohatý program plný logických her a soutěží na téma „VESMÍRNÉ ZÁVODY“. Akce je vhodná pro
děti od 6 do 14let. Na zimní neděle pro děti společně připravujeme odpoledne deskových her, kde si děti mohou
vyzkoušet logické, vzdělávací i zábavné hry.
Od února připravujeme kroužek „Malý šikula“, jedná se
o program na podporu nadaných předškolních dětí.
K jejich rozvoji budou využity speciální pomůcky, naučné
hry i pracovní listy. Dětem se bude věnovat zkušený pedagog po celý den (9-15h). Více informací v příštím čísle.

Mraveniště letos zahájilo spolupráci s Centrem nadání, o.p.s.. Další společnou akcí je víkendový kemp
pro nadané děti 2.-3. prosince 2017. V sobotu i v neděli bude pro děti připraven bohatý program plný
logických her a soutěží na téma „VESMÍRNÉ ZÁVODY“. Akce je vhodná pro děti od 6 do 14let. Na zimní
neděle pro děti společně připravujeme odpoledne deskových
her, kde si děti mohou vyzkoušet logické, vzdělávací i zábavné hry.

Vyberte
si z naší
pestré
nabídky!
Od února připravujeme
kroužek „Malý
šikula“ jedná
se o programTěšit se můžete na
na podporu nadaných předškolních dětí. K jejich rozvoji budou
jednorázové
tvořivé
sobotní
akce nejen pro
využity speciální pomůcky,
naučné hryvečerní
i pracovní listy.i Dětem
se
bude věnovat zkušený pedagog po celý den (9-15h). Více
dospělé,
v
budově
keramické
dílny
a
Mateřského
ceninformací v příštím čísle.
tra
na adrese Bezručova 441/23, Říčany
Vyberte si z naší pestré nabídky! Těšit se můžete na jednorázové tvořivé večerní i sobotní akce nejen
pro dospělé, v budově keramické dílny a Mateřského centra na adrese Bezručova 441/23, Říčany
Víkendovka pro nadané děti (6-14let)

2.12.-3.12. vždy 8:30-17:00h
14.12. Vázy, dózy, nádoby na květiny

Večerní keramika - čtvrtek 18:30 až 21:00h

(tvořit můžete i dle vlastní fantazie)

11.1. Romantická keramika
25.1. Zahradní dekorace

Sobotní keramika 9:00-11:30 (keram.dílna)

9.12. a 20.1. s Katkou Schnablovou

200 Kč/osobu a každou lekci

6.1. se Štěpánkou Fialovou

Deskové hry v Mraveništi (listopad-březen)

17.12. od 14 do 18h

cena 350,-Kč/ odpoledne

21.1. od 14 do 18h

Připomínáme všem zájemcům o keramiku na sobotní dopolední tvořivé keramické dílny se zkušenou
lektorkou, termíny viz tabulka výše. Můžete si jednorázově vyrobit cokoliv, méně zkušeným rádi

poradíme. Pracujeme s červenými,
i světlými o
keramickými
hmotami,sobotní
svůj výrobek můžete
Připomínáme
všemšamotovými
zájemcům
keramiku
doglazovat velkou škálou barev, výsledek vaší práce předem zaručen 😊😊. Navštívit nás může kdokoliv, dítě,
polední
tvořivé
keramické
dílny
serepríza
zkušenou
rodič i senior. Zaručujeme
příjemné
tvořivé a obohacující
dopoledne,
možná každýchlektor14 dní!
kou, termíny viz tabulka výše. Můžete si jednorázově
vyrobit cokoliv, méně zkušeným rádi poradíme. Pracujeme s červenými, šamotovými i světlými keramickými
hmotami, svůj výrobek můžete glazovat velkou škálou
barev, výsledek vaší práce předem zaručen. Navštívit nás
může kdokoliv, dítě, rodič i senior. Zaručujeme příjemné
tvořivé a obohacující dopoledne, repríza možná každých
14 dní!
Více informací na www.mraveniste.info
Na kroužky i jednorázové je potřeba se hlásit přes rezervační systém Mraveniště: www.mraveniste.webooker.eu
Ivana Dudová,
koordinátorka MC

Divadélko v Olivovně

Jak šel pejsek do školy, tak se
jmenovalo divadelní představení,
které v říjnu zahrálo divadélko
Romaneto, v Olivově dětské léčebně. ,,Žhavé“ téma, které
aktuálně prožívají začínající školáci rozesmálo děti i dospělé. Kaple se i tentokrát celá naplnila dětmi na pobytu
a z říčanska. Po divadélku následovala prohlídka oltáře
a výstavy fotografií z historie ODL. Další pohádka pro veřejnost bude u nás v 28. ledna od 10.30 hod. s příběhem
přímo lednovým O dvanácti měsíčkách. Tak se na vás těšíVaše Olivovna
me. 
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Dopravní výchova
Zima klepe na dveře a my pomalu končíme sezónu přípravy správných malých cyklistů. Cesta integrace ve spolupráci s BESIP – Ministerstvem dopravy ČR a městem
Říčany již mnoho let připravuje děti ze 4. tříd nejenom na
splnění průkazu cyklisty, ale především na správné a bezpečné chování na silnici. Podzimní část byla prvním ze
tří setkání, kdy značky a křižovatky již nejsou dětem cizí
a zkušební jízdy na dopravním hřišti rozhodně nejsou jen
o legraci. Od září jsme zapojili 16 základních škol z Říčan
a okolí, proškolili 36 tříd a snad naučili více než 600 dětí
správně jezdit na kole. Těšíme se opět na jaře!

Poděkování za finanční podporu služeb
Cesty integrace, o.p.s.
Vedení a kolektiv pracovníků děkuje všem donátorům
a dárcům za podporu v roce 2017, díky které můžeme
provozovat na Říčansku služby sociální prevence a poradenství- Klub Cesta, Občanskou poradnu a Centrum
primárních programů pro školy i pořádat celou řadu akcí.
Ročně se věnujeme až 6000 osobám z řad dětí, mládeže,
dospělých či seniorů.

36

Jmenovitě děkujeme zejména Středočeskému kraji, městům Říčany, Mnichovice a Benešov, Ministerstvu spravedlnosti ČR, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR, Nadaci ČEZ, ČSOB
a Alza.cz. Vděčni jsme za jakékoliv i drobné finanční či
hmotné dary, které pomohou zajistit či rozvíjet naší činnost.
Kolektiv Cesty integrace, o.p.s.

texty.kuryr@ricany.cz

Ze života škol(ek)

Konec roku ve znamení pomáhání
Listopad byl v Pramínku mimo jiné ve znamení pomáhání. Týden či dva před sv. Martinem se ve všech třech
třídách skloňovala slova pomáhání a dělení se. Legenda
o sv. Martinovi, který se se žebrákem podělí o svůj plášť,
se umocnila v šeru Martinské slavnosti, kdy se sv. Martin
coby rytíř objevuje a dětem předává martinské světlo. S lucerničkami šly děti k lesu, kde seděl u ohně žebrák, a darovaly mu martinské rohlíčky, které napekly.
Také každoročně pořádáme svatomartinskou sbírku, letos rodiče podpořili Statek Vlčkovice (pomáhají rodinám
v obtížné životní situaci) a čerčanský Hospic Dobrého
Pastýře, který jsme podpořili i loni. Smyslem sbírky je
ukázat sobě i dětem, že pomáhat je normální.

NEMO ŠKOLIČKA

Školka i škola v NEMU mají již za
sebou spoustu akcí. Školka se nám
letos velmi omladila, přibylo hodně
dvouletých dětí. Bylo nutné s každým
individuálně projít fází adaptace, některým maminkám jsme doporučili zůstat ještě s dítětem
doma. Děti si zvykly, zpívají, tancují, vyrábí. Nacvičujeme
program na vánoční besídku, která bude opět v kinosále na Fialce dne 13.12. od 16:30 hod.
Velice se vydařil Den otevřených dveří ve stylu Afriky.
Všechny třídy MŠ a ZŠ pilně pracovaly na tomto projektu.
Výsledkem byla proměna všech prostor na tento tropický
kontinent a osvojení si spousty znalostí o Africe. Na závěr
projektu vystoupila skupina Emongo, kdy jsme si všichni
pěkně zabubnovali a zatancovali.
Zápis do ZŠ NEMO bude až v dubnu, ale zájemci o naši
Základní školu si mohou domluvit individuální prohlídku, mohou přijít do výuky.
Vážným zájemcům nabízíme program „NEMO ŠKOLIČKA“, kdy si mohou zakoupit kartu s 12 vstupy za
5.300 Kč včetně stravy a každou středu přijít k nám do
školky a školy NEMO.

A do třetice jsme balili s dětmi Krabice od bot aneb Děti
darují dětem k Vánocům. Krásný projekt, kdy děti společně s rodiči balí do krabice od bot hračky, pastelky, oblečení
apod. pro stejně starého chlapečka nebo holčičku z rodin,
které žijí v podmínkách chudoby. Krásně zabalená krabice
pak putuje tam, kde je potřeba. Rok co rok krabic přibývá
a to nás těší.
Přejeme krásný adventní čas.

Budoucí školáky čeká bokatý program:
• Zkusit si být školákem ZŠ NEMO v hodinách HV, TV
a Prvouky.
• Vyzkoušet si angličtinu s rodilým mluvčím.
• Zapojit se do preventivního programu „Zipyho kamarádi“, který pomáhá umět řešit různé životní situace.
• Přípravovat se na školu (grafomotorika, vyvozování
hlásek, rozklady slov na písmena, matematické představy, hry na sluchové a zrakové vnímání).
Začátek: Každou středu od 8:00 do 13:00 hodin. Pro
informace volejte ředitelku Lenku Sosnovcovou na
tel: 777 727 334.
Protože se pěkně rozrůstáme, těšíme se od září 2018 na
velkou jídelnu pro žáky ZŠ a nové prostory pro školku ve
vedlejší přístavbě. Z tohoto důvodu hledáme pro příští
školní rok nové kolegyně a kolegy na pozice: Vychovatel, vychovatelka do školní družiny, provozní pracovnice-uklízečka pro odpolední směnu, učitel, učitelka
s aprobací pro 1. stupeň ZŠ. Zájemcům nabízíme příjemné rodinné prostředí a možnost ubytování. Nabídky
prosím zasílejte na babyclubnemo@seznam.cz
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MŠ
Kolovrátek
V naší školce, však to víme,
hrajeme si, nezlobíme!
Kreslíme a malujeme,
pěkné hry si zahrajeme.
Spolu se tu máme rádi,
vždyť jsme přece kamarádi.

ve školce, přijímáme během celého
školního roku.
Těší se na vás TETY
z KOLOVRÁTKU

Pro více informací ohledně naší školky navštivte stránky
www.skolka-kolovratek.eu, www.facebook.com/skolkakolovratek,
nebo nás kontaktujte :
tel. č. 605 555 009 (MŠ Kolovrátek)
tel. č. 602 484 921 (p. Jonáková – majitelka MŠ)
Nové kamarády a kamarádky, kteří
by s námi chtěli trávit společný čas

Mateřská škola Čtyřlístek II

Mateřská škola v Kolovratské ulici
je součástí Mateřské školy Čtyřlístek
v Domažlické 1656. Plníme společně
stanovené cíle, řídíme se jednotným
Školním vzdělávacím programem.
Objekt se nachází nedaleko centra
města v blízkosti dětského a dopravního hřiště, Lázeňské louky a rybníka. Součástí naší Mateřské školy je
zahrada, která je vhodně vybavena
pro volné hry, sport a vzdělávací činnosti dětí.
Školka v Kolovratské funguje již šestým rokem a jejím hlavním cílem je
vytvořit pro děti hravé a bezpečné
prostředí, jehož základem je zdravý
životní styl. Jsme zapojeni do celo-
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národního projektu Zdravá abeceda,
která je zaměřena na zdravý pohyb,
správnou výživu, psychohygienu dětí
a společně pečujeme o prostředí, ve
kterém žijeme. Zapojili jsme se do
environmentálního programu: „Malí
zahradníčci.“
Letos na jaře jsme na školní zahradě
vybudovali záhonky, s dětmi zaseli
hrášek, ředkvičky, zasadili kedlubny, rajčata, okurky, papriky a děti se
o rostlinky staraly, zalévaly je a pozorovaly, jak rostou. Nakonec jsme společně vypěstovanou zeleninu sklidili
a děti si mohly pochutnat na domácích výpěstcích.
Také jsme s dětmi pozorovali žížaly,
udělali jsme jim v průhledné láhvi domeček
z hlíny, písku a listí, děti
se mohly učit, jak jsou
žížaly užitečné, pozorovaly, jaké dělají v zemi
cestičky a jak kypří půdu.
Koncem jara jsme pořídili do každé třídy housenky babočky bodlákové,
děti sledovaly vývoj motýlů od housenky, kukly, až
po dospělé jedince. Když
se nám motýlci vylíhli,

děti je krmily ovocem a sladkou šťávou a po týdnu jsme společně motýly
vypustili na školní zahradě.
Individuálně se zaměřujeme na naše
předškoláky, kteří mají od září povinnou docházku od 8.15 do 12.15 hodin
a je jim nabízen kvalitní vzdělávací program. Již v loňském roce jsme pro naše
malé předškoláky zavedli přípravku
„Předškolák,“ kde mají tyto děti možnost se jednou týdně (úterý od 13.00
do 15.00) věnovat intenzivní přípravě
na školu.
Snažíme se dětem připravit pestrý
program, jehož součástí jsou častá
divadelní představení, interaktivní
a naučné programy, děti se zúčastňují výtvarných a pěveckých soutěží,
chodíme vítat malé občánky.
Pořádáme besídky a zahradní slavnosti pro rodiče s dětmi, letošní školní rok jsme zahájili podzimní Drakiádou.
Odpoledne se sešli rodiče s dětmi na
školní zahradě, maminky napekly
sladké dobroty, paní učitelky nabízely grilované buřtíky a děti si mohly
pouštět přinesené dráčky. Jemně pofukoval větřík a barevní draci se krásně vyjímali na modré obloze. Počasí
nám opravdu přálo, sluníčko svítilo
až do večera, bylo to krásné rozlouče
Kolektiv MŠ
ní s létem.

texty.kuryr@ricany.cz
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Kouzelný podzim
v MŠ Zahrádka
sám neukázal, neboť k pokladu nešly
potichu, jak je žádal.
A kdo ví? Třeba je na louce ještě další poklad. Běžte se tam také podívat.
A pokud budete potichu, třeba budete
mít štěstí a Dubového mužíčka uvidíte.

Poklad na Lázeňské louce
Jelikož se nám podzim naplnil a všude bylo plno nádherného listí, ozval
se opět dětem ze třídy Jablíček lesní
Dubový mužíček. Nastal den D a děti
vyrazily po cestě, která byla označená
dubovými listy. Úkoly, které plnily,
hlídali skřítci Listnáčci. Děti musely
např. vyjmenovat barvy podzimu, určit houby či stromy v lese, říci básničku nebo namalovat obrázek do hlíny,
postavit mu něco z kaštanů. Poslední
úkol byl nejtěžší – vybrat správnou
cestu a najít poklad. Děti nadšeně
hledaly a za burácivého křiku slíbený
poklad našly. Ten byl ukryt ve staré
truhličce, kterou hlídala podobizna
Dubového mužíčka, který se dětem

Barevný týden
Poslední říjnový týden jsme dětem
zpestřili pobyt ve školce o barvohrátky. Každý den byla zvolena nová
barva, ve které přišly děti oblečeny
do školky. Někdy to byl těžký úkol,
najít byť jen kousek oblečení ve zvolené barvě. Do barevného hraní se
zapojily i paní učitelky. Ve čtvrtek
jsme měli modrý den, ale pro děti

to byl den šmoulí, a tak se po celé
školce rozléhala hudba a děti měly
diskotéku. Odměnou za tento týden
nám byly zářivé úsměvy na tvářích
dětí. Děkujeme rodičům za podporu
a spolupráci.
Mateřská škola Zahrádka přeje
všem příjemné prožití vánočních
svátků a v novém roce hodně štěstí
a zdraví
Za kolektiv MŠ Zahrádka Marcela
Vokounová a Blanka Vaněčková

Poděkování školce
MOTÝLEK

Rády bychom touto cestou
poděkovaly nejlepší školce
MOTÝLEK v Říčanech. Především
paní ředitelce Petře Matašákové.
Školku založila před deseti
lety a tak máme zkušenost již
dlouholetou. Obě paní učitelky jsou
neuvěřitelně obětavé, empatické.
S dětmi dokáží zázraky.
Moc děkujeme. Ať se vám daří,
krásné Vánoce.
Zuzana Prokopová
a další maminky

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Základní škola Světice zve všechny děti a jejich rodiče dne

13.12.2017 OD 17:00 hODin
Na již tradiční vánoční čtení pohádek v malém sále kulturního domu
s

MICHALEM VIEWEGHEM A MICHALEM VANĚČKEM
Autoři budou číst ze svých nových pohádek
NOVÉ POHÁDKY PRO UNAVENÉ RODIČE – Michal Viewegh
STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI PRO DĚTI – Michal Vaněček
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ PRO DĚTI – Michal Vaněček
Pro zpříjemnění nálady Vám na fagot zahraje rodina Kořínkova
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Bádám, bádáš, bádáme!
Při hledání souvislostí žák – vědec jsme narazili na
BOV neboli na badatelsky orientovanou výuku, kterou je vhodné využívat zejména u přírodovědných
předmětů. A co to vlastně je? Při této formě výuky se
žák stává vědcem a pracuje vědeckými metodami.
Některé děti naší školy měly tu možnost se vědci stát.
Jak vlastně vědec pracuje? Vytváří si hypotézu, čili
jakýsi předpoklad, a stanovuje si výzkumnou otázku
– co dokážu zjistit teď a tady? A pak přijde to nejdůležitější - samotná práce, sběr vzorků, měření, vážení,
ověřování, no zkrátka „experimentování“. A na závěr
zpracování a vyhodnocení výsledků. Že vám to něco
připomíná? Výzkum, vědec, experiment, Nobelova
cena apod.?
Jak se vůbec stalo, že měníme žáky ve vědce? Naše
škola spolu s některými dalšími školami Středočeského kraje se zapojila do projektu na podporu badatelsky
orientované výuky na školách a s podporou odborníků
z Muzea Říčany se někteří naši pedagogové podílejí na
výuce touto formou.
I přes občasné problémy je práce velice zajímavá
a obohacující. Rozvíjí samostatnost, tvořivost a motivaci žáků k řešení otázek, které se objevují. V projektu
pokračujeme dále, bádáme a žáci dál budou pracovat
vědeckými metodami. Náš cíl : žák = vědec.
Jana Kolková a Dana Heřmánková

Deutsch macht uns Spaß
aneb Němčina nás baví
Aby toto platilo i pro naše žáky, snažíme se o zpestření
výuky tohoto cizího jazyka. Již na začátku září se jako
každý rok uskutečnila ve spolupráci s Koordinačním
centrem Tandem Plzeň v sedmých třídách tzv. jazyková animace. Cílem dvou hodin plných her, pohybu
a aktivního používání němčiny bylo odstranit počáteční obavy z nového jazyka a naopak podpořit chuť
se jej učit.
Díky získaným kontaktům ze studijních pobytů učitelů v rámci programu Erasmus + čeká část osmáků
a deváťáků v hodinách NJ novinka: možnost vyzkoušet si praktické užívání jazyka při komunikaci s vrstevníky z gymnázií v Polsku. V říjnu si tak osmáci vyměnili seznamovací emaily v němčině s žáky gymnázia
v Gdaňsku. Deváťáci zas vedli seznamovací videohovor s gymnazisty z Leborgu. Následovat budou další
jazykové aktivity s pomocí elektronických médií, při
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nichž se budou polští a naši žáci vzájemně německy
seznamovat se zvyky či pokrmy dané země, s městy,
odkud žáci pocházejí, a se životem svých vrstevníků
v sousední zemi.
V němčině se mají naší žáci možnost také zdokonalovat v německém klubu působícím v rámci Centra volného času - Domina. Zde si skupinka složená
z osmáků a deváťáků každé pondělí cvičí a prohlubuje
své znalosti němčiny za pomoci her, hudebních videoklipů či krátkých filmů.
Na podzim vyrazili společně s dalšími svými spolužáky, kteří projevili zájem, do Prahy na Festival německého filmu Das Filmfest 2017. Nejúspěšnější německá komedie minulého roku „Vítejte u Hartmannů“
opravdu přinesla slibovanou zábavu a prohloubila
slovní zásobu o několik nespisovných slov.
Rádi bychom i v tomto roce u nás přivítali v rámci
projektu Europa macht Schule! studenty z německy
mluvících zemí, kteří během svého studijního pobytu
v ČR seznamují žáky českých škol s kulturou svých
zemí. Možnost blíže poznat německy mluvící země
budou mít žáci vyšších ročníků i v červnu díky zájezdu, jehož hlavním cílem je Vídeň. Cestou se zastaví
i v Salzburgu, navštíví zdejší solné doly a také Orlí
hnízdo, ležící v nedalekém Německu. 
Vyučující NJ

texty.kuryr@ricany.cz
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Halloweenské pečení
Místo hodiny anglické konverzace v 9.ročníku jsme si
svátek Halloween přiblížili pečením tradičních amerických dýňových sušenek. Nebylo to tak jednoduché,
jak se zprvu zdálo. Po neúspěšné snaze naší nové americké učitelky Bethany sehnat v běžném obchodě dýňové pyré jsme si ho nakonec museli připravit sami doma

z dýně ze zahrady, což nebyl až takový problém. V den
pečení jsme pak nastoupeni ve školní kuchyňce diskutovali o rozdílnosti mouky, kterou si jednotlivé skupinky žáků k pečení přinesly. V Americe nemají totiž naši
hladkou, polohrubou a hrubou, ale mají jen jeden druh
(nejvíc se podobá naší hladké mouce). Když jsme pak
potřebovali mouku, cukr a další ingredience odměřit,
nemohla Bethany pochopit, že nemáme „measuring
cup“ - odměřovací hrnek. Tedy přesně řečeno takový
hrnek, který používají v Americe – hrnek s dlouhým
držadlem (vypadající trochu jako pánvička), kde nejsou žádné jednotky naznačené. Nemuseli jsme tedy
řešit rozdílné jednotky hmotnosti (libry a unce), ale
zato troubu jsme podle receptu měli rozpálit na 320
stupňů Fahrenheita (bystří chlapci vyhledali převod –
160 stupňů Celsia). Vše se nakonec podařilo a pak už
Jitka Fáberová
jsme si jen pochutnávali.
Vážení rodiče,
děkujeme Vám za podporu, kterou nám poskytujete
v podobě sběru starého papíru. Letošní školní rok je
výjimečný, během dvou měsíců jste přinesli tolik, co
vloni za 5 měsíců! Proto jsem také upravil pravidla
ve prospěch sběračů. Nová pravidla odměňování
jsou uvedena na webu školy. Pokud budeme
pokračovat v tomto trendu, určitě obsadíme místo na
stupních vítězů.
Děkujeme za podporu!! Pavel Bednář, ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA u ŘÍČANSKÉHO LESA
GEOLOGICKÁ EXKURZE
Ve středu 25.10. 2017 byla uspořádána již 2. rokem geologická exkurze pro žáky 9. třídy do Českého ráje na
polní sběr křemenných hmot (chalcedony, acháty, jaspisy apod.). Exkurzi vedli dva vyučující na přírodopis: pan
učitel Havránek a paní učitelka Mikolášková. Nejprve
žáci zavítali do Nové Paky do zdejšího mineralogického
muzea pod názvem "Pokladnice", kdy muzeum je rozděleno do dvou pater. Spodní patro se věnuje nálezům unikátních zkamenělých a zkřemenělých dřev z okolí Nové
Paky různých velikostí a hmotností i ukázkou místních
vyvřelých hornin sopečného původu, dále zkamenělin,
nálezů zeolitických minerálů v Českém ráji, dokonce bylo
možno spatřit i drobné, světle modré krystalky korundu safíru. To vše doplňovaly navíc podrobné a velmi poučné
informační tabule o sopečné činnosti, vzniku vyvřelých,
usazených a metamorfovaných hornin i o geologických
obdobích od vzniku Země. Žáci v muzeu byli rozděleni
do několika skupinek, každá skupinka dostala pracovní

list a na základě informačních tabulí tyto pracovní listy
vyplňovali. Druhé patro se zaměřuje na křemenné hmoty
(křemeny, ametysty, acháty, jaspisy) z Českého ráje i ze
zahraničí. Po návštěvě muzea se žáci podívali do nedalekého mineralogického obchůdku, kde si většina koupila
nějaký ten suvenýr. Z Nové Paky bylo druhým cílem polní
naleziště u Dolní Kalné nedaleko Nové Paky. Zde byly ideální podmínky pro sběr minerálů, přičemž za hodinu a půl
hledání si každý účastník našel dostatečný počet vzorků.
Tyto vzorky budou roztříděny na ty vzorky, se kterými by
se mohlo dál pracovat z hlediska řezání, broušení a leštění do podoby polodrahokamů. Dle spokojenosti žáků lze
usoudit, že se jim exkurze velmi líbila.
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MINERALOGICKÝ SEMINÁŘ
Ve čtvrtek 19.10. 2017 proběhl další mineralogický seminář, tentokrát zaměřený na lokality a minerály Slovenska
a vlastní zážitky z cest. Vzhledem k vyššímu počtu lokalit
byl seminář rozdělen na dvě části. V první části byly žáci
seznámeni s prvními 10 lokalitami, kterými byly Malužiná
a Malé Železné u Liptovského Mikuláše, Novoveská Huta
u Spišské Nové Vsi, Maglovec u Vyšné Šebastové a Herľany u Prešova, Dargov u Košic, Fintice u Prešova, Piesky
a Richtárová u Starých Hor nedaleko Banské Bystrice,
Mútnik u Rimavské Soboty. Seminář probíhal v podobě
prezentace, která obsahovala mapky s umístěním zmiňovaných lokalit a fotografie pořízené přímo na místě. Během projekce měli žáci možnost si prohlédnout sbírkové
minerály z lokalit, které byly promítány. Na samém závěru
si žáci rozebrali celkem 70 vzorků. Druhá část mineralogického semináře na slovenské lokality proběhla 23. 11.
Petr Havránek
2017.
Dne 1. 11. 2017 se konal lampionový
průvod 3. ZŠ u Říčanského lesa
Od 17 hodin se před školou začala objevovat různobarevná světýlka k tradičnímu lampionovému průvodu. Trasa
průvodu byla na poslední chvíli změněna z důvodu nedělní vichřice a následného zákazu vstupu do lesa. Náhradní
trasa vedla Olivovou ulicí, okolo Domova seniorů a Mš
Čtyřlístek zpět ke škole. Přes počáteční nepřízeň počasí se
průvod vydařil, děti si magický večer užívaly a byly nadšené.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ
Stejně jako minulý školní rok i letos obdržela škola od
města Říčany příspěvek 20 000,- Kč a bylo jen na žácích,
jak s penězi škola naloží. Ve třídách probíhaly živé diskuze, za co obnos utratit, a vznikaly plakáty, na kterých skupinky žáků, nebo i celý třídní kolektiv, své nápady přiblížili
i ostatním žákům. Plakáty byly rozvěšeny před jídelnou,
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aby si je mohl každý prohlédnout a rozhodnout se, kterému nápadu dá svůj hlas. Další týden probíhala samotná
volba. Naši žáci – zastupitelé rozdali volební lístky, vysvětlili princip hlasování a obešli každého žáka s volební urnou. A jak to dopadlo? Vyhrál sport! Nejvíce hlasů získal
návrh na vybavení na sport do tělocvičny i na přestávky.
Zuzana Pokorná

ZÁJEZD ŽÁKŮ DO POLSKA
Ve dnech 18. – 21. října se autobus dětí z druhého stupně
vydal na návštěvu za žáky partnerského města v Polsku,
do školy v Opatowku. Vyjeli jsme brzy ráno, abychom si
ještě užili odpoledne s polskými žáky. Po pozdějším obědě, který nám připravili ve školní jídelně, se v opatowské
tělocvičně rozhořely mezinárodní zápasy ve fotbale a volejbale. Zápasení a povídání pokračovalo ještě dlouho
po večeři, kterou nám formou bufetu opět zajistila škola
(stejně jako snídaně). A pak už jsme se zachumlali do

svých spacáků a těšili se na další den. Ráno jsme navštívili místní radnici, kde nás přijal pan starosta, řekl něco
o městě a životě v něm a zodpověděl otázky našich dětí.
Po obědě ve škole jsme se autobusem vydali na nedaleký
zámek Goluchów, ke kterému patří muzeum zemědělství
a zubří rezervace. Po večeři jsme opět s polskými kamarády sportovali a povídali si. Někteří se šli s polskými žáky
a jejich paní učitelkou projít po městě. V pátek jsme dvě
první hodiny navštívili výuku různých předmětů – polštinu, matematiku, angličtinu, abychom ze školního režimu
úplně nevypadli. Odpoledne jsme jeli do blízkého města
Kalisz. Prohlédli jsme si plně zachovalý atomový kryt,
který sloužil i jako odposlouchávací stanice pro polskou
tajnou službu, a výrobnu oplatek s ochutnávkou. Navštívili jsme radnici a vystoupali na radniční věž, odkud
se nám naskytl pohled na celé město a blízké okolí. I zde
jsme byli přijati starostou, od kterého jsme se dozvěděli
o historii a zajímavostech města. Při cestě zpátky jsme
se zastavili v pěstírně rajčat, kde jsme poznali celý proces
pěstování a mnoho zajímavých informací. Věděli jste, že
rajčata opylovává pouze čmelák? Večer jsme si již tradičně
zasportovali. V sobotu ráno jsme zamávali našim novým
kamarádům, kteří se s námi přišli rozloučit, a vyrazili jsme
směrem do Wroclawi. Prošli jsme si historickou část města, utratili poslední polské zloté v nákupním centru a pak
už nás čekala cesta domů. S polskou školou jsme již dohodli květnový termín návštěvy opatowských žáků u nás
ve škole. Děkujeme městu Říčany a Twinningu Říčany za
pomoc při organizaci zájezdu a za upomínkové předměty
pro partnery.
Zuzana Pokorná
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Žákovské zastupitelstvo

Dovolte se nám představit, jsme nové
žákovské zastupitelstvo z města Říčany, skládáme se z jednadvaceti žáků
od dvanácti do osmnácti let ze škol
a gymnázií tady v Říčanech. Naší

činností je organizovat různé společenské a sportovní aktivity pro děti
a žáky, zkusit si je vymyslet a připravit je tak, aby byly zajímavé pro děti,
žáky i dospělé. O každé akci vás pak

ZŠ Bezručovka
Projekt „JSEM
LASKAVEC“

Laskavé skutky by se
měly stát přirozenou součástí lidského života. Umí naše společnost být
laskavá? A co naše děti? Umí nezištně
vykonat něco hezkého pro své okolí?
Žáci některých tříd 2. ZŠ Bezručova
Říčany se zapojili do projektu Jsem
laskavec. Jedná se o historicky první ročník celostátního happeningu
pro děti, který se konal 13. listopadu
2017 v rámci Světového dne laskavosti. Jednotlivé třídy si mohly vybrat
jakýkoliv laskavý skutek.
Třída 8. A se rozhodla navštívit Dětský domov ve Strančicích. Nebyla
naplánovaná jen obyčejná návštěva.
Žáci chtěli pro děti z dětského domova něco udělat sami. Vzhledem
k tomu, že 8. A je třída hudební, je pro
ně samozřejmostí potěšit druhé hud-

bou. Byl to opravdu projev laskavosti,
v dětském domově zazpívali moji žáci
dvě písně a také předali nějaké dárky
podle vlastního výběru. S některými
dětmi jsme si mohli pohrát, pomazlit,
některé jsme jen pohledem pohladili. Pro celou naši třídu bylo strávené
dopoledne s postiženými dětmi velice
silným zážitkem. Myslím, že tato návštěva nebyla jen laskavým skutkem,
ale i obohacením pro nás pro všechny. Všichni jsme si uvědomili, že být
zdravý, chytrý a žít v milující rodině

rádi informujeme. Naším cílem je
udělat Říčany zajímavějším městem
pro nás všechny, kteří zde žijeme. Už
nyní máme představu o nových akcích
a doufáme, že vás na nich uvidíme.
Natálie Kolářová a Anna Buriánová
žákyně 7. ročníku ZŠ Bezručova

není samozřejmostí a měli bychom si
toho dostatečně vážit. 
Ludmila Mužíková, třídní učitelka 8. A
V pátek 3. 11. 2017
navštívili třídu Zajíčků
v MŠ Čtyřlístek žáci 5. C
V rámci spolupráce ZŠ Bezručova
a MŠ Čtyřlístek společně představili
projekt „Jsem Laskavec“.
Školáci měli velmi pečlivě připravený
program pro naše předškoláky. Spontánně reagovali na potřeby a schopnosti mladších dětí, byli nesmírně pozorní,
velmi pěkně komunikovali. Bylo vidět,
že program připravovali s velkou chutí,
kreativitou a nasazením. Pod laskavým
vedením paní učitelky Slámové proběhlo velmi příjemné dopoledne. Bylo
zcela zřejmé, že školáky dokázala pro
projekt nadchnout, poskytovala jim
dostatečnou volnost, avšak kdykoliv
byla připravena pomoci radou a aktivně se do dění zapojovala. Vše bylo organizačně i časově perfektně zvládnuté.

Vzdělávací bilingvní program PED
zahrnuje výuku těchto předmětů:







ANGLICKÝ JAZYK (vlastní koncept čtenářství, gramatiky a slohových dovedností)
ROZČES (rozšířená znalost čtenářství a českého jazyka)
ROZUM (rozšířená znalost matematických dovedností)
ROZDĚL (rozvoj vzdělanostní a dovednostní)
ROZOS (osobnostní rozvoj)
Doplňkové zájmové kluby v anglickém a českém jazyce

Vyučující: absolventi českých a zahraničních pedagogických fakult pro první stupeň, rodilí mluvčí
Program je určen všem zájemcům z řad žáků školy v příslušném ročníku

Partnerská škola: ZŠ Bezručova, Říčany
Prezentace programu:

Kontakt:
PED Academy:
ZŠ Bezručova:

pondělí 4. 12. 2017 od 17:00 hod
pátek 2. 3. 2018 od 16:30 hod
ZŠ Říčany, Bezručova 94/11, Říčany

email: info@pedacademy.cz, tel.: 725 947 074, www.pedacademy.cz
email: reditel@2zs.ricany.cz, tel.: 323 602 217, www.2zsricany.cz
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Naši předškoláci si odnesli nejen spoustu krásných zážitků, ale i diplom a školáky vlastnoručně vyrobené odměny.
Moc děkujeme a těšíme se na další setkání.
Jana Michaličková a třída Zajíčků MŠ Čtyřlístek Říčany

Zájmové kluby
V rámci realizace projektu Šablony, který na naší škole realizujeme od září 2017
pod názvem „Podpora vzdělávání žáků,
učitelů a rodičů“, zahájily svou činnost
dva zájmové kluby pro žáky staršího školního věku – čtenářský klub a klub zábavné
logiky a deskových her.
Žákům tak nabízíme nové volnočasové aktivity, které mají
za cíl podporovat zájem žáků a získané znalosti uplatnit
v dalším vzdělávání.
Projekt zahrnuje založení, realizaci a vybavení klubů.
Vedoucími klubů jsou naši zapálení a aktivní kantoři. Ti
sestavili obsahový plán činnosti klubu. Náplň je velmi zajímavá a věříme, že dětem splní jejich očekávání.
V čtenářském kubu se děti budou seznamovat s autory
dětské literatury formou řízeného čtení, poslechem audionahrávek, dramatizací, řešením kvízů, interpretací,
diskuzemi o knihách a skupinovými aktivitami. Již na
prosinec je naplánovaná Předvánoční literární čajovna
a na závěr pak Čtení ve spacáku se spisovatelkou Klárou
Smolíkovou.
Klub zábavné logiky a deskových her si stanovil za cíl rozvoj logického, informatického a strategického myšlení
žáků, rozvoj matematické gramotnosti, postřehu, představivosti, rychlosti rozhodování, prostorové představivosti a paměti. V hodinách budou děti řešit hlavolamy,
tematické logické hry, budou se učit strategii řešení her
a záhad. Je připraven také klubový turnaj.
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V rámci projektu budou pro školu zakoupeny nové knižní
tituly, které se stanou součástí naší školní knihovny. Škola
bude vybavena deskovými hrami a programy, které budou
moci využívat v hodinách i ostatní učitelé.
Kluby budou realizované po dva školní roky a věříme, že i po
skončení projektu budou na škole dále aktivně pracovat.
Marie Lejčková – ředitelka školy

Mladá úspěšná spisovatelka v Říčanech
Pondělní ráno 30. října žáci říčanské ZŠ Bezručova a ZŠ
Světice přivítali v dětském oddělení Husovy knihovny
mladou spisovatelku úspěšné knižní série „Osm světů“,
Marcelu Remeňovou. Teprve osmnáctiletá Marcela, studentka Gymnázia Jana Nerudy v Praze, představila žákům
sedmých tříd jednotlivé díly své trilogie. Napínavý příběh
Osmisvěťanů, kteří žijí mezi námi, vtáhl účastníky literární
besedy do děje a ukázal, že žánr sci-fi literatury je mladé generaci velmi blízký. Čtenáře překvapilo, že Marcela začala
svůj příběh o mimozemské civilizaci, paralelních světech
a boji dobra a zla ve vesmíru promýšlet a psát už ve svých jedenácti letech. První díl „Seznámení“ vyšel v Mladé frontě
týden před autorčinými čtrnáctými narozeninami.
Mnozí z žáků četli nejméně jeden díl této akční sci-fi série,
a tak aktivně reagovali. Všechny majitele knih Marcely Remeňové potěšilo, když během závěrečné autogramiády získali podpis autorky i s osobním věnováním.
Těšíme se, že brzy vyjde čtvrtý, závěrečný díl Osmi světů.
A věříme, že setkání žáků dvou základních škol, říčanské
a světické, bylo první, ale ne poslední.
Iva Mašková, ZŠ Bezručova Říčany
Alice Hrbková, ZŠ Světice
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První celostátní setkání koordinátorů
environmentální výchovy
Ve středu 11. října 2017 se v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konalo 1. celostátní setkání koordinátorů EVVO organizované Klubem ekologické výchovy
pod záštitou místopředsedy PSP ČR a MŠMT. Sešlo se zde
více jak 125 účastníků, mezi nimiž byli také zastoupeni ředitelé a koordinátoři EV ze škol z celé republiky. Stěžejní
téma celostátního setkání bylo zaměřené na problematiku
„Školy jako centra výchovy pro udržitelný rozvoj“. Naše
gymnázium prezentovala Dagmar Řeháková s příspěvkem „Publicita školy v kontextu jejích aktivit v EV/VUR“.

Putování po historických pokladech Itálie
V úterý 17.10.2017 se část studentů vyššího gymnázia
vrátila zpět k prosluněným prázdninovým dnům plných
cestování – vyrazili jsme do Toskánska, Umbrie a Lazia,
oblastí Itálie bohatých na kulturní a umělecké památky.

Hned po příjezdu nás čekala renesanční Florencie se všemi svými klenoty. Druhý den jsme se vydali navštívit dvě
středověká města s etruskými kořeny, Perugii a Orvieto.
V Perugii na nás kromě historie dýchala také čokoláda,
neboť zde v době naší návštěvy probíhal mezinárodní festival čokolády Eurochocolat. Po náročném dnu nás čekal
přejezd do druhého ubytování v blízkosti Říma, kde jsme
měli strávit následující dva dny. Prohlédli jsme si známé
starověké památky Coloseum a Forum Romanum, viděli
jsme baziliku San Pietro in Vincoli s Michelangelovým
Mojžíšem a došlo také na prohlídku Vatikánu a jeho muzeí včetně Sixtinské kaple. Příjemně unavení a kulturně
obohacení jsme se v neděli v pořádku vrátili domů. Celý
zájezd byl pro všechny jistě příjemným zpestřením nejen
konce prvního čtvrtletí školního roku, ale také nastupujícího chladného podzimu.
Bedřiška Holoubková,V7

Po dvou hodinách, jež jsme strávili v autobusu, jsme konečně za okny zahlédli čtyři ohromné chladící věže elektrárny. Zastavili jsme u informačního centra, kde nás
v kinosále uvítala naše průvodkyně. Nejprve nám pověděla něco k bezpečnostním pravidlům a poté jsme zhlédli
krátký film, ve kterém nám vysvětlili princip jaderné elektrárny a z jakých částí a budov se skládá.
Pak jsme se již rozdělili do dvou skupin – jedna skupina šla
rovnou do elektrárny a poté se účastnila krátké přednášky
v kinosále a druhá skupina naopak. Před vstupem do areálu
jsme museli projít přísnými bezpečnostními kontrolami. Následně jsme měli možnost vidět zblízka chladící věže, na cestě
ke strojovně jsme si z můstku prohlédli skoro celý areál a nakonec jsme se podívali do samotné strojovny k obrovské turbíně a kondenzátorům. Na přednášce jsme se podívali na pár
animací a poté jsme měli možnost vidět tzv. mlžnou komoru.
Exkurzi si nakonec užili nejen naši nadšenci do fyziky
a chemie, ale myslím, že my všichni jsme si domů odvezli
pěkné zážitky a hlavu plnou zajímavých nových informací.
Marie Šebková, V5

Exkurze „na krev“
Ve středu 18. 10. 2017 jsme se v rámci semináře Člověk
a zdraví vydali na exkurzi do biochemické laboratoře Nemocnice Říčany, kde se nás ochotně ujala vrchní laborantka paní
Marcela Hrdličková. Nejprve jsme si nechali odebrat krev, ze
které nám později zjišťovali krevní skupiny. Následně jsme
se odebrali do biochemické laboratoře nemocnice. Nejdříve

Exkurze do jaderné elektrárny
Temelín, jedna ze dvou jaderných elektráren v České republice – to byl cíl naší exkurze, jež se pořádá každoročně
pro žáky pátého ročníku osmiletého gymnázia.
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jsme si prohlédli ledničky na skladování chemikálií a samotné krve. Posléze nám laborantky představily všechny přístroje, pomocí kterých v současnosti zkoumají krev a bez kterých
dříve musely všechno zjišťovat "ručně". Pro nás všechny nejzajímavější částí prohlídky byl přístroj, který dokáže odhalit
závažné nemoci, jako je například žloutenka a nebo AIDS.
Exkurze byla pro všechny velmi zajímavá, jelikož jsme nahlédli do „zákulisí“ nemocnice a zjistili, jak se v praxi provádějí krevní testy. Tímto bych chtěla jménem všech zúčastněných poděkovat paní Marcele Hrdličkové za prohlídku
biochemické laboratoře a zjištění našich krevních skupin.
Helena Kolovratníkova 4.A

Týdne vědy AV ČR s námi
Ve středu 8. listopadu se třída V5 vyrazila podívat na den
otevřených dveří Ústavu experimentální botaniky AV ČR.
V budově se studenti rozdělili na dvě skupiny, ve kterých
se poté vydali na prohlídku areálu. Čekala na ně spousta

stánků se zajímavými informacemi z oblasti experimentální botaniky, interaktivními kvízy a zábavné aktivity.
Zkusili jsme si izolovat DNA nebo vyrobit přírodní barvivo, seznámili jsme se s pojmy jako agar nebo fluorescence
a vyzkoušeli si práci s pipetou a centrifugami. Také jsme
měli možnost podívat se do skleníku, kde se pěstují rostliny určené k experimentování.
Exkurzi si užili všichni, především studenti, kteří už přemýšlí o studiu v oboru botaniky, ale i ti, kteří doma rádi
zahrádkaří – někteří si dokonce odnesli i soutěžní výhry
v podobě pokojových rostlin nebo semínek, která si mohou doma zasadit.
Marie Šebková, V5
V pátek 10.11. se vybraní studenti předmaturitních
a maturitních ročníků vypravili na velmi zajímavou exkurzi do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
Navštívili jsme několik laboratoří, kde pro nás byly připraveny pokusy. Začali jsme od DNA, RNA a virových
onemocnění, pak jsme se dostali k léčbě rakoviny pomocí částeček zlata nebo diamantů. Poté jsme se dověděli,
co jsou peptidy a jaké mají praktické využití, o výzkumu
obezity i o uchovávání buněk. S blížící se dobou oběda
jsme začali pociťovat hlad, na který jsme ale rázem zapomněli na přednášce o léčení rakoviny pomoci radioaktivity.
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Exkurze byla obohacující a nezapomenutelná, děkujeJana Janovská, V7
me. 

„Adapťáci“
V pondělí 13. listopadu se celá naše třída dozvěděla radostnou novinu - dopolední vyučování nebude! Místo toho jsme
absolvovali enviromentální program s názvem “Adapťáci”.
Navštívil nás lektor z ekocentra Koniklec, který pro nás připravil zajímavý program o adaptaci sídel na změnu klimatu
i jiných tématech, týkajících se ekologie.
Rozdělili jsme se do několika skupin, v nichž jsme celou
dobu pracovali. Přemýšleli jsme o tom, jaké jsou příčiny,
i jak předcházet důsledkům extrémního počasí, erozi, či
jiným vlivům přírody. V zábavné hře jsme si vyzkoušeli postavit vlastní město, které mělo být schopné odolat
všem přírodním katastrofám, které jsme si losovali. Na
závěr jsme každý přispěli vlastním projektem, který řešil
problémy dopravy, architektury, urbanismu nebo energetiky, a vymysleli jsme, jak by se potíže daly v budoucnu
řešit. To, že jsme se celou dobu mohli aktivně zapojovat
a pracovat, a ne jen sedět a poslouchat, nás všechny velice
nadchlo a bavilo, takže už teď se nemůžeme dočkat dalšího programu, který nás překvapí novými vědomostmi,
které bychom se určitě jen tak nedozvěděli.
Kateřina Končická a Kateřina Pokorná, V4

Oznámení

Vánoční koncert „Na schodech“ se bude konat
v budově gymnázia 14. 12. 2017 od 18 hodin.
Srdečně zveme všechny zájemce!

texty.kuryr@ricany.cz

Ze života škol(ek)

Ještě nejste rozhodnuti?
Rádi bychom Vás přivítali
na dnech otevřených dveří
13.12.2017, 24 .1. a 7.2.2018 od
14.00 hod. do 17.30 hod.

Můžeme nabídnout tyto perspektivní obory:
•
•
•
•

Pivovarník - sladovník
Řezník - uzenář
Kuchař - číšník
Cukrář

ZUŠ Říčany

Po absolvování tříletých oborů můžete pokračovat na denním nástavbovém studiu s maturitou – obor Technologie
potravin.
Úspěšně spolupracujeme s Pivovarem Velké Popovice,
který nabízí pro zájemce o studium roční stipendium
10000 Kč.
Velký zájem je také ze strany Kaufland Modletice, který by
přivítal žáky na obor řezník - uzenář.
Těšíme se na vaši návštěvu !
Kolektiv SOŠS Říčany s.r.o., www.sosricany.cz

Koncert ,,Na co budu hrát,“, který pořádala ZUŠ Říčany
společně s Olivovou dětskou léčebnou se opravdu povedl.
Koncert navštívila i naše vážená návštěva teta z netu Růžena Poupětová a nebála se zeptat!
Děkujeme Olivově dětské léčebně, konkrétně panu řediteli
Ing. Miroslavu Vackovi a panu Josefu Boubínovi za skvělou
spolupráci a všem rodičům a dětem za nádhernou účast na
koncertě. Sál kaple v Olivovně nám už byl už skoro malý.
Děti, přemýšlejte na co budete hrát a my se těšíme na naše
nové muzikanty!
Přeje všem dětem, rodičům a všem lidem dobré vůle
krásné prožití adventu a vánočních svátků.
Těšíme se s vámi se všem na spolupráci v novém roce 2018.
Kolektiv zaměstnanců ZUŠ Říčany
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Ze života škol(ek)

MAP - Místní akční plány v oblasti školství
Jak jsme byli akční v roce 2017? Uspořádali jsme na padesát setkání, a to vzdělávací semináře, společné sdílení
a předávání zkušeností mezi školami, konference v oblasti
školství, setkání pracovních skupin a Řídicího výboru.
Rádi bychom se s vámi za celý realizační tým podělili
o malý střípek povedených akcí.

MAP v ORP Říčany – naše práce je pro nás
také zábavou…
Školení nakladatelství Fraus se uskutečnilo v příjemném
prostředí Mateřské a základní školy NEMO v Říčanech.
Učitelé hlouběji pronikli do metody CLIL.
Seminář Jak rozvíjet potenciál každého žáka proběhl v zázemí školy Open Gate v Babicích. Rozšířili jsme si obzory, jak
aktivně vést děti, aby individuální rozvoj každého žáka nebyl
jen dril a dřina, ale radost z dobře nastavené a vykonané práce každého žáka s podporou zkušeného pedagoga.
Diskuze na hodnocení kvality školství s náměstkem
ústředního inspektora se konala v KC Labuť. Přítomné
hosty však nejvíce zajímaly postupy České školní inspekce
při hodnocení škol školními inspektory a kvalita inspektorů. Pan náměstek vyjádřil podporu učitelské profesi a žádný z dotazů nezůstal bez odpovědi.
Právní minimum pro školky, školy, družiny se uskutečnilo v inspirativním prostředí ZŠ Kunice. Učitelé, vychovatelé a asistenti se často stávají ve své praxi terčem agrese. Proč k těmto situacím dochází? Jaké jsou povinnosti
a práva vyučujících a vychovatelů? Seminář byl obohacen
o konkrétní případy z praxe a jejich řešení.
Cílem výjezdního zasedání ředitelů a přátel škol v Kořenově bylo nejen strategické řízení, ale i načerpání nových
sil. Seminář byl zaměřen na dobré plánování, umění delegovat, strategické řízení a podporu týmové spolupráce
na školách. Součástí setkání bylo také akční plánování a informace k ročnímu akčnímu plánu MAP na rok
2018/2019 a její reálné implementaci ve školách.
Je možné se s dětmi připravit do školy s radostí, nadšením,
bez denních hádek a přesvědčování? Nyní už víme, že ano.
Seminář Aby škola bavila byl zaměřen na různé metody učení dětí, které zaručeně fungují. Setkání bylo vedené formou
neformálního povídání se všemi přítomnými. Jako bonus
všichni obdrželi inspirační databázi, kterou mohou kdykoli
využít pro práci s dětmi v rámci domácí přípravy na školu.
Rádi bychom poděkovali vedení města Říčany, zejména
starostovi Vladimíru Kořenovi a místostarostce Haně
Špačkové za podporu celého regionu v oblasti vzdělávání.
Velký dík patří také vedoucímu odboru školství Petru Duškovi, všem ředitelům a ostatním, kteří se podílí na zvyšování kvality vzdělávání dětí.
Všem vám přejeme klidné a pohodové prožití svátků
vánočních v kruhu svých blízkých, aby vám pozitivní
vánoční hvězdička svítila nejen o Vánocích, ale i celý
rok 2018.
Za celý realizační tým Linda Kůstková a Monika Žilková
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Místní akční plán zve na

SETKÁNÍ S LIDMILOU PEKAŘOVOU NA TÉMA
KOMUNIKACE VE ŠKOLSTVÍ
dne 7. prosince 2017 od 9:00 do 12:00
v KC Labuť, ul. 17. listopadu 214, Říčany

Lidmila Pekařová je dlouholetá klinická psycholožka
a bývalá primářka dětské léčebny, autorka „slabikáře
výchovy“ s názvem Jak žít a nezbláznit se.
Setkání je určeno pro: ŘEDITELE MŠ, ZŠ, UČITELE MŠ,
ZŠ, VYCHOVATELE, SPECIÁLNÍ PEDAGOGY, ASISTENTY
PEDAGOGŮ, ŠKOLNÍ ASISTENTY, PRACOVNÍKY
NEFORMÁLNÍCH ORGANIZACÍ, ZŘIZOVATELE, VEŘEJNOST

KREATIVNÍ POLYTECHNICKOU DÍLNU
– HRÁTKY S PEDIGEM
dne 15. prosince 2017 od 14:30 do 17:30
v ul. Olivova 1800, 3. patro (vedle Bistra Na Růžku)

Chcete se naučit základní postupy při pletení či si
zopakovat znalosti, které můžete uplatnit
při práci s dětmi a žáky? Dílna je zaměřena na zvládnutí
techniky pletení z pedigu. Na setkání budete mít možnost
vyzkoušet si drobné výrobky z pedigu, které se vám
budou hodit při tvoření s dětmi v mateřské či základní
škole nebo v rámci neformálního vzdělávání. Každý si
svojí kombinací barev vytvoří originální kus.
KREATIVNÍ DÍLNOU VÁS BUDE PROVÁZET
VERONIKA KRATOCHVILOVÁ A CAROLINA SIDON,
LEKTORKA MUZEA ŘÍČANY.
Setkání je určeno pro: UČITELE MŠ, ZŠ, VYCHOVATELE,
SPECIÁLNÍ PEDAGOGY, ASISTENTY PEDAGOGŮ, ŠKOLNÍ
ASISTENTY, PRACOVNÍKY NEFORMÁLNÍCH ORGANIZACÍ,
KTEŘÍ V DĚTECH PODPORUJÍ ZRUČNOST A KREATIVITU.
Obě akce jsou pro Vás zdarma v rámci projektu
Místní akční plán v ORP Říčany.
Registrace nutná na map@ricany.cz, počet míst omezen.

reg. č. CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_ 005/0000109

texty.kuryr@ricany.cz

Mezi námi

Možná to zní jako pohádka, ale zimy
opravdu bývaly za mého dětství jiné
než dnes. Dneska se počasí v zimních
měsících dost střídá, zatímco tenkrát
na Martina napadl sníh, pak začalo
mrznout a sníh vydržel – počasí bylo
řadu týdnů za sebou vyrovnané.
Jednou jsme si s kluky řekli, že uděláme kluziště. Otec to u nás na dvoře
dovolil, plochu jsme polévali, přes noc
voda zmrzla a už se bruslilo. Hráli jsme
hokej ulice proti ulici, asi tři proti třem.
Já byl brankář. Vycpali mě slámou, měl
jsem obrovský pupek, sotva jsem přes
něj viděl. Kdosi naproti mně odpálil
puk… a rozsekl mi obočí. Spadl jsem
na zem, a jak zahlédli kluci krev, všichni utekli, bylo po hokeji. Maminka lamentovala: „Von přišel Láďa vo voko!“
O oko jsem nepřišel, u doktora mi to
sešili, jizvu mám dodnes. U nás už jsme
ale hokej nikdy hrát nemohli. Od toho
tu byl Mlejňák. Už doma jsem si nazul
„šlajfky“ (brusle, které se nasadily na
boty, vpředu a vzadu se utáhly kličkou),
matka mě převedla od našeho domu
(mýta) přes silnici, pokrytou sněhem,
pustila mě z kopce a já se po projížďce
Mlýnskou ulicí zastavil až na rybníku.
V zimě se u nás na dvoře konaly vyhlášené zabijačky, mívali jsme až třistakilová prasata. Otec, vyučený řezník, znal
postup všech prací na jedničku. Byly to
hody: světlé jitrnice, žemlová jelítka,
kroupová jelítka, tmavá polévka prdelačka, světlá polévka, prejt, sulc, límečky, ovary. Otec maso i nakládal a pak
se vyudilo. Špek býval vysoký. Když
prase padlo a pustila se mu krev, chytala se do vědra a musela se míchat, aby
se nesrazila. Pak už byly potřeba velké
necky a hodně vařící vody. Polévalo se,
škrábaly se štětiny, a když to bylo hotovo, kladkou se prase vytáhlo na trám
u stropu kůlny, která byla průchozí.
Prase se rozpůlilo a maso se – v naší
kuchyni – postupně zpracovávalo. Tatínek potřeboval vál, sadu řeznických
nožů a vocilku (na broušení nožů) a už
to jelo. Voněla celá Husova ulice (dnes
17. listopadu), říkalo se: „U Čechů se
zabíjí, jdeme na jitrnici, jdeme na polívku.“ S prostředním bratrem, o dva roky

Foto: z archivu Muzea Říčany

Vladimír Čech: Ozvěny starých časů
Zima

Mlýnský rybník v zimě na počátku třicátých let 20. století

starším než já, jsme chodívali s výslužkou. Pro doktora Berkovského, lékárníka Chlistovského, tatínkova dobrého
známého pana Lehovce… Dostávali
jsme od nich od cesty padesátník nebo
i celou korunu, s bráchou jsme se pak
porovnávali, kdo má víc.
V zimních měsících se také dralo peří.
Měli jsme hodně hus. Jako kluk jsem
je – v létě tak jednou, dvakrát do týdne – chodil koupat směrem k rybníku.
Nemyly se ve velkém rybníku, ale pod
ním, jak teče potok, v takové větší louži. Vzal jsem do ruky klacek a už jsem
je hnal Mlýnskou uličkou. Byly potom
čisťounké, škubaly se a peří se schovalo na zimu. Když začaly dlouhé večery,
maminka pozvala sedm až devět žen.
Navařila žitné kafe nebo čaj, pro některé z nich (to už po válce) „turka“
a pohostila je domácím pečivem. Někdy pekla preclíky, jindy cihly, karásky
nebo vdolky. Vdolky se smažily na těžkém plechu na rozžhavené plotně a pak
se mazaly povidly (těch bývalo doma
dost, měli jsme přece švestkovou alej),
na povidla se dal tvaroh a navrch ještě
smetana, všechno domácí.
Otec chodíval v zimě na pivo k Jermařům. Hostinec tenkrát vedl pan Semerád. Někdy, když už byli v náladě,
přišla k nám domů celá společnost
včetně harmonikáře. Najednou se
v deset hodin večer objevili v kuchyni,
probudili mě, vzal jsem dvě bandasky
nebo dva džbány a šel jsem pro pivo
ještě k Novákům (do dnešní restaurace
v KC Labuť). Všem se nalilo a zpívalo
se Kolíne, Kolíne, Červenobílý, to se mi
líbí, Okolo Frýdku cestička. Takovou ve-

selou hodinku si popovídali, zazpívali
a šli domů.
Tatínek kouřil viržinka a doutníky. Kluci z okolí, kteří k nám chodili, mě navedli, abych špačky, které otec nechával v krabičce, sebral. Že si zakouříme.
A já jsem jich vzal najednou moc. Hoši
si zakouřili (i já, a to jsem byl nejmladší
a bylo mi pak zle), ale tatínek na to přišel. V neděli odpoledne jsme se s bratrem chystali, že se půjdeme podívat na
hokej na stadionek SSC (v místě dnešní zimní haly). Už jsme byli za vrátky,
na chodníku směrem k trafice, když
se otevřelo okno a otec zavolal: „Okamžitě se vraťte! Pojďte si pro bonbony.“
Slyšeli jsme v hlase přísný tón. Nějaké
bonbony jsme snad i dostali, ale především, kvůli těm špačkům, pořádný
výprask.
Jako u jiných hospodářů, i naši tři
koně měli v zimních měsících málo
práce. Zapřáhli se jen jednou za čas,
to když se na pole odvážel hnůj a močůvka. Jindy se pouštěli na dvůr, aby
se proběhli a neotékaly jim nohy. Jednou zase kdosi zapomněl zavřít vrata,
koně zavětřili volnost a utekli. Běželi
přes náměstí a letěli po Široké z kopce dolů směrem do Světic. Až tam je
kočí na kole dohonil. Na křižovatce
ve Světicích je totiž chytil pan Sus,
který tam provozoval hospodu. Náš
kočí je přivedl zase zpátky.
Série Ozvěny starých časů se uzavírá.
Ke vzpomínkám se s Vl. Čechem vrátíme
na jaře, tentokrát se budou týkat především Radošovic.
Redakční spolupráce:
Renata Skalošová
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Foto: Josef Boubín

Mezi námi

Tým MAS Říčansko přeje všem pohodové a klidné vánoční svátky a připíjíme na úspěšný rok 2018

Střípky
z MASky
• Příjem projektových záměrů do IROP na podporu
školství, sociální služeb a JSDH bude ukončen 12. 12.
2017.
• Výzva OP Zaměstnanost na Rozvoj a podporu sociálních služeb a sociálního začleňování byl ukončen již
koncem listopadu
• MAS nyní provádí administrativní kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí přijatých projektů.

Vzpomínka
Dne 8. 12. by bylo mé vnučce Zuzance z Mukařova
30 let. Bohužel v létě 2011 tragicky zahynula spolu
s přítelem Martinem a tátou Jirkou.
Stále s láskou vzpomínáme. 
Babička Jana Hehlová s rodinou

Poděkování

Děkujeme osádce vozu Sboru dobrovolných hasičů Říčany, která
se dostavila do ulice Na Ladech, kde došlo k vývratu stromů
s jejich následným pádem na rodinný dům. Pomohli nám
zprůchodnit přístup k části domu. Přijeli obětavě, jak jen to
nejdříve šlo, za tmy, protože jsme nebyli jediní, koho běsnící
orkán dne 29. 10. 2017 překvapil.
Moc si jejich práce vážíme. Přejeme jim klidné Vánoce
a všem hasičům hodně zdraví do nového roku.
Maškovi a Kohoutovi
Manželé Hanákovi tímto děkují MUDr. Aleši Vlčkovi a jeho týmu
výjezdu Zdravotnické záchranné služby Říčany za rychlou
a profesionální pomoc při náhlém tzv. překotném porodu
s následným bezproblémovým narozením našeho syna
Tomáška dne 5. 11. 2017 - nového říčanského občánka.
Jednalo se opravdu o vteřiny a velice si tohoto vážíme!
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• Nejvyšší orgán MAS Říčansko – PLÉNUM MAS, který
čítá 47 partnerů, se sejde ve čtvrtek 14. 12. 2017 v 18,00
hodin v hotelu Pavilon v Říčanech.
• Slavnostní předání získaných a obhájených certifikátů
značky Zápraží originální produkt® proběhlo v sobotu
25. 11. 2017 v kulturním a informačním centru v Dolních Břežanech na předvánočním jarmarku.
• Můžete se s námi vidět při třetí adventní neděli 17. 12.
2017 od 17:00 na říčanském Masarykově náměstí, přijďte a užijte si akci.
• Den s námi a vánočním punčem si můžete užít na Dni
otevřených dveří v kanceláři MAS Říčansko – 19. 12.
2017 mezi 9-16hod.

Blahopřání k narozeninám

Dne 22. listopadu oslavil 90. narozeniny pan Jan
Petříček, stále vitální říčanský občan, filatelista,
syn místního ochotnického režiséra a entomologa
stejného jména. Na svého tatínka vzpomínal v Kurýru v létě 2016. Coby malý Jeník se zapojil do divadelního života, účinkoval v dětském představení
patrně v sokolském biografu v Sokolské ulici: „Hrál
jsem tam kluka a pronesl jsem asi tuto větu: ’Však
kdyby Martin věděl, že maminku ztratí…‘ Pamatuju
si ji dodneška.“ A ještě jeden střípek ze vzpomínek:
„Táta šel odpoledne něco připravovat do Labutě,
tam se hrála divadla, máma mu dala na starost ségru a mě, táta si nás tam vzal… Dělal si tam kulisy,
my jsme běhali a hráli jsme si. Přišel večer, on se
sebral a šel domů. Máma ho přivítala: ‘Kde máš
děti?’ Táta nás tam prostě v tvůrčím zápalu zapomněl…“ Jan Petříček nezapře společensky angažovaného otce. V mládí například veřejně vystupoval
jako recitátor, zpíval v Pěveckém sboru Jablonský.
Pane Petříčku, ať vám slouží zdraví a pramen humoru
nevysychá.
Renata Skalošová,
kronikářka města

texty.kuryr@ricany.cz

Letos vyřešte
dárky chytře!
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Mezi námi

Předvánoční výstava
a vánoční soutěž!
Adventní doba a brzké smrákání přinášejí kromě vůně jehličí, vanilky nebo
skořice ve svařeném víně i možnost
vyšetřit si čas na kulturní zážitek, nebo
spolu se svými blízkými vyzdobit branky, okna, vánoční tabule.
Dnes vás zveme na výstavu děl Josefa Lady, po kterém je
pojmenován náš svazek obcí Ladův kraj, www.laduv-kraj.cz.

 svazek obcí LADŮV KRAJ
 MAP - Místní akční plán ORP Říčany
 MAS Říčansko

vyhlašují soutěž

O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ DEKORACI

Sedmičky Josefa Lady
15.listopadu 2017 - 1. dubna 2018, Praha, Tančící dům
Jak název napovídá, jedná se o výroční výstavu,
a to 130 let od narození
a 60 let od úmrtí tohoto
umělce.
Výstava přinese obsáhlý vhled do malířovy
tvorby i osobního života. Ve čtyřech patrech
Tančícího domu bude
vystaveno na 400 děl,
některá z nich poprvé
od roku 1957. Expozice zobrazí nejznámější Ladovy
obrazy, ilustrace, dětskou tvorbu, interaktivní exponáty i umělcovy osobní věci. Výstava Sedmičky Josefa
Lady je největší přehlídkou Ladovy tvorby v Praze za
posledních deset let.
Spolu s MAS Říčansko, MAP Místní Akční Plán ORP
Říčany (školství) a dalšími našimi partnery jsme pro vás
ještě připravili Soutěž o nejhezčí vánoční dekoraci.
Přejeme vám klidné, radostné svátky a spokojený nový rok
2018!
Jana Kolorosová,
tajemnice svazku obcí Ladův kraj,
manažerka Centra společných služeb

Josef Lada, Okno se stromkem,
1945-www.joseflada.cz

Kategorie:
vánoční stromeček buď staročeský (perníčky,
 
ořechy, křížaly, slaměné ozdoby apod.) nebo
libovolného designu
 adventní věnec
 vánoční dekorace (ozdoba na stromeček, na okno,
na vánoční stůl)
Nejhezčí dekorace budou v únoru 2018 zveřejněny na
www.laduv-kraj.cz, www.map.ricany.cz,
www.mas.ricansko.eu
Vítězové každé kategorie obdrží poukaz na večeři pro
2 osoby do partnerské restaurace v našem regionu.
Fotografie vaší kreativní práce zašlete do 15.
ledna 2018 na adresu laduv-kraj@laduv-kraj.cz
s uvedením obce, ve které dílo vzniklo a se souhlasem
s uveřejněním fotografie na svazkových webech
a zpravodajích a souhlasem se zpracováním vašich
osobních údajů pro účely soutěže.
Nezapomeňte uvést kontakt pro potřeby vyhlášení.
Ceny máme i pro dětské účastníky 2-15 let věku.
Fotografie děl dětských autorů označte věkem tvůrce
a kontaktem a souhlasem zákonného zástupce.
Připište, jak po Vánocích likvidujete vánoční
dekorace.
inzerce
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Nové nařízení vlády - tržby vyloučené z EET
EET je téma, které řešíme velmi často. Od 14.11.2017 je
v platnosti nařízení vlády č. 376/207 Sb., které definuje dva
druhy tržeb, vyloučených z EET. Konkrétně jsou to tržby
u těžce zrakově postižených osob, a dále pak tržby z prodeje
sladkovodních ryb. Důvodem této legislativní změny je fakt,
že v těchto dvou konkrétních případech by evidování tržeb
běžným způsobem zásadně znemožnilo nebo ztížilo výkon
podnikatelské činnosti, a tato překážka by nebyla odstraněna ani evidováním ve zjednodušeném režimu. Pokud bych
měla nový předpis přiblížit v opravdu hodně zjednodušené
verzi obecné veřejnosti, uvedla bych toto: podnikatel, který sám je držitelem průkazu ZTP/P z důvodu úplné nebo
praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty, nebo podniká formou spolupráce s osobami se stejným postižením,
nebo tyto osoby zaměstnává a jejich prostřednictvím přijí-

Ohlédnutí za uplynulým rokem a poděkování
Ing. Věry Tauberové, ředitelky a majitelky
účetní firmy RADIUS Říčany s.r.o.
Vážení čtenáři Kurýra
Přichází konec roku, a to bývá dobrá příležitost k určitému
zastavení, ohlédnutí a také k bilancování. I já bych ráda na
tomto místě udělala totéž. Neodpustím si ale malou zmínku
o roce 2016. V prosinci loňského roku jsem na tomto místě
hodnotila rok 2016 jako rok, ve kterém jsem jako nová majitelka RADIUSU pracovala kromě převzetí firmy zejména
na úkolech, které byly tzv. „vidět“ na první pohled. Změna
sídla, nové moderní kanceláře, investice do vybavení nábytkem i výpočetní technikou, noví zaměstnanci do týmu. Tyto
úkoly se určitě podařilo splnit beze zbytku. Pro rok 2017
jsem svůj cíl posunula malinko jiným směrem, zaměřila
jsem svou pozornost na oblast, která není až tak vidět, ale je
nesmírně důležitá. Mým cílem v roce 2017 byli a i v dalším
roce určitě budou lidé .
Lidé uvnitř firmy, lidé mimo firmu, lidé a jejich vztah ke
značce RADIUS.
Lidé uvnitř firmy, to jsou všichni mí zaměstnanci. Možná
někoho překvapím, ale musím podotknout, že do kategorie
lidé uvnitř firmy já řadím i naše zákazníky. A proč? Protože lidé uvnitř firmy jsou vždy její součástí, a to dobrovolně
a s plným vědomím, že tato příslušnost jim přinese přesně
to, co hledají a potřebují. Zaměstnancům jistotu práce
v moderním a příjemném prostředí, odpovídající mzdové
ohodnocení, možnost odborného růstu. Zákazníkům pak
jistotu, že o jejich agendu je postaráno skutečně odborně
a profesionálně a že při naší práci vždy dodržujeme platné
zákony této země.
Lidé mimo firmu - to jste Vy, čtenáři KURÝRa. Již dva roky
pro Vás do každého čísla připravuji nejrůznější články, rady
a informace. KURÝR se tak stal pravidelnou a neodmysli-

má tržby, nemá povinnost evidovat tržby v systému EET.
Předpis pamatuje i na případy společníků ve společnostech,
danì,
finance
nebo občanů jiného členského
státu EU.
U prodeje sladkoekonomické
služeb pro poradenství
spotřebitele musím
vodních ryb a souvisejících
upozornit, že vyloučenízpracování
ze systému EETúèetnictví
je pouze dočasné,
a to do data 31.12.2019, a z evidování jsou vyloučeny tržby,
uskutečněné vždy od 14 do 24 prosince v provozovně, ve
které se v daném období uskutečňují pouze tyto tržby. Až
si Edvarda
tedy bude
kdokoliv
z Vás
svého vánočního kapwww.radiusr
Beneše
467,
251kupovat
01 Øíèany
ra, už Vás neudiví, že tuto tržbu prodejce nebude evidovat
v systému EET.
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

telnou součástí mého pracovního diáře, a já si dovoluji na
tomto místě uvést, že takto zprostředkovaně jste se součástí
mé práce stali i Vy, samotní čtenáři. Vždy, když připravuji nový článek, snažím se vybírat téma, které pro Vás bude
zajímavé a přínosné. Vždy se snažím problematiku popsat
tak, aby byla srozumitelná pro každého z Vás, aby to nebyla
jenom pouhá citace jednotlivých paragrafů.
A vztah lidí ke značce RADIUS? To je průnik všeho. Jsou
to spokojení zaměstnanci. Jsou to hrdí a klidní zákazníci,
kteří se mohou naplno věnovat svému podnikání. Jste to Vy,
čtenáři KURÝRa, kteří mi posíláte své dotazy a tím mi dáváte jasnou zpětnou vazbu, že i tahle moje práce má smysl,
že Vás moje články zajímají.
Mám-li tedy na tomto místě prostor pro zhodnocení roku
2017, musím konstatovat, že úkol „zaměřit se na lidi“ pro
mne nikdy neskončí. To si uvědomuji, protože bez lidí by má
práce neměla žádný smysl.
A proto bych chtěla co nejupřímněji poděkovat. Zaměstnancům za jejich poctivou práci, zákazníkům za důvěru
a všem ostatním za jejich podněty.
Přeji Vám všem krásné a klidné vánoce, pevné zdraví a ráda
se s Vámi opět potkám v KURÝRu.
Vaše Věra Tauberová

Barákova 237, 251 01 Říčany

www.radiusricany.cz
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Modelář ze Strašína
Ladislav Lacina opět
zvítězil
Jako každý rok v listopadu hájil pan Ladislav Lacina barvy
českých modelářů na mezinárodním mistrovství v anglickém Telfordu.

Ze 16 vystavovaných modelů získal pro Českou republiku
3 zlaté medaile a to za letadlo Northrop XP 79B, dělostřelecký tahač s kanonem FWD Ammunition + 75 mm Field
gun Schneider a tank A7V German Sturmpanzerwagen
WWI, dále 1 stříbrnou medaili za model Weasel M 29, 4
bronzové medaile a 2 ocenění commendet. Tento úspěch
je největší z dosavadních účastí na mezinárodní modelářské soutěži IMPS UK.
Blahopřejeme, rodina a přátelé

Projekt stavby ekologické horské chaty
v Nepálu
Spolek Ecolodge Nepál, který vzniká se sídlem v Kamenici
a má další zakládající členy v Říčanech a Tehově, má za cíl
získat finance na postavení horské turistické chaty v himalájském údolí Langtang, zničeném při zemětřesení v roce
2015. Jako parta nadšenců, botanik, dva architekti a stavební inženýr jsme rádi, že nás podporují lidé jako špičkový
horolezec Radek Jaroš, který jako první Čech vylezl všech 14
osmitisícovek nebo Jan Tillinger, který v Himalájích postavil
Sluneční školu. Chata s deseti pokoji a společným hygienickým vybavením bude modelovým příkladem možnosti použití udržitelných technologií a provozu maximálně šetrnému
k životnímu prostředí.
Na chatě bude instalováno zařízení na ozonizaci pitné vody
tak, aby se plně odboural prodej vody v PET lahvích. Bude
tam bioplynová stanice kombinovaná s kompostem, který
bude udržovat vhodnou teplotu v nádobě, kde z biologických odpadů vzniká plyn pro vaření a ohřev vody. Budou
instalovány solární kolektory, malá vodní elektrárna a malá

Vizualizace Ecolodge v údolí himalájském údolí Langtang.

Vizualizace Ecolodge v údolí himalájském údolí Langtang.
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větrná elektrárna tak, aby byla na chatě zajištěna stálá
dodávka elektrické energie čistě z obnovitelných zdrojů.
Součástí areálu ubytovny by měl být skleník pro pěstování
zeleniny a třeba i hlívy na březových pařezech. Celý provoz
bude maximálně bezodpadový a všechny technologie by
měly vyžadovat minimální údržbu, aby si je mohli provozovat místní lidé bez externí pomoci.
Celková cena chaty se všemi uvedenými technologiemi
bude necelý milion korun, teď chceme pro začátek na postavení vlastní chaty získat částku 350 tis. pomocí projektu ECOLODGE na crowdfundingovém serveru HitHit.
Všechny vybrané peníze půjdou na materiál a stavební
práce, pokud se vybere více budou budou postupně pořizovány i potřebné technologie.
Pokud budeme ve sbírce úspěšní, chceme s mladým šerpou Pasangem, který jako jeden z mála ze své rodiny zemětřesení přežil, na jaře 2018 stavbu rozměřit a připravit
tak, aby Pasang mohl dále pokračovat vlastními silami.
Věříme, že se vše plně podaří a že se tento způsob turistického ubytování bude úspěšně šířit Nepálem a přispěje
k ochraně nádherné himalájské přírody.
Podpořte na serveru HITHIT od 11.12. 2017 do 25.1.
2018 náš projekt Ecolodge. Získejte zajímavé odměny
a zlepšete svoji karmu příspěvkem na dobrou věc. Kontaktujte nás, naše webové stránky jsou: www https://ecolodgenepal.wixsite.com/ecolodge.
Podrobnější verze článku s celým příběhem proč spolek
vzniknul a kdo je Pasang spolu s dalšími fotografiemi je
uveřejněna na webových stránkách Kurýru.
Miroslav Vosátka a Jaroslav Švec, Kamenice–Struhařov,
Jan Svoboda, Říčany
Tomáš Pavlík, Tehov
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Foto z archivu Muzea Říčany

Skromný zapisovatel historie Alois Mudruňka

Alois Mudruňka (1859–1937) zasvětil svůj život vzdělání dalších
generací a pomohl uchovat podobu dávných Říčan

Možná už leckdo zapomněl, že zdejší muzeum neslo až
do roku 2002 jméno Aloise Mudruňky. Tento učitel patřil k výrazným říčanským osobnostem konce císařství
i počátků samostatného Československa. Letos uplynulo osmdesát let od jeho smrti.
Muž, který rád předával své vědomosti mladším generacím,
se narodil 21. června 1859 ve Vysokém Mýtě. Vystudoval
pedagogickou školu a po nedlouhém umístění jako podučitel se v roce 1881 stal učitelem na obecné škole v Říčanech.
Krátce před odchodem na odpočinek v roce 1920 zastával
pozici řídícího učitele. (Ani jako penzista nepřestal učit, činil
tak na hospodářské škole lidové a na živnostenské škole pokračovací.) V říjnu 1886 se oženil s Aloisií Šoulejovou, měli
pět děti. Jak se můžeme dočíst v Mudruňkových zápiscích
uložených v archivu Muzea Říčany, prvorozený Lojzíček žil
krátce. Následovali synové Tonouš (Antonín) a Jarouš (Jaroslav) a dcery Mařenka a Liduška. Podle vyjádření současníků
„rozuměl knihám a dovedl je milovati láskou starých učitelů“ –
ve Čtenářské besedě (starší ze dvou veřejných knihoven, které ve městě působily) zastával od roku 1913 předsednickou
funkci. Sám vedl jejich seznam, který čítal přes tři tisíce kusů.
Činný byl dále i v Okresním osvětovém sboru. O jeho působení zde píše divadelník Václav Figar ochotnickému
režisérovi Janu Petříčkovi, že „…jako osvětový referent
chodil na všechna divadelní a později biografická představení. V přestávkách chodil od jednoho posluchače k druhému a ptal se, jak se jim představení líbí. Do notesu, který
byl jeho nerozlučný přítel, zapisoval odpovědi na dotazy
a dával známky.“ Od roku 1912 zastával tutéž funkci jako

Leopold Pek v roce 1900 (psali jsme v říjnovém čísle Kurýru), a sice předsedy Učitelské jednoty Budeč v Říčanech.
S Pekem tři roky patřili mezi členy prvního kuratoria muzea, které zde začalo existovat před více jak sto lety.
Aktivně se účastnil příprav na realizaci Národopisné
výstavy českoslovanské v Praze roku 1895. Už několik
let předtím vznikly místní výbory, které shromažďovaly
a vybíraly vhodné exponáty. Alois Mudruňka byl členem
tohoto místního výboru od roku 1892. Inicioval například vyfotografování nejzajímavějších architektonických
objektů v okrese. Jak zmiňuje Václav Figar, byl to on, kdo
„prvý začal zapisovati i dějiny Říčan a myslím si, že mnoho
z jeho zápisků použil Ing ku svým dějinám města.“ Mínil
tím dílo Gustava Trnky Město Říčany v minulosti i přítomnosti z roku 1913. Bylo to opravdu tak – Alois Mudruňka
svému žákovi poznámky věnoval, Trnka je zpracoval, obohatil dalším studiem a připravil knihu k vydání.
Mudruňkovo jméno bylo a je nerozlučně spjato s místním
muzeem. Městské zastupitelstvo rozhodlo o jeho pojmenování na Městské Mudruňkovo vlastivědné muzeum na návrh sochaře Bohumila Pánka, jeho někdejšího žáka, za příslib mineralogické sbírky už v roce 1938, tedy pouhý rok po
smrti Aloise Mudruňky. Jistě k tomu přispěl i fakt, že u jeho
založení v roce 1908 stál a do konce života se o sbírky staral, i když tato práce byla často nevděčná. Kvůli dohadování
prostoru pro muzeum se této funkce i několikrát písemně
vzdal. Na toto místo nastoupil krátce po jeho smrti konzervátor sbírek Národního muzea Antonín Šimek.
Tichý, skromný člověk a pracovník zemřel náhle 27. dubna 1937 ve věku nedožitých 78 let. V článku, který pak vyšel v místním tisku, vzpomínali členové Čtenářské besedy
na Aloise Mudruňku jako na „dobrého člověka, který rozséval lásku a pokoru“. Převážnou část svého času věnoval
těm kolem sebe. Buďme vděční za lidi tohoto ražení, kteří
myslí nejen na přítomnost, ale především na budoucnost.

Šárka Vydrařová

Sbor CB Říčany o Vánocích
Můžeme se spolu potkat 17.12. na náměstí v Říčanech
od 17.00 na setkání, které spolupořádáme s MAS
Říčany, Cestou integrace a křesťanským spolkem Vinice.
Sousedské povídání u čaje a svařáku doprovodí z pódia
hudební a taneční vystoupení. V modlitebním stanu
nabídneme zájemcům možnost přímluvné a děkovné
modlitby. Věříme, že k modlitbě se přiznává náš Otec
v nebesích. Modlitba je Boží pomoc pro všechny, které
trápí rozličné zdravotní problémy, opuštěnost, deprese.
Je pro všechny, kteří si nesou zranění z minulosti, hledají
duchovní útěchu a odpuštění. V modlitbě také děkujeme
Bohu za vše dobré, čím nás obdarovává.
Zveme vás na bohoslužby, které se konají v neděli
v klubu U Boudů v Kolovratech od 9.30. Program 24.12.
a 31.12. bude uzpůsoben dětem. Čeká nás krátké slovo
z Bible, písně a modlitby. Budeme se sdílet při kávě, čaji
a drobném občerstvení. Rádi Vás mezi sebou přivítáme.
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Aquapalace Praha
v prosinci

A je to tady, nejkrásnější období v roce, Vánoce! Však se na
ně v Aquapalace Praha těšíme od začátku prosince! Dny
jsou sice nejkratší v roce, ale to u nás vůbec nevadí, protože
teplo a světlo nabízíme od brzkého rána do pozdního
večera. Již na konci listopadu jsme rozsvítili vánoční alej
a po celé období adventu myslíme jak na malé, tak i na velké
návštěvníky. Nabídka je skutečně pestrá a čekání na Ježíška
a na spoustu dárků pod stromečkem si můžete zkrátit
a zpestřit právě návštěvou našeho malého tropického ráje
kousek od Prahy.

Saunový svět

Každý den vás v saunách čekají tři ceremoniály v saunovém světě ve znamení vybraných vůní. Kromě nich
můžete navštívit v listopadu premiéru saunového ceremoniálu:
Saunový ceremoniál „V těle robota“
Příběh robotické dívky s lidskými vlastnostmi o tom, že
i robot v dnešní době žije. V podání mistryně saun Dagmar.

Vodní svět

Vánoce v Aquapalace Praha
U nás začínají adventní neděle v sobotu a to vše náš čeká
se Skupinou ČEZ. Bohatý program vždy každou sobotu
od 15 hodin. Těšit se můžete na Leonu Gyöngyösi s gospelovým sborem, Josefa Vágnera, Adélku Částkovou a další
zpěváky.
23. 12. – 2. 1. – Vánoční prázdniny
Pohádkové vánoční prázdniny. Navštíví nás princezny,
draci, stateční rytíři, vodníci a další pohádkové postavy.
Těšit se můžete ale i na Spidermany nebo Elzu z Ledového
království.

31. 12. – Silvestr pod vodou
Netradiční přípitek v netradiční hodinu se začínající zpěvačkou Adélou Částkovou? To pro vás chystáme na poslední den v roce 2017.

SPA&WELLNESS

Perform Lift
Dopřejte své pleti zpevňující, omlazující ošetření zaměřené na zlepšení pružnosti pleti a celkovou remodelaci
povadlých kontur obličeje. Kombinace inovativních
aktivních látek regeneruje kožní tkáň a obnovuje mladistvý vzhled.
Rezervujte si svůj termín na tel.: 739 341 082.

Fitness

Pekelná skupinová lekce pod vedením
těch nejlepších trenérů
Přijďte si před Vánocemi „naložit“ pořádný tříhodinový
kruháč! www.fitnessaquapalace.cz.
Více na www.aquapalace.cz
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Mezi námi

V minulém díle jsme se seznámili
s úplnými začátky kolem vzniku
místního radioklubu. Další vývoj
byl poznamenán některými zajímavými událostmi.
Asi po dvou letech jsme museli místnosti v Žižkově ulici opustit, národní
výbor nám nabídl prostory na Masarykově náměstí v domku vedle fary.
Brzy jsme zjistili, že šlo přímo o „danajský dar“. Tento starý domek byl
značně zanedbaný a nebyla v něm
zavedena ani elektřina. Předtím zde
žila stará paní, která na úklid i údržbu zřejmě nestačila, a našli jsme tam
i kuriozitu – jedna obytná místnost
měla v podlaze otvor, kterým se
dala pozorovat koza v suterénním
chlívku. Nejprve jsme sami provedli
veškeré zednické úpravy, elektrické
instalace, místnosti jsme vymalovali a zkulturnili, aby v nich naše
klubová činnost mohla být vůbec
provozována. Bohužel asi po roce
jsme byli opět vystěhováni, ale tentokrát jsme dostali relativně slušné
nebytové prostory v bývalém krámku pro prodej a opravy jízdních kol
pana Sedláčka – naproti restauraci
Milán. Radioklub se tehdy stal součástí říčanského Svazarmu a na jeho
činnosti se podílelo již asi dvacet
členů Po několika letech došlo k dalšímu stěhování klubu – tentokrát
do bývalé provozovny pro opravu
jízdních kol pana Šlingra pod Černokosteleckou ulicí. (Další stěhování klubu bylo popsáno v nedávném
seriálu v Kurýru.) Náš radioklub
byl ve volném spojení se známým
radioamatérem a astronomem Jiřím Mrázkem OK1GM, říčanským
rodákem (jeho rodiče měli domek
v blízkosti koupaliště Jureček) a silně věřícím katolíkem. V době, kdy
byl ředitelem ionosférické stanice
v Průhonicích, jsme ve spolupráci
s ním uskutečnili orientační závod –
„hon na lišku“ – právě v průhonické
oboře, kde se stanice nacházela. Já
jsem se také zúčastnil s mobilní vo-

jenskou stanicí RF11, což dokazuje
fotografie otištěná u článku Jiřího
Gaždy v dubnovém čísle Kurýru.
Radioklub se pravidelně zúčastňoval tuzemských i mezinárodních rádiových závodů a každoročně jsme
první víkend měsíce července vyjížděli mimo Říčany v rámci Polního
dne. Je to závod se stanovištěm na
nějakém rádiově výhodném kopci,
ve kterém se používaly pouze vlastní napájecí zdroje (akumulátory či
benzinové agregáty). Bodoval se
jednak počet uskutečněných spojení
během stanoveného časového intervalu (den i noc), jednak též vzdálenosti komunikujících stanic. Náš
radioklub si pro tuto soutěž oblíbil
nejprve věž ozdravovny Olivovna,
potom ondřejovskou hvězdárnu
a později pak Neštětickou horu.
(Následující další kóty jsou opět
popsány v seriálu Jiřího Gaždy.)
Kromě radioamatérského vysílání se
členové klubu samozřejmě zabývali
i konstrukcí elektronických zařízení, ale i jinými záležitostmi. Protože jsme od Ústředního radioklubu
získali některé vyřazené vojenské
mobilní vysílačky, mohli jsme se
s nimi podílet i na organizaci a provozu mnohých říčanských veřejných
akcí. Byla to spojovací služba při
májových průvodech, zajišťování
rozhlasu a operativního spojení při
konání tělovýchovných akcí apod.
Dokonce jsme zajišťovali organizační spojení i na strahovském stadionu
během spartakiády. Ve spolupráci
s vojenskou správou jsme pravidelně pořádali i kurzy výcviku Morseovy abecedy pro brance, kteří pak byli
dislokováni ke spojovacímu vojsku.
Zrušení Svazarmu a změny společenského prostředí však působily i na
změny charakteru činnosti klubu.
Technický pokrok v prostředcích pro
spojování přinesl i lepší možnosti
mobilní komunikace, takže naše
služby při veřejných akcích nebyly
vyžadovány. Nastal také významný

Foto : z archivu J. Svobody

Vzpomínání na vznik a dávnou
historii Radioklubu Říčany
(dokončení)

Historická fotografie zachycuje autora
článku při spojovací službě pro organizaci
říčanského průvodu na 1. máje v roce
1958 (s německou vojenskou mobilní
stanicí Feld Fu. o váze asi 15 kg)

posun od kolektivních radioamatérských stanic ke stanicím individuálním. Individuální licenci pak získali
i další členové z Říčan – např. Libor
Marhoul, Václav Přibyl, Milan Pračka, Miroslav Paul a Luboš Řeřicha.
Později se řady říčanských radioamatérských koncesionářů ještě dále
rozšířily. Já sám jsem, kvůli jiným
činnostem, o získání individuální licence neuvažoval. Dá se říci, že činnost v Radioklubu Říčany měla významný vliv na další život jeho členů.
Nasměrovala nejen mne, ale i řadu
mých kamarádů k volbě životního
povolání. Někteří se stali učiteli na
středních i vysokých elektrotechnických školách, jiní se zařadili do práce
ve výzkumných elektrotechnických
ústavech nebo elektrotechnických
podnicích. Tolik v krátkosti o nejstarší historii klubu. Jeho budoucnost
však závisí na současných mladých,
pro které by se články v Kurýru měly
stát inspirací pro jejich zájmovou
i profesní činnost.
Jaroslav Svoboda

Pozn. red.: Současnosti říčanského
radioklubu se věnuje článek Jiřího
Gaždy ve sportovní rubrice.
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Střípky a střepy z politiky

S určitým zpožděním daným uzávěrkou
Kurýra chci především poděkovat všem voličům Starostů a nezávislých (STAN) v Říčanech, díky nimž toto hnutí v Říčanech
získalo ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dvojnásobně víc procent
než celorepublikově. Osobně pak děkuji za preferenční hlasy,
které mě dostaly na druhé místo kandidátky v absolutním
počtu hlasů a učinily ze mě prvního náhradníka našich středočeských poslanců STAN Víta Rakušana a Věry Kovářové.
Dále musím informovat voliče STAN z loňských krajských voleb, že se bohužel rozpadla naše krajská koalice STAN s ANO, a proto jsme společně s ODS přešli do
opozice. Naopak a pro změnu ANO si našlo nové koaliční
partnery do všech orgánu kraje - ČSSD a KSČM. ANO
mělo, na rozdíl od STAN, bohužel úplně jiný názor na
míru průhlednosti (či spíše neprůhlednost) hospodaření
kraje a jeho veřejných zakázek.
Velmi specifické praktiky jsem zaznamenal v politice říčanské radnice. Můj listopadový návrh na zařazení proble-

Názory

matiky nové jednosměrky v Mozartově ulici (podaný v logické návaznosti na usnesení zastupitelstva z 8.11.2017)
nebyl v radě ani připuštěn k projednání, natož aby se
o něm pak vůbec hlasovalo. Pan starosta hlasoval výslovně proti zařazení bodu do programu rady. Nepřekvapí, že
toto hlasování v zápise usnesení z rady z 16.11.2017 nenajdeme. Když se ale v září o jednosměrce hlasovalo poprvé,
tak tento bod pro jistotu do programu rady zasílaném
radním nebyl vůbec zařazen a oznámen. Tento bod byl
do programu „doplněn“ až při jednání o úpravě dopravy
na druhé straně města. V parlamentu se tomu říká „přílepek“. Zastupitelé přitom v listopadu odhlasovali, že chtějí
pro zodpovědné projednání dopravního značení v Mozartově ulici dopravní studií zjistit skutečný stav a modelově
stavy při jednotlivých dopravních opatřeních. Bylo by tedy
logické zrušit rozhodnutí rady ze září, provedené bez podkladů a přijmout nové až po seznámení se s výsledky studie. No ale na opatření v Mozartově ulici se spěchá. Moc
spěchá. Zastupitelstvo, nezastupitelstvo.
Zdeněk Hraba, místostarosta (Klidné město/STAN)

Kdo rozbíjí, sklidí střípky a střepy…

Předně v komunálních volbách v roce
2014 hnutí STAN nekandidovalo. Zdeněk
Hraba se stal místostarostou díky tomu, že
kandidoval za Klidné město. Jeho současné politické angažmá je jeho věcí. Jako starosta to už musím
vnímat tak, že Z. Hraba přeběhl k jinému politickému subjektu, netáhne za jeden provaz a jeho ambice přináší do říčanského zastupitelstva rozkolísání, štěpení, možná krizi…
Je evidentní, že se snaží založit místní skupinu STANu, Říčany jsou mu malé a nějaký Kořen je jeho konkurent. Vím,
že z hlediska zastupitelů Klidného města nemá Z. Hraba
rozhodující podporu. Zdá se, že do jeho tábora možná patří další dva zastupitelé KM. Odpovědné a slušné by bylo,
aby se vzdal pozice místostarosty. Popřípadě by měl jednat
s Klidným městem o podmínkách spolupráce.
Co se týká Mozartovy ulice. Tento bod projednávalo listopadové zastupitelstvo. Výslovně jsem zmínil, že platí rozhodnutí rady o jednosměrce v této ulici a požádal zastupitele o jejich návrhy. Sám jsem dal návrh na revokaci usnesení rady
s návrhem na uzavření této ulice z důvodu nízké bezpečnosti.
Přesně tak to doporučuje policie i další dopravní experti. Můj
návrh neprošel a rozhodně nebudu šířit spiklenecké nebo
uraženecké pózy. Prohrát v hlasování je taky tvář demokra-

Cyklostezka
Vážení Říčaňáci,
prostřednictvím minulého Kurýru se
vám dostala informace ohledně chystané výstavby nové cyklostezky, která by
měla procházet přes naše území.
Tento projekt jsem od počátku plně pod-

cie. Stejně jako já, měl Z. Hraba možnost na zastupitelstvu
dát obdobný návrh na revokaci usnesení. To ale před početnou veřejností neudělal. Chyběla mu odvaha? Chyběla mu
odpovědnost, protože nedokázal vyslovit jediný způsob řešení bezpečnosti na této komunikaci? Tvrdil jen, že jinde město bezpečnost v dopravě také neřeší. To není jednak pravda,
a pokud by to pravda byla, tak se místostarosta odpovědný za
dopravu dopustil nechtěně kruté sebekritické reflexe. Vlastně tím řekl: „Pro bezpečnost v dopravě jsem nic neudělal,
proto v případě Mozartovy ulice neudělám taky nic!“
Je pravdou, že pro faktickou nečinnost pana místostarosty
agendu dopravy řeší jiní. Projekt zákazu tranzitu kamionů
jsme dotahovali především s D. Michaličkou, E. Heyrovským, D. Suchým a K. Lauerovou. K rozšíření chodníků na
17. listopadu se pan místostarosta tak trochu jakoby nehlásí.
Na veřejná jednání k dopravě radši nechodí. Tři roky je ale
druhým nejvýše postaveným mužem na radnici! Heslo: „Odvaha převzít odpovědnost“, které na nás útočilo z mnoha plotů, tak na zasvěcené působí velmi nevěrohodně. Absurdita se
umocní, když se jeden rozhádá kvůli zkratce ke svému domu.
P.S. - Zdeňku promiň. Říká se: „třikrát a dost“. To, co jsi
napsal, je třetí veřejný text, kterým se o mě osobně otíráš.
Vladimír Kořen, starosta (Klidné město)

poroval, ale až do chvíle, kdy jsem se dozvěděl o finální podobě. Starosta Vladimír Kořen a radní David Michalička
zapracovali do projektu bez konzultací velké změny. Když
jsem se o úpravách dozvěděl a naléhal na jejich odstranění, bylo mi řečeno, že je pozdě cokoliv měnit. Toto naštěstí
nebyla pravda a veřejné osvětlení po velkých hádkách bylo
odstraněno. Umístit lampy po 25 m uprostřed polí, když
některé ulice nemají žádné, mi přišlo nesmyslné a dosti
neekonomické, protože tuto zhýralost by nekryla ani žád-
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Názory
ná dotace, ale město ze svého rozpočtu. Další nesouhlas
jsem projevil u povrchu, asfaltový nerespektuje navržený
územní plán krajinného parku a plně by postačil do přírody vhodnější mlat.
Trasa vede jinudy, než jak byla dohodnuta a zapracována
do územního plánu. Co je však dále neuvěřitelné, že cyklostezka zasahuje ve velké míře do posledních prvků ochrany
přírody, a tou jsou prvky ÚSES (územní systémy ekologické stability) a VKP (významné krajinné prvky). Cyklostezka tyto prvky zcela ignoruje a tady, když se to hodí, jde
ochrana přírody zcela stranou. Asfalt a veřejné osvětlení je
zcela v rozporu s touto ochranou, na které jsme se společně
dohodli při tvorbě nového územního plánu.
Takto rozsáhlá stavba by si zasloužila projednat s občany.
Projekt „Řídím Říčany“ je jen pro případy, kdy se to hodí.
O nových důležitých projektech neví velmi často ani Výbor
zastupitelstva města pro výstavbu, přímo k těmto případům

vytvořený. Dále projekt vykazuje mnoho dalších zajímavostí, například neobvykle kapacitní doplňkové stavby. Např.
nestačí územním plánem navržené stavby přístřešků do 50
m2, pro cyklisty mnohem větší „kovárnu“ s výhní uprostřed
pole 80 m2. Tedy nestačí přístřešek před deštěm pro cca 100
cyklistů, je nutné jich před deštěm ochránit 200. Dále parčík městského typu v krajině u skautské klubovny (jedno
z posledních míst pro úkryt zvěře) a rozhledna.
Odbor dopravy i dopravní policie shledávají jako nebezpečné trasovat cyklostezku přes železniční přejezd
u Světic, i když je levnější a bezpečnější k mání. Lze využít podjezd pod tratí, který je „U Srnčího paloučku“,
dokonce již má asfaltovou část hotovou.
Tento postup není ojedinělý a někteří zastupitelé za Klidné
město jsou již z postupů pánů Kořena a Michaličky značPetr Bartoš,
ně rozčarováni.
zastupitel (Klidné město) a cyklista

Na začátek musím uvést, že Petr Bartoš je
jeden ze zastupitelů, kteří se v současné
chvíli oddělují od Klidného města. A objevuje se podobná rétorická poloha. Říká:
„My jsme to nevěděli, to rozhodli oni… my
jako máme čisté ruce.“ Říká to zastupitel,
který se 7 let spolupodílel na řízení města, hlasoval na zastupitelstvu a jeho povinností bylo zjišťovat si veškeré informace
z radnice, má k nim volný přístup. Taková kritika vypovídá
minimálně o jeho nezodpovědnosti a nekompetentnosti,
s níž rozhodoval.
Jako zastupitel byl Petr Bartoš seznámen s investičním
záměrem, ve kterém byla trasa představena. Na zastupitelstvu jsme schválili v průběhu mnoha měsíců velkou
řadu smluv, v nichž město nakupovalo nebo darem získalo pozemky, aby se cyklostezka mohla postavit. Z nákupu
konkrétních pozemků byla trasa zřejmá. A kdyby nebyla,
mohl se ptát! Po letech projektování se najednou ten samý
zastupitel probudí se slovy: „Aha to vede tudy? Mám lepší
trasu!“ A celou tu absurditu ještě prokoření tvrzením, že je
obětí nekalé spiklenecké hry.
Petr Bartoš ani jiní neprotestovali. Jeho nápady s novou trasou nikde a nikdy nezazněly. Nepadl z jeho strany jediný návrh, ať na zastupitelstvu, nebo na jednáních Klidného města.
Ukazuje to na jediné, že neví, o čem hlasuje, o čem rozhoduje, za co nese odpovědnost. Nepochopil ani diskuzi o osvětlení. Jedna věc je projekt předložený ke schválení stavebnímu
úřadu a druhá věc je samotná realizace. Teprve na úrovni
schvalování veřejné zakázky a při hlasování zastupitelstva
o uvolnění peněz se rozhoduje o tom, co se nakonec postaví. V principu je dobré mít povolen maximální komfort. Co
se týká ochrany přírody: cyklostezky s asfaltovým povrchem

jsou i v národních parcích. Asfalt nám byl zkrátka doporučen
projektantem pro jeho údržbu a širokou využitelnost. Ne
každý holduje horským kolům, jsou cyklisté na silničních kolech, ne každé dítě či senior může se svým kolem na lesní cestu. Pro in-line, který jsme jako Klidné město slíbili ve volebním programu, není štěrková cesta taky úplně nejvhodnější.
Údajným „zásahem“ do území ekologické stability je to, že
se vylepší cesta, která už na okraji tohoto území už je. Území
ekologické stability není žádná přírodní rezervace s nejvyšší
ochranou. Sám jsem aktivní ochránce přírody, ale v životě
by mě nenapadlo, že se neškodná cesta pro výhradně ekologickou dopravu stane předmětem aktivistického boje stejné
intenzity, kterou vidíme třeba v případě blokace Pražského
okruhu. Neplánují se žádné gigantické stavby, rozhledny…
Přístřešek s lavicemi a ohništěm, aby si mohli lidé udělat špekáčky a děti proběhnout na hřišti.
Popravdě, ono jde o něco úplně jiného. Klidné město se nachází v mezní chvíli. Tři zastupitelé Klidného města se začali výrazně vymezovat proti mně a zbytku uskupení. Proč?
Těžko říct. Jedna z mála věcí, o kterou se Petr Bartoš v poslední době opravdu intenzivně zajímal a houževnatě tlačil,
byla investice soukromého investora do bytového domu
s mnoha desítkami bytů a supermarketem v Olivově ulici.
Město mělo poskytnout pozemek. A já jsem proti! Druhým
důvodem může být jeho soudní spor, který vede s městem
Říčany proti regulačnímu plánu na jeho pozemku nedaleko
Fialky. S trochou ironie pro tuto úpravu také sám hlasoval.
Vážení Říčaňáci, cyklostezku jsme připravili do fáze územního rozhodnutí. Její trasa je z Kolovrat až do Mnichovic.
Informujeme o ní dlouhodobě a je i jedním z témat setkání
s veřejností. Aby byla opravdu postavena, potřebujeme Vaši
podporu. 
Vladimír Kořen, starosta (Klidné město)

Vodovod

Zúčastnil jsem se nedávno veřejného projednání tohoto
tématu v Labuti. Materiál zaslaný majitelům nemovitostí
dotčených touto akcí vše vysvětlil a vedení města na místě znovu záležitost jasně shrnulo. Přesto zřejmě někteří
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spoluobčané nejsou schopni porozumět jádru věci - že
investicí Kč 30 tisíc se jejich majetek zhodnotí o statisíce.
Kdyby to totiž pochopili, byla se nemohla rozproudit "diskuse" o věcech zcela okrajových - jeden dobrý muž měl
starost o to, kdo zaplatí jakési šoupě, druhý chtěl přesnou
cenu za metr přípojky (jednotkově se jedná o stokoruny!),

texty.kuryr@ricany.cz
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další zase poukazoval na marginální věci v návrhu smlouvy atd.)
Město podniká administrativně náročnou akci. Kdo měl
kdy co do činění s dotacemi, ví, kolik hodin je nutno vynaložit na příslušné zprocesování - kromě toho jednání
s dodavateli, řešení otázky rezervování kapacity a mnoho
dalšího. Tvrzení v článku o „roční intenzivní práci napříč
úřadem“ není tedy ani zdaleka přehnané. A na veřejném
projednání, místo aby tato práce byla oceněna věcnou dis-

Zkrácený „nadpis“

kusí a během deseti minut se shromáždění rozpustilo, se
dvě hodiny „řeší“ věci uvedené výše. Strašidelné.
Bereme-li toto v úvahu, je celkem šokující informace, že
smlouvu podepsalo jenom cca 80 zájemců. Je to výraz nevděku a řekněme určité nepromyšlenosti (dal by se použít
i jiný výraz). Já osobně město oceňuji za energii, se kterou
prosazuje - pro NÁS, své obyvatele! - tento vodovod, a přeji
mnoho trpělivosti při jednání s veřejností, tímto (v nadsázPavel Musil
ce) „obtížným lidským materiálem“.

Do listopadového čísla jsem poslal redakci Kurýru příspěvek s nadpisem „Jsou někteří vedoucí úředníci Státní správy
v Říčanech oprávněni nedodržovat, nebo povolovat nedodržování Lesního zákona o klidu a tichu v lesích?“. Článek byl
zaměřen konkrétně na každoročně nezákonně pořádané hudební produkce v Říčanském lese (zkr. Starák).
V listopadovém Kurýru byl příspěvek zveřejněn, ale bez
mého vědomí s jiným, vágním nadpisem “Úředníci a dodržování zákonů?“.
Anonymní cenzor záměrně změnil nadpis příspěvku a tím
i jeho původní zaměření a nepřímo i věcný obsah. Vymaže-li
se z uveřejněného diskusního příspěvku dotaz, adresovaný
vedoucím správním úředníkům, nemohou na něj odpovědět.
Výsledek bude stejný, jako kdyby dotaz vědomě ignorovali.

O tom, že práce správních úředníků a volených funkcionářů je často velmi náročná a nevděčná, nás informuje
i Říčanský kurýr. Někdy k tomu přispívají i nedokonalé zákony, ztěžující provádění naléhavých veřejně prospěšných
prací (např. výkup pozemků v soukromém vlastnictví, pro
stavbu dálnice). V podobných případech „vyšších zájmů“
vláda zařídí předepsaným postupem úpravu nevyhovujícího zákona.Vláda, ministerstva ani regionální správní
orgány nemají oprávnění platné zákony nedodržovat.
Zájmy na opakování „Staráku“ nebyly zřejmě dostatečně
„vysoké“, aby kvůli nim byl stávající Lesní zákon upraven.
Ti zodpovědní úředníci Státní správy, kteří opakovaně
(v duchu nechvalně známého rčení,“stát jsem já“) povolují, nebo tolerují pořádání“Staráku“, jednají, bez ohledu
na všechny jejich výhrady a vytáčky, vědomě nezákonně.
Jaroslav Baloun

Vážený pane Baloune, titulek v délce, v jaké jste jej napsal
a požadoval, není obvyklý v žádném periodiku. Proto v takovém případě editor časopisu má právo nejen titulek, ale pokud je příliš dlouhý, tak i celý text krátit tak, aby zůstal zachován jeho původní smysl, což se v případě Vašeho „nadpisu“

stalo. Žádný „anonymní cenzor“ tudíž neexistuje. Odpověď
pana tajemníka na svoje výhrady jste navíc obdržel hned ve
stejném čísle Kurýru, a proto Vaše tvrzení, že se text nedostal
k vedoucím správním úředníkům, kteří na něj nemohou odpovědět, je poněkud nepochopitelné. 
Redakční rada

Jaké máme možnosti?
Myslím tím možnost poznat, jaké postoje k dílčím problémům města zaujímají jednotliví zastupitelé, potažmo
radní, Jaké máme možnosti ?
Myslím tím možnost poznat, jaké postoje k dílčím problémům města zaujímají jednotliví zastupitelé, potažmo radní, abychom věděli, zda si naší volbu pro příště zaslouží.
U radních žádnou. I když jednání městské rady je ze zákona
neveřejné, dle dostupných judikátů US to značí pouze nemožnost fyzické účasti občana na jednání rady, ale občan
má dle těchto judikátů, právo znát postoje jednotlivých radních. Usnesení naší MR však je prezentováno jako usnesení kolektivního orgánu, odsouhlasené většinou členů rady.
Požadovanou vypovídací hodnotu o postojích jednotlivých
radních, na kterou má občan právo, to tedy nemá žádnou.
Jednání zastupitelstva je sice veřejné, kapacita jednacího sálu
je však omezená a i občané, kteří se jednání účastní, v tomto

směru ostrouhají. Zastupitelé totiž hlasují tlačítky, ale hlasování se na světelném tablu doslova mihne, takže nelze očima
zaregistrovat postoje jednotlivých zastupitelů. A zrovna tak,
jako z jednání městské rady, tak ani zde se v zápise z jednání
zastupitelstva takové „detaily „ neobjeví. Ptal jsem se, ale prý
se to nezaznamenává. To není příliš transparentní.
Nemělo by se městské zastupitelstvo nad tímto zamyslet
a rozhodnout, že postoje jednotlivých radních a zastupitelů budou součástí zápisu, který je pak dostupný na
stránkách města ?
Možná, že by stačilo uvést pouze ty, kteří hlasovali pro
jednotlivé usnesení kladně, ti ostatní, co byli proti nebo
se zdrželi, by se již dali odvodit. Pravda, bude to o dost
složitější pro pracovnice, které jednání zaznamenávají
a vyhotovují zápis, který bude tím i o dost delší, ale mělo
by to tak být. A když takové údaje lze zpětně dohledat
v zápisech z jednání parlamentu a senátu, tak proč by to
nešlo na komunální úrovni?
Václav Macinauer

Hlasování rady může být v Kurýru uváděno početně, jmenovitě ale ne. Protože o totéž žádal také pan radní Hraba, od
tohoto čísla je již tato skutečnost uváděna. Zastupitelé mají
právo požadovat jmenovité uvedení svého hlasování v zápisu

v případech pro ně důležitých a občas toto právo také využívají. Pokud by se mělo zaznamenávat konkrétní hlasování
u každého člena rady nebo zastupitelstva, tak by o tom museli rozhodnout sami radní a zastupitelé. Redakční rada
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Parkování u nádraží – pro kolik aut?
Vážený pane starosto,
v posledních měsících společně diskutujeme téma parkování v centru města Říčan v blízkosti nádraží. V některých
bodech se shodujeme, někde se rozcházíme. S povděkem
kvitujeme realizovaný nákup pozemků ČD, které přiléhají
těsně k nádraží, kde nyní neuspořádaně parkují cestující
využívající vlak. V tomto prostoru nyní parkuje 200-230
aut. V kurýru č.7-8/2017 vyšla tisková zpráva, kde nám
bylo sděleno, že se rodí plán zeleného náměstí na bývalém pozemku RIM u pěší zóny Cesty Svobody. Na tomto
pozemku uvažovaného „zeleného náměstí“ má však dle
záměru města vzniknout především parkovací dům pro
dalších 200 aut. S tímto bodem zásadně nesouhlasíme.
Budovat třípodlažní parkovací dům v těsném sousedství
rodinných a bytových domů je proti zdravému rozumu
a předpokládám, že také proti zásadám Klidného města.
Dále v prosinci 2016 schválili zastupitelé města Přílohu
č.1 Územního plánu Říčan, kde byla navýšena kapacita

parkování v oblasti regulačního plánu RČ-13 Přednádražní prostor (oblast Finančního úřadu a skladů nad ulicí Politických vězňů směrem k nádraží) z 90 na 500 aut. Tato
změna ÚP prošla v tichosti schvalovacím procesem bez
jakékoliv veřejné diskuse. Suma sumárum v oblasti pod
nádražím může být dle záměru města a již schváleného
ÚP potencionálně vybudováno až 900 parkovacích míst
obsluhující přestup lidí na vlakové spojení. Starosta, politik a zastupitel Klidného města má řídit město nejenom
s určitými zásadami, ale také s určitou vizí. Moje dvě otázky zní – jaká je Vaše dlouhodobá vize počtu a uspořádání
parkovacích míst pro účely přestupu na vlak a jaké navrhujete alternativní možnosti dopravní obslužnosti cestujících využívající vlakové spojení ze vzdálenějších míst Říčan a především pro mimoříčanské obyvatele, kteří tvoří
většinu parkujících v oblasti u nádraží.
Děkuji za Vaše odpovědi
Tomáš Krebs, Spolek pro klidné Říčany

Dobrý den,
Odpověď na první otázku: osobně si myslím, že u nádraží by mohl být prostor pro
parkování dvou až tří set aut. A nejraději
bych viděl umístění takového parkoviště
na pozemcích, které se snažíme získat od
Českých drah. Šlo by o parkoviště především pro místní
obyvatele, kteří přijíždějí třeba ze Strašína nebo z jiných
vzdálenějších oblastí města.
Odpověď na druhou otázku: Větší přestupní uzel by podle
mého soudu mohl vzniknout někde mezi Uhříněvsí a naším městem. Nejlépe někde poblíž budoucího Pražského
okruhu. Co se týká alternativ typu autobusové dopravy,

tak momentálně připravujeme projekt školních autobusů.
Částečně by tyto autobusy sloužily i jako MHD. Tato doprava by se ale týkala obyvatel města.
Jsem rád, že probíhá komunikace mezi radnicí a lidmi
z této oblasti. Z mé strany není vůle prosazovat projekt
v této citlivé oblasti silou. Myslím, že je důležité konečně
přinést na Fialku klid. Co se týká územního plánu, tak ke
každé změně musí ze zákona proběhnout veřejné projednání, tato změna jde několikrát do schválení zastupitelstvem. Takže to není věc ani utajovaná ani neveřejná.
Rozumím ale Vaší obavě. Vše, co píšu, je jen má osobní vize.
Až nebudu starostou, může zvítězit úplně jiný pohled.
Vladimír Kořen, starosta (Klidné město)

Nádraží v Říčanech

Docela často jezdím vlakem z Říčan do Prahy a zaráží mě
špína a celkově minimální údržba docela nového nádraží.
Nerad bych spílal někomu, kdo nemá údržbu v kompetenci (nevím, jestli budova, podchod, nástupiště a rondel
patří městu, či je ve správě ČD), nicméně věřím, že můj
komentář přispěje k nějakému řešení, popřípadě bude
přeposlán k rukám někoho, pod jehož pravomoc to spadá.
Žiji v Říčanech necelý rok a celkem se mi zde líbí. Samozřejmě mohu „nadávat“ třeba na stav místních silnic
a chodníků a jiné, ale jsou zde věci, k jejichž nápravě není
třeba mnoho finančních prostředků, ani času. To platí
zejména o nádraží, které je týden od týdne špinavější. Vidím a chválím, že město pravidelně čistí ulice svými vozy,

a proto mě překvapuje, že nevyšle svoji úklidovou četu na
nádraží do rondelu, na nástupiště a do podchodu, které by
dvakrát třikrát do roka pořádně umyla wapkou a saponátem. K tomu by se třeba mohla přidat i rychlá údržba laviček na nástupišti... Věřím, že by to trošku zlepšilo kulturu
cestování a udělalo dojíždění do práce o něco příjemnější.
S příchodem podzimu a díky bohaté houbařské sezoně
hodně lidí vyrazilo do lesů a na vyznačené stezky v okolí
města. Leč negativní stránka toho všeho je výrazné znečištění odpadem, který po sobě mnoho ekologicky nesmýšlejících občanů zanechává. I zde bych se přimluvil za
vyslání úklidové čety a třeba i instalaci odpadkových košů.
Zároveň apeluji na spoluobčany, aby svoje odpadky neodhazovali, odnášeli je a neznečišťovali tak zbytky již dost
zničené přírody.
Libor Nováček

Vážený pane Nováčku,
Vašemu pocitu z nádraží osobně rozumím. Váš příspěvek
jsem zaslala na Odbor správy majetku MěÚ. Z odpovědi
cituji “Město udržuje pouze rondel, vše ostatní je v majetku a správě SŽDC nebo ČD. Nástupiště, podchod,

příchody k nástupišti a lavičky město neudržuje“. V tuto
chvíli je dle mých informací vyjednána výmalba rondelu
a podchodu. Ovšem vypadá to, že se bude muset počkat
na příznivější klimatické podmínky.
Kateřina Lauerová, tisková mluvčí
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Hrajeme o budoucnost fotbalu
v Říčanech, přidáš se?

Jak jsme vlastně na tom s pověstným „Včera, dnes a zítra”
fotbalu v FK Říčany? No, historie skvělá. Ale jistě mnohem důležitější, než slábnoucí ozvěny fanfár minulosti, je
to, o co se hraje v současnosti – budoucnost.
Vydejme se nejdříve na cestu do pravěku FK Říčany. Možná není lemována tolika vavříny jako jinde, v klubech slavnějších jmen. Ale už to, že se její počátek datuje L.P. 1901
- o čtyři roky hlouběji do minulosti než třeba u vršovických
Bohemians, že tu naši předchůdci začali do kulatého nesmyslu organizovaně čutat 10 let před Viktorií Plzeň a jednadvacet před Baníkem Ostrava, je zajímavé a úctyhodné.
A tak zde máme jednoho dinosaura. Dinosaura, kterému
tak trochu došel dech. Snad spícího obra. Zbývalo už jen
položit si otázku „Co s ním?“ Dál jen nadávat a oprašovat
zašlou slávu nebo jej radši okamžitě probudit?
Pokud nám v FK Říčany přišlo, že to chce změnu, nebylo na co čekat. A řízli jsme do toho pěkně od základu. Od
samotného symbolu klubu. Ten totiž dle nás má reprezentovat úctu k tradicím, stejně jako čerstvý vítr moderního
přístupu. A tak máme po letech konečně nové logo. Modernější, aby i zvenčí bylo na první pohled jasné, že se věci
mění. Že je k tomu vůle a chuť. V FK Říčany se sešla parta
trenérů mládeže, kteří víc než kdy jindy hoří vášní ke své
práci, vyzbrojeni ochotou vytvářet ve svém volném čase
prostor pro kvalitní sportovní vyžití místních i přespolních
dětí. Nečekáme na pomoc nikoho a ničeho, nespojíme se
s pavlačovými drby, spíše se snažíme jít příkladem, inspirovat ne k boji s okolím, ale k překonávání sama sebe, za
stálého dodržování nastavených pravidel hry. Poučili jsme
se z vlastních chyb a makáme na neustálém zlepšování svého trenérského vzdělání. Každý jeden mládežnický trenér
v FK Říčany je již více, než jen „řvoucí táta na lajně” a po
získání oficiálních licencí, udělovaných FAČR máme chuť
začít dělat věci jinak, správně. Pracujeme na zlepšení vybavení a jednotné „štábní kultuře” (neustále dokupujeme
nové a modernější pomůcky, pořizujeme nové sady dresů,
jednotných teplákových souprav, termo kulichů, lahví, …),
stejně jako na postupném zvelebování prostředí hřiště FK
Říčany (naše mládežnické týmy spolu s rodiči a trenéry areál pravidelně uklízí od starého harampádí, čistí, sekají, pro-

řezávají), pořádáme zajímavé akce pro děti i za hranicí tří
tréninků a víkendového zápasu / turnaje (letní/zimní soustředění, společné výlety na fotbalové zápasy nebo dokonce
nástupy s hráči). Práce se nebojíme, na žádné frontě - nohama, rukama ani hlavou. A že ta práce k něčemu je a nese
výsledky, se dá vedle těžko měřitelné upřímné dětské radosti a nadšení pro fotbal ilustrovat i na faktu, že se nám daří
vychovávat hráče, co nás přerůstají a každoročně odcházejí
do špičkových ligových klubů. A to již od těch nejmenších.
Až sem lze i od nás poctivou prací dojít!
Nejde ale jen o vybroušené drahokamy z koruny talentu,
naplno se věnujeme všem dětem, na které v FK Říčany
čekáme s otevřenou náručí. Vědomí „malého” kontextu
nám není výmluvou - inspirujeme se jen u těch „největších”
a snažíme se dle nejmodernějších poznatků od optimální
skladby tréninku po stravu. Dáváme tomu všechno, protože méně než všechno, je málo. Jako fotbalový klub, který má
kromě bohaté historie i chuť upínat se k zajímavé budoucnosti, stále hledáme další kluky a holky do fotbalové party.
Takže ať ti jsou 4 roky nebo 14 let, příjď to k nám zkusit. Těšíme se na tebe, na příštím tréninku nebo turnaji.
Další info a kontakty na všechny věkové kategorie najdeš na www.fkricany.cz
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Letošní mistrovství Čech do 16 let se již
tradičně odehrálo v Harrachově, kam
se sjelo necelých 400 účastníků, kteří
měli možnost si zahrát v kategorii od 12
let do 16 let nebo v openech. Říčanská
výprava byla složena z 28 členů, kteří
nás reprezentovali v každé kategorii.
Nejlepší výkon podal v nejmladší kategorii Jáchym Šmolík, který skončil 11.
místě, čímž si snad vybojoval DK na
MČR. Jáchym měl medailové ambice,
ale ve dvojkole uhrál nula bodů, což ho
odhodilo až na začátek druhé desítky.
Skvěle hrál v kategorii i Jáchym Němec
5 bodů a Tobias Pressler 4,5 bodů, oba
borci nás budou reprezentovat na MČ
do desíti let! V kategorii do 14 let si
nejlépe vedl Vašek Bartoš, který mohl
v posledním kole zvítězit a přiblížit se
tak k postupu do Koutů, kde se letos
MČR odehraje. Vašek však partii dovedl pouze do smírného konce, a tak
je z toho až 21. místo. Špatně si taky
nevedl Martin Mačok, který skončil
na 30. Místě, a David Hampl na 42.
místě. Monika Strnadová se v děvča-
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Mistrovství Čech mládeže

tech umístila na místě 5. V nejstarší
kategorii do 16 let jsme přivezli bronz,
Týna Otrubová sice byla po osmém
kole první s náskokem půl bodu, ale los
jí přichystal nejsilnějšího hráče Kubu
Petra, který velice dramatickou partii
zvládl, tak z toho byl bronz. Hana Bartošová skončila na místě čtvrtém, obě
si zaslouží velkou gratulaci! Z chlapců
si v této kategorii nejlépe vedl Martin
Novotný, který obsadil místo 15.
V Openech zaznamenal velký úspěch
Martin Vystrčil. Podal úžasný výkon
a v mezinárodním poli skončil na prvním místě, velká gratulace! Dobrý turnaj také odehrál Marek Otruba, který
skončil sedmý.
Pořadatel připravil pro účastníky jak
mimošachový program, tak přede-

vším 4 přednášky od renomovaných
trenérů. Jiří Tůma přednášel na téma
„Dobrý nápad k nezaplacení“. Tématem přednášky Pavla Šimáčka byly
„Koncovky“. Richard Biolek se zaměřil na „Překvapení v zahájení“. Lukáš
Vlasák se ve své přednášce věnoval
tématu „Vlastimil Hort proti mistrům
světa“. Týdenní MČ je nejenom náročné, ale i poučné. Ti, kteří přejdou přes
finálové boje krajského přeboru, získají
další velmi důležité zkušenosti právě na
tomto Mistrovství.
Stanislav Stárek

Vánoční bleskový turnaj
Zveme všechny zájemce šachové
hry na turnaj v bleskové hře
(5 minut na partii). Turnaj se
hraje v klubovně KC Labuť v 2.
patře, v pátek 29.12. od 18.00
hod. Startovné je libovolná cena
v minimální hodnotě 50,- Kč.
Krásné svátky a především hodně
zdraví a sil do roku 2018 přeje KŠ
Říčany 1925

Začátkem listopadu se konaly v Říčanech okresní přebory mládeže ve
stolním tenise. Naši domácí reprezentanti měli zastoupení ve všech
kategoriích, od mladších žáků, přes
starší žáky až po dorost. Byla to tak
velmi dobrá konfrontace s oddíly
v regionu, ze kterých se zúčastnily:
Brandýs n. L., Káraný, Velké Popovice, Čelákovice, Přezletice, Odolena
Voda a další.
Domácí hráči a hráčky dosáhli velmi
dobrých výsledků napříč všemi kategoriemi, včetně dvouher, čtyřher
a mixů. Z titulů okresního přeborníka se radovali Veronika Cibulková
(dorostenky) a Jan Brůha (starší
žáci). Další medaile přidali Matěj
Doskočil (starší žáci), Ondřej Kepka
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(mladší žáci) a Adéla Peřinová (mladší žákyně), k tomu se navíc často radovali i ve čtyřhrách.
Slušností je poděkovat rodičům za
podporu a za velké úsilí trenéru Jindřichu Kohoutovi.

foto: Karel Stárek

Mladí stolní tenisté na přeborech uspěli

Vratislav Valenta
TTC Říčany v rámci TJ Tourist

texty.kuryr@ricany.cz
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Mistr německých motokárových závodů
je z Říčan
se zúčastnil 4. 11. 2017 v Kadově
v rámci Pošumavského automobilového slalomu Cup 2017. Se svým
Citroënem Saxo VTS měl za sebou
jen jeden trénink, a tak měl být celý
tento závod spíš jen seznámením
s jiným prostředím, než jakým byly
motokáry, které jezdil od 6 let. O to
větší překvapení bylo, když závod
mezi zkušenými jezdci ve třídě juniorů vyhrál! Přičemž hned v první
bodované jízdě pouze 17 závodníků
nedostalo časovou penalizaci za neprojetí brankou či shození kuželu
a Adam byl jedním z nich. V početném poli 67 jezdců to byl úctyhodný
výkon.
Děkujeme všem příznivcům za podPetra Králíková
poru! 

Lesní běh Říčany XCR 2017
V polovině října se uskutečnil v pořadí již 36. ročník Lesního běhu Říčany. S jeho přípravou si dáváme velmi
záležet, a tak v den závodu v hodinu
před startem, když na přihlašovacích
arších bylo jen pár jmen, začínal jsem
mít obavu o počet účastníků. Jenomže pak se u přihlášek začaly tvořit
fronty, jak přibývalo zájemců o závody. V době prvního startu už jsem neměl obavy, že i letošní ročník proběhne podle tradic. I přesto, že v Praze
byl Pohár běžeckých nadějí, přišlo na
naše závody přesně 156 dětí (celkový
počet aktivních účastníků byl 272).
Děti závodí v deseti kategoriích podle
věku, holky a kluci zvlášť. Tak mají
možnost soupeřit jen se sobě rovnými a ve vzdálenostech odpovídajících
jejich věku. Je potěšitelné, že právě
ti nejmenší přišli v největším počtu,
zatímco starších žáků přišlo méně.
A co je ještě potěšitelnější, v dětských
kategoriích jsme zaregistrovali více
závodících, než v sedmi kategoriích
dospělých a dvou dorosteneckých
(116). Je zřejmé, že se nám daří přilákat děti z Říčan a nejbližšího okolí
k opravdovým běžeckým závodům.

Na všech závodnících byl vidět zápal
a nadšení, s jakými závodili.
Také počasí nám velmi přálo. Bylo,
vzhledem k datu konání závodu, až
neskutečně příznivé počasí, sluníčko,
teplota okolo 20 st., prostě nádherně.
Však se to nejen závodícím, ale také doprovodu velmi líbilo a všichni se dobře
bavili v jednom z posledních krásných
dní před podzimními plískanicemi.
Kompletní výsledky závodů jsou uvedeny na stránkách pořádajícího klubu: www.riceny.cz/org/bezeckyklub
a také na www.behej.com.

Je samozřejmostí poděkovat všem,
kdo pomohli při organizování závodu, v první řadě všem dobrovolníkům
z řad členů klubu a kamarádům, dále
MÚ Říčany za poskytnutou dotaci
a v neposlední řadě všem tradičním
sponzorům za jejich příspěvky. Jejich výčet zde bohužel nemohu uvést,
protože bych asi překročil povolenou
velikost příspěvku. Tak alespoň tímto
všem děkuji.
A ještě všechny zvu na příští 37.
ročník předběžně v termínu 13. 10.
2018 – opět tradičně sobota.
Za pořadatele M. Smrčka

foto J. Smrčková

Sezóna 2017 byla pro motokárového jezdce Adama Králíka vydařená,
neboť se povedlo skloubit jak nastavení techniky, tak výkonnost jezdce.
S velkým bodovým náskokem se
stal zaslouženě mistrem německého seriálu Kart Trophy Weiss-Blau
v kategorii Rotax senior, ačkoliv je
teprve žákem
9. třídy 1. ZŠ. Po dvou titulech vicemistra KTWB v kategorii Rotax junior v letech 2015 a 2016
a dvou titulech druhého vicemistra
ČR ve třídě Easykart v letech 2011
a 2012 získal konečně vytoužený titul. Zlatou sezónou se Adam
s kartingem rozloučil a rozhodl se
postoupit o krůček výš – do závodů automobilů. Prvního závodu
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STUDIO
DANCE EB
Nová taneční sezona vypadá velmi
slibně. Od začátku se nám daří a my
na tréninku využíváme každou minutu pro nové věci. Otevřeli jsme kurzy
pro soutěžní složky, ale i nesoutěžní,
taneční hodiny jen tak pro radost
dětí z tance. Stále máme pár volných míst, a to ve čtvrtek 15-16h v ZŠ
U Lesa (5-8 let).
O podzimních prázdninách přijela
týmy pom pom (roztleskávačky) proškolit mezinárodní porotkyně a trenérka CMA (Czech Majorettes Association) a MWF (světová federace)
Lenka Bachová, 30 let profesionálka
ve svém oboru. Již dva roky sleduje
práci našich týmů a velmi pochválila
práci trenérky Terky Broukalové, která oba dva soutěžní týmy trénuje. Protože v ní vidí velký trenérský potenciál,
pozvala Terezku s 2 holčičkami k sobě
do Jeseníku na speciální 3 denní seminář, kde se jim bude věnovat. Pokud
letos uspějeme na poli republikovém,
máme přislíbenou účast na mistrovství světa pom pom v Kapském
městě. To je velká motivace! Ale také
obrovská dřina, co tomu předchází,

a také potřeba finanční podpory, bez
které to prostě nejde. Nejen děti jsou
v jednom kole, ale i především trenéři,
stojící jako pevný základní kámen za
tím vším. Volný čas v podobě víkendů, to od září neznáme a do května
ani znát nebudeme. Pro naše svěřence
obětováváme vše, co máme.
Tomu svědčí i 2 zlatá umístění, která
jsme stihli v první letošní celorepublikové soutěži vyhrát a obhájit. Tým
stepařů pod vedením Terky Kopecké
vyhrál v kat. děti skupina a duo děti
příčky nejvyšší. Do Vánoc nás čekají ještě 2 soutěže, vánoční tréninky
se spoustou legrace a potom prostě
spousta medailí na krku! Sledujte nás
na FB a Instagramu, nebudete litovat.

Trénink se vyplácí
Poslední měsíc byl ve
znamení přestupů.
Dne 28. října si vyšší taneční třídu,
tedy D LAT, vytančil druhým místem
David Muk s Klárou Valíkovou. O víkendu 11. – 12. listopadu vytančili
Petr a Zdeňka Pánkovi v obrovském
počtu párů poslední dvě potřebná
eFka k postupu a nyní tak mohou
bojovat ve třídě Sen I B STT. Gratulujeme. Každý postup do vyšší třídy je
podmíněn ziskem 200 bodů (musíte
porazit 200 párů) a ziskem 5 finálových umístění (zjednodušeně 5x vytančené medailové pozice). Není to
tedy nic lehkého.
V E STT nás nyní reprezentuje Petr
Tlustý a Jolana Kováčiková a za poslední měsíc se jim povedlo získat
medaili ze všech soutěží, kde byli.
21. a 22. října to bylo stříbro a bronz
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Máme báječné trenéry a ti svou práci
milují nadevše, máme skvělé vedení,
máme skvělé děti a rodiče. Do roku
2018 jsme ještě silnější odhodlanější
tým. Děkujeme všem fanouškům za
podporu a krásná slova, bez nich by to
nešlo, dáváte nám energii ve chvílích,
když už opravdu padáme, jak se říká,
„na ústa“ . A všem těm, kteří nám hází
klacky pod nohy, přejeme stejně tolik
energie a pečlivosti, co dáváte vy nám,
i do vašich dnů v roce 2018. Děkujeme
městu Říčany za finanční podporu ve
formě grantu a za prostor a přístup.
Dáváte nám šanci vychovávat novou
generaci sportovců s láskou k pohybu,
která je v dnešní době tak potřeba!
Všichni ze Studia DANCE EB

z Prahy a 5. listopadu se jim v Kladně
podařilo soutěž vyhrát. Tom Vladarz

a Šárka Sasková, nyní tanečníci třídy C LAT, mají již pěkně nakročeno
ke třídě vyšší. 28. října na soutěži
v Neratovicích vytančili zlato, první

David a Klára

Petr a Zdeňka

texty.kuryr@ricany.cz
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listopadový víkend vyrazili do Berouna a Kladna a domů přivezli bronz
a znovu zlato. Na státní svátek 17.
listopadu se vydalo plno párů na svoji první soutěž. Podrobné výsledky
jejich počínání napíšeme v příštím
čísle, ale už teď můžeme prozradit, že
přijeli ověnčeni medailemi.
A jako již tradičně na konec naši trenéři Jan Beránek a Pavla Beránková.
Těm se podařilo probojovat do finále a vytančit stříbrnou příčku hned
na dvou mezinárodních soutěžích.
29. října to bylo na soutěži v Hradci

Králové a o dva týdny později 12. listopadu na soutěži v Ústí nad Labem.
Protlačili se tak až na 13. místo ve
světovém žebříčku.
Všem párům děkujeme za vzornou
reprezentaci!
Samozřejmě abychom dosahovali
dobrých výsledků, musíme to vše pořádně natrénovat. K tomu nám mimo
jiné pomáhají i trenéři z řad bývalých
velmi úspěšných tanečníků, které si
zveme na víkendová minisoustředění. Mezi nimi například Jan Kliment,
finalista ME a semifinalista MS, kte-

rý za námi dorazil za poslední měsíc
rovnou dvakrát.
Podívat se na naše páry můžete 16.
prosince, kdy jako již tradičně proběhne Vánoční akademie. Zatím
nevíme přesný začátek, info bude
určitě na klubových stránkách nebo
facebooku. A kdo byste chtěl také začít s tancem, neváhejte, rádi uvidíme
nové tváře. Nábor proběhne první
týden v prosinci (info opět na facebooku nebo webu) nebo se přijďte
podívat na jakýkoliv trénink.
Vaše Fuego
Těšíme se na vás!

Podzimní medailové
úspěchy Teamgymu
Dne 15. října se
konaly první závody tohoto školního roku v teamgymu „Memoriál H.
Myšákové" v Praze. Zúčastnila se ho
všechna naše družstva. Nejmladší
holčičky tentokrát na medaile nedosáhly, ale věříme, že 5. místo je pro
ně velkou motivací k pilné práci v dalších trénincích. V kategorii I. a II. to
ale již cinkalo, stříbrné skončily jak
Lemurky, tak Eagles. O týden později se konal „Pohár města Příbrami“, kterého se zúčastnily Lemurky
a domů přivezly bronzové medaile.
Nabitý program ovšem pokračoval, a to hned o víkendu 4. listopadu
v Plzni, kam jsme pro změnu vyrazily
bez Lemurek, které byly v přípravě
na republikovou soutěž v Trutnově.
Nejmladší holčičky skončily těsně
pod stupni vítězů, nejstarší družstvo
Eagles v ktg.Junior II na 3. místě.
Následující týden se Lemurky v brzkých ranních hodinách vydaly do
Trutnova, kde v konkurenci 15 týmů
skončily na 5. místě. Ale ani odsud
jsme neodjížděly s prázdnou – v soutěži „tria“ zvítězily říčanské J. Dosoudilová, N. Šindelářová, A. Cízlová
a N. Krenková. Děkujeme trenérkám
Adrianě a Adéle za přípravu všech
družstev!
Ani sportovní gymnastky o víkendech
příliš nezahálí. 28. října se na MČR žákyň „C“ vypravila trenérka Lucie Cirkvová se svými svěřenkyněmi. Nejlépe
se nakonec v závodu vedlo A. Bara-

nové, která skončila na 13. místě (celkem 80 dívek). Potom 12. listopadu se
závodu v Liberci účastnilo družstvo J.
Jechové. Ve velké konkurenci oddílů
z celé ČR se nejlépe dařilo A. Jechové
na 7. místě (celkem 37 závodnic). Do
„velkého“ odpoledního závodu nastoupila E. Pospíšilová a M. Škardová.
Holky se zpočátku musely vyrovnat
s pohledem na těžkou konkurenci,
a tak trochu zapomněly předvádět, co
umí ony samy, takže to nakonec stačilo pouze na 23. místo Ellen a 27. místo
Majdy. I přesto je musíme pochválit,
zařadily několik nových obtížnějších
prvků na bradlech, prostných i kladině a věříme, že se jim příště bude dařit
lépe.

Krásné a pohodové vánoční svátky
přejeme všem našim příznivcům!
Oddíl sportovní gymnastiky
a teamgymu
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TŠ Twist Říčany
do toho!
Mistrovství světa a Evropy dívčích
formací v rokenrolu nám v TŠ Twist
Říčany přináší každoročně další
úspěchy.
V kategorii nad 14 let náš tým
CZECH LADIES vybojoval v německém Poingu (Mnichov) 14. října krásné 8. místo na mistrovství
Evropy. Připomínám, že na mistrovství světa v září u Budapešti
byly holky z formace CZECH LADIES deváté. Tentokrát byly první
nepostupující do finále o 0,5 bodu.
V této kategorii se stále zlepšujeme,
avšak zatím nenavazujeme na úspěchy, které získáváme v juniorských
kategoriích. Kýžené finále snad
za rok na MS ve Švýcarsku, tedy
pokud se nominujeme! I příští rok
nám do „seniorek“ přibudou další
skvělé tanečnice z letošních juniorských kategorií.

Pohár starosty města
Říčany
V sobotu 21. 10. jsme sami pořádali
velkou taneční akci přímo v Říčanech. Pohár starosty města Říčany,
jehož se konal už 17. ročník, podpořilo město Říčany dotací a dále pak firma RTK logistic a další. Soutěžily zde
reprezentace nejen České republiky,
ale i Slovenska, Německa a Polska.
Nás těší, že jsme zorganizovali opět
podařenou akci. A to jak organizačně, tak i ve výsledcích. V nominačních kategoriích jsme zářili. Například mezi dívčími formace juniorek
i juniorů jsme brali zlato. V dívkách
zvítězila formace MADONNA před
QUEEN, které byly druhé. V párových formacích zvítězili naši mladí tanečníci z formace TWISTER,
v dětské kategorii opět neohroženě
zlatá formace MINNIES. V akrobatickéch párech pak bral stříbro pár Filip Baťha – Petra Vanišová. Přítomen
byl i starosta města Vladimír Kořen,
pod jehož záštitou soutěž pořádáme.
Velký dík patří ale také rodičům dětí,
kteří nezištně pomáhají s přípravami,
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stěhováním, stavbou haly, úklidem,
zdravotním dozorem, občerstvením
a mnohým dalším.

Mistrovství světa dívčích
formací junior
V této kategorii máme nejvíce
„světových“ medailí, ovšem Rusky
a Maďarky byly letos nad naše síly.
Nejen 7. října na mistrovství Evropy (o tom jsme už psali), ale i na
mistrovství světa. To se konalo na
bosensko-chorvatských hranicích
ve Slavonském Brodu 11. listopadu. Po prvním kole byly obhájkyně
stříbra z loňska – naše formace MADONNA - druhé, formace QUEEN
pak sedmá, ovšem nakonec bylo
všechno jinak.
I tak jsme ale dokázali, jako jediný
klub z celého světa, mít dvě formace ve finále! Formace Madonna
byla nakonec sedmá a Queen pátá.
Užili jsme si čtyři dny v exotickém
kraji, viděli jsme válkou poznamenané (prostřílené) domy, koukali
přes řeku na Bosnu, ochutnávali
tamní pizzu. Děkujeme za dotační podporu reprezentace městu
Říčany a také rodičům TŠ Twist
Říčany, kteří podpořili svoje děti
přímo v tak vzdálené destinaci. Až
na výjimku to byli rodiče Madonny
– a holky byly rády!
Jiří Boháček

texty.kuryr@ricany.cz
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FK Radošovice
Mladší přípravka
“Ra ra ra ra ra, naše je výhra, Rado Rado
Rado, nemá prohry rádo.” První čtyři
verše našeho pokřiku jakoby charakterizovaly naše podzimní výsledky v okresním přeboru. Družstvo Blesků, založené převážně na ročníku 2009, vyhrálo svoji skupinu.
Družstvo Plamenů, založené převážně na ročníku 2010,
skončilo ve stejné skupině poslední. Nic ale nebylo tak
jednoznačné. Skupina se pomyslně rozdělila na tři výkonnější a tři méně výkonné týmy a v těchto “podskupinách” probíhaly vyrovnané a dramatické zápasy. Zahráli
si všichni, kdo měli zájem, a nakonec byly pro všechny
i medaile.
Jarní fáze přeboru bude rozdělena do skupin dle podzimních výsledků. Blesky tedy pravděpodobně budou bojovat
v elitní skupině o přeborníka okresu, Plameny si to rozdají
proti stejně zdatným, na ročníku 2010 založeným týmům.
Máme v zimě možnost 2x týdně trénovat v hale, tedy na
jaro budeme dobře připraveni. A budeme se snažit dostát

prvním dvěma veršům našeho pokřiku. A když to nevyjde,
tak ale určitě naplníme dva verše poslední, znějící ”Ra ra
ra ra ra, fotbal naše hra.”

Školička

Pro nejmladší čtyř až šestileté fotbalisty v oddíle FK Radošovice je určená školička. Tréninky jsou všeobecnou
sportovní průpravou, do programu tréninku zařazujeme hry, hodně pracujeme s míčem. Trénujeme dvakrát
týdně. V posledním roce jsme výrazně rozšířili trenérský tým a pracujeme se zhruba 25 dětmi. Nejstarší děti
se už začaly seznamovat s atmosférou fotbalových turnajů. Na podzim jsme odehráli sérii turnajů MiniStar,
v listopadu pořádáme silně obsazený turnaj v hale Na
Fialce. Věříme, že utkání s vrstevníky z týmů, jako je
Slavia, Sparta nebo Viktoria Plzeň bude pro kluky odměnou i motivací pro to, aby u sportu vydrželi a dále
se zlepšovali. Pokud byste o nějakém sportu pro svého
syna nebo dceru uvažovali, nemusíte čekat na začátek jarní nebo podzimní sezóny, nezávazně to můžete
zkusit kdykoli. Kontaktní informace najdete na našem
webu (www.fkradosovice.cz)
Radek Egert

A��e�i��� od��� T.J. S�k�� Říč���
� Radoš��i��

4. �n�r� 2018
Z���� v�e���� a��e�� o�
5-�� d� 14-�� �e�, �p�rt����
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d� �p�rt���� h���
N� Fi�l��
B��ž�� �nf��ma�� � ���k�r��i�k�
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Rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany
V ragby o patnácti hráčích muži
na podzim čtvrtí
V pohárové sezóně jsme měli několik cílů. Hlavním cílem byl postup
do nadstavbové části. To jsme splnili
a byli na 3. místě. Dokázali jsme vyhrát čtyři utkání ze šesti. Výhry ve
Vyškově (20:27) a na Tatře Smíchov
(17:50) byly obzvláště cenné. Bohužel semifinále a utkání o 3. místo jsme
prohráli. Hlavním důvodem bylo zranění pěti hráčů základní sestavy. Dalším cílem bylo zapojení co největšího
počtu mladých hráčů přicházejících
z naší juniorky do prvního nebo rozvojového týmu. Tým do 23 let skončil
ve své soutěži na třetím místě.

ŽENY
Říčanská děvčata se SPATRIÍ
ve finále
Ženský tým hrající v patnáctkové sezóně ve společenství “SPATRIE” postoupil do finále čtyřčlenné soutěže proti
týmu Petrovic. V semifinále porazil
výběr Spatrie výběr Tatrahrany 34:22.

CENTRUM MLÁDEŽE
Ze hřiště do tělocvičen
Tréninky centra mládeže se přesunují v zimním období do tělocvičen
a na umělou trávu. Hráči se zaměří
na ragbyové technické dovednosti,
kompenzační cvičení, kontaktní průpravu, posilování a kondici.
Nejlepší hráči našeho centra mládeže
v kategoriích do 16, 18 a 20 let tvoří
základ reprezentačních výběrů a do
konce roku absolvují utkání ve Francii, Itálii a doma s regionálním výběrem z Rumunska.
V neděli 12.11 reprezentace do 16 let
porazila v Brně v přátelském utkání
Maďarsko 80:0.

MLÁDEŽ
Jedinečnost říčanské ragbyové
mládeže
V podzimní části sezóny potvrdily
všechny naše mládežnické kategorie
(U14, U16 a U18) vysoký ragbyový
standard. Kategorie do 14 let vyhrála
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MUŽI

všechna svá utkání s celkovým skóre
+444, obdržela 19 bodů z toho 3 položení a dva kopy. Druhý nejlepší tým
v soutěži Tatru Smíchov jsme porazili
53:0. Navíc v regionální soutěži Čech
startoval B tým. Také tým do 18 let
vyhrál svou podzimní soutěž bez prohry. V pěti utkáních položili 23 pětek
a obdrželi jich 6. Tým do 16 let měl
letos o něco vyrovnanější soupeře. Ve
finále podzimu prohrál ve vyrovnaném utkání se Spartou Praha 10:20.

DĚTI
Podzimní turné dětí do italské
Viadany
Tradiční podzimní turnaj kategorií
U8, U10 a U12 nás tentokrát zavedl
na krásný stadion italského prvoligového klubu Rugby Viadana. Přestože
mladší kategorie sbíraly zejména
zkušenosti, neboť pro řadu hráčů to
byl první zahraniční turnaj, tak se obě
umístily těsně pod pomyslnými stupni vítězů. Nejstarší kategorie U12
pak ve své kategorii zcela dominovala. Den před turnajem absolvovali
naši svěřenci ve Viadaně trénink pod
vedením bývalého argentinského reprezentanta Ulisese Gamboa, který
byl zaměřen na techniku přihrávky.
U8: NOVÁČCI NEZKLAMALI
„Jsme rádi, že si to kluci užili. Páté místo v silné konkurenci je hezké, ale důležitější je, že většina z nich získala první
zahraniční zkušenosti, které zúročí
v dalších důležitých turnajích,“ uvedla
Sandra Kazíková, trenérka kategorie
U8.

U10: TĚSNĚ POD STUPNI
VÍTĚZŮ
„Oceňuji výkon celého týmu a moc se
mi líbilo, jak hráči z mladšího ročníku
přispěli k výbornému výsledku,“ poznamenal Jan Trnka, trenér kategorie
U10.
U12: DOBŘE NAMAZANÝ
STROJ ZVÍTĚZIL
„Kluci zúročili vše, co jsme se je snažili v jejich dosavadní kariéře naučit,
a beze zbytku splnili všechny pokyny.
Jsem hrdý na to, jaký zde zanechali
dojem,“ uvedl Ondřej Fořt, trenér kategorie U12.
Na závěr zhodnotil říčanskou účast
ve Viadaně Marek Fořt, generální
manažer Rugby Club Mountfield
Říčany: „Celkově jsou turnaje v Itálii
hodně náročné a všechny týmy musím pochválit za nasazení i výsledky.
Všichni kluci dobře reprezentovali
Říčany i české ragby jako takové.
Všichni se už těšíme na další výjezd,
tentokrát na tradiční velikonoční turnaj ve francouzském Grenoble.“
Mediální komise
RC Mountfield Říčany
Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže
finančně podporuje Středočeský
kraj

texty.kuryr@ricany.cz

RUGBY BABICE PŘEKROČILO

HRANICI 100 HRÁČŮ V MLÁDEŽI

Ragbyový klub RUGBY BABICE působící 5 km od Říčan je nejmenším
ragbyovým klubem v ČR co do počtu obyvatel v obci (1.034).
To však vůbec neplatí v případě mládežnické základny, kde
RUGBY BABICE zaujalo 6. místo z 34 klubů v ČR (hráči kategorií U6 až U14 let) a v listopadu 2017 překročilo magickou
hranici 100 malých ragbistů a ragbistek. Vyzpovídali jsme sportovního ředitele klubu Josefa Bláhu, co stojí za tímto úspěchem.
První otázka se hned nabízí. Co stojí za tímto obrovským úspěchem?
Děláme to úplně jinak než všichni ostatní. V praxi to znamená,
že jsme si jako klub dali za prioritní cíl vychovávat sportovce
a poté až ragbisty nebo ragbistky. Toto hlásá hodně ragbyových klubů, ale reálně je to jinak. Malý hráči jsou zatěžováni pouze jedním sportem RAGBY
a sem tam se jim přidá atletický trénink. V našem, byť ragbyovém klubu, jdeme
u trénování dětí multi sportovní cestou, takže ragby má pro nás stejnou váhu jako,
atletika, gymnastika, házená, basketbal nebo parkour. Teď to bude znít podivně,
ale mně jako sportovnímu řediteli klubu, jsou ragbyové výsledky mládeže úplně
„ukradené“. Klíčové je, zda děti dělají kvalitativní posun v rozvoji svých schopností,
nabývání dovedností a jestli je to baví.
Znamená to tedy, že nechcete v Babicích dělat výkonnostní sport, ale sportovat jen tak
pro radost?
To vůbec ne, právě naopak. Nejsme zájmový kroužek, ale naším cílem je maximální výkonnost hráče až ve věku 18 až 25 let. Malé děti ať si hrají a až teenagery začínáme více
zatěžovat, formovat a připravovat
na zmiňovanou nejvyšší výkonnost.
Že to myslíme s výkonnostním sportem vážně, nasvědčuje i fakt, že
v našem trenérském týmu je řada
bývalých olympioniků, reprezentantů a trenérsky vzdělaných lidí.
Sportovat pro radost je ale fajn.
Proto kromě výše uvedených sportů
zařazujeme pro zpestření i plávání,
bruslení nebo řecko-římský zápas.
Na druhou stranu je fér říci, že cílovým sportem je pro nás v celém
tréninkovém procesu SEDMIČKOVÉ
RAGBY. Hráči a hráčky by se tak ve
věku 13 až 15 let měli rozhodnout,
kterému sportu se budou věnovat
intenzivně a na nás trenérech je,
abychom v nich zapálili oheň vášně
pro férový sport RAGBY.

Pokud se v tomto věku rozhodnou pro jiný sport, odnesou si z naší ragbyové akademie
skvělou všeobecnou sportovní průpravu.
Víme, že RUGBY BABICE se specializuje na dívčí ragby. Jaký tedy máte poměr dívek
a chlapců?
To musím trochu opravit. My se nespecializujeme na dívčí ragby, ale dáváme holkám
úplně stejnou trenérskou péči a nabízíme jim naprosto stejné sportovní příležitosti jako
klukům. Tento fér přístup má za následek, že v současné době jsme v mládežnickém dívčím ragby s počtem 41 dívek naprostou jedničkou v ČR. Z aktuálního počtu 103 dětí je
40% dívek a 60% chlapců.
A jak vypadá věková struktura vašich hráčů a hráček?
V současné době máme otevřené kategorie U6 (ročníky 2013, 2012), U8 (2011, 2010), U10
(2009, 2008), U12 (2007, 2006) a U14 (2005 a 2004). V každé kategorii trénuje cca 20 dětí
a zastoupeny jsou jak dívky, tak chlapci.
Počet dětí a zmíněná multi sportovní cesta jsou velice náročné na sportovní zázemí.
Jak to řešíte?
Tady nám vychází vstříc obec Babice tím, že používáme obecní travnaté hřiště, na kterém hrají soutěžní turnaje všechny naše věkové kategorie. Klíčovým partnerem v oblasti tréninkového sportovního zázemí je pro babického ragby OPEN GATE – gymnázium
a základní škola, s.r.o., sídlící také v Babicích, kde máme k dispozici hřiště s umělou trávou, atletický ovál, halu, tělocvičnu nebo bazén. Tím jsme získali nadstandardní tréninkové podmínky po celý rok na jednom místě a já osobně si tohoto partnerství nesmírně
vážím.

inzerce

Poslední otázka. Jak jste tento významný milník v historii Vašeho klubu oslavili?
Stým hráčem RUGBY BABICE se stal pětiletý Štěpán Javůrek, který spadá do kategorie U6,
takže celá tato kategorie dostala dort ve tvaru ragbyového hřiště a dětské šampaňské
teklo proudem.
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Radioamatéři našeho města
VOLÁ OK 1 KAREL, RUDOLF, IVAN
RADIOKLUB OK1 KRI - ŘÍČANY
Uplynulo léto a doba krásných dovolených, pobytů v přírodě a u vody.
My všichni z Radioklubu v Říčanech věříme, že se vám vše
vydařilo tak jako nám.
Na začátku prázdnin – první víkend v červenci – jsme prožili radioamatérský svátek.
Tak, jak jsem psal ve vydání před prázdninami, jsme se
opět sešli na kopci nedaleko Benešova.
Celoevropský závod na VKV se vydařil a znovu jsme si
ověřili, že píle a disciplína je korunována úspěchem. Obsadili jsme ve své kategorii 9. místo v republice.
Z minulého působení v dalším evropském závodu na kótě
HAVRAN v oblasti Českého lesa jsme věděli, že další měření sil se soupeři z okolních států je nutno znovu zkusit
právě odsud v měsíci září.
Za vydatného přispění našeho kamaráda vozíme na tyto
závody lepší vybavení, a tím dosahujeme i lepších výsledků. Podařilo se. Znovu jsme obstáli ve velké konkurenci
našich amatérů, ale i stanic z Velké Británie, Francie, Polska, Maďarska, Německa, Itálie, Švédska a dalších mnoha
států Evropy.
Tímto závodem jsme ukončili letos působení na poli evropských klání. Dalších mnoho malých setkání na pásmech VKV (velmi krátkých vln) a na KV (krátkých vln)
se uskutečnilo v měsících následujících. Zúčastňujeme se
jich individuálně pod svými volacími znaky. Krásným završením roku je vždy „Vánoční závod na VKV“. Probíhá na
svátky 25. a 26. prosince a cílem je víc popřát si vše hezké
do dalšího roku, než opravdu závodit.
Přes zimu mnoho z nás upraví a možná i díky Ježíškovi
nakoupí nějaké komponenty na vysílací zařízení. Proběhne určitě oprava anténních systémů po orkánu a doladění
antén.

Závodní tým kóta "HAVRAN"

Přejeme všem, aby prožili krásné a nerušené vánoční svátky a také hodně zdraví a štěstí v roce 2018.
Na stránky ŘZ se opět vrátíme na jaře příštího roku s novými aktuálními informacemi o současném životě Radioklubu Říčany OK 1 KRI.
V Říčanech je stále mnoho lidí, kteří nevědí, že mají mezi
sebou sportovce, kteří svou aktivitou propagují město ve
všech koutech světa, aniž by opustili svoje bydliště. V radioamatérských spojeních je mnohdy uveden kromě volací
značky i název města. Na KV se dovoláme na jakékoli místo
na zemi. Tam zanecháváme svůj otisk. Je jedno, jedná -li se
o peruánské Andy, Malajsii, Japonsko nebo Jižní Ameriku.
V době příprav na vánoční svátky si můžete přečíst určitě poutavé články zakládajícího člena našeho radioklubu
pana Jaroslava Svobody o vzniku a životě našeho klubu
v minulém století.
Navazujeme na minulost a snažíme se kráčet velkými kroky do budoucnosti současně s pokrokem ve vývoji nových
elektronických systémů využívaných v oblasti šíření radioZa Radioklub Říčany OK 1 KRI
vých vln. 
Jiří Gažda, předseda

Kalendář vybraných sportovních akcí
v Říčanech – prosinec 2017				
datum
2.12.
3.12.
9.12.
10.12.
16.12.
17.12.

čas
8.00 - 16.00
8.30 - 15.30
10.00
8.30 - 17.00
18.00
8.00 - 13.00
15.00
8.00 - 16.00
8.00 - 13.00
15.00

sport a kategorie
kopaná
florbal
šachy
kopaná
basketbal
kopaná
basketbal
kopaná
kopaná
basketbal

program
turnaj
turnaj
2.liga - Kolín
turnaj
U 15 - USK
turnaj
U 15 - Basket Slovanka
turnaj
turnaj
U 17 - Nusle

místo
SH Říčany
SH Říčany
hotel Pratol
SH Říčany
SH Říčany
SH Říčany
SH Říčany
SH Říčany
SH Říčany
SH Říčany

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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Co se děje v kultuře
Oddělení pro dospělé

Masarykovo nám. 83
Tel. 323 602 654
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz

Oddělení pro děti

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

www.knihovna.ricany.cz
Jak to bude dále s knihovnou II
Již v minulém čísle Kurýru jsme uveřejnili stejnojmenný
příspěvek, neboť takto byly nejčastěji formulované četné
dotazy našich čtenářů. A ti se ptají stále. Co se za měsíc
změnilo?
Jednání o nových prostorách pro knihovnu dále probíhají,
ale stěhování knihovny do nich stále ještě zdaleka není na
pořadu dne. Neskrýváme, že nás, pracovníky knihovny,
tato situace vůbec netěší.
U vědomí toho, že uzavření oddělení pro dospělé je již neúnosně dlouhé, jsme se rozhodli vyzkoušet alespoň provizórium a zkusit provozovat knihovnu ve zbylých prostorách, které stavbou nejsou zasaženy.
Rozsah služeb bude nutně značně omezený, zejména výběr
knih. Většinu z nich máme totiž odvezenu do speciálního
skladu a není k nim přístup. Byly původně v rozsáhlých prostorách, kde je dnes staveniště, jsou zabaleny a uskladněny
tak, aby byly alespoň částečně chráněny před vlhkostí a dalšími nepříznivými vlivy. Zabírají také prostor několikanásobně větší než je ten, který máme nyní k dispozici.
K dispozici budou zbylé knihy, které nebylo nutné odvézt, neboť jsou v místě, které není dotčeno stavbou.
Kromě toho můžeme pro naše čtenáře připravit knihy,
které máme uloženy v našich stálých skladech (v katalogu knihovny mají signaturu SK). V plném rozsahu budou
k dispozici také časopisy a audioknihy.
Co se týče vracení knih, uvítáme, když se budou vracet
tituly, které mají rezervovány další čtenáři, jde především
o knižní novinky či povinnou četbu. Vracení ostatních
dříve půjčených knih je v zásadě také možné, jsme však
limitování prostorem a může nastat situace, že je už nebudeme mít kam dávat.
Čtenáři budou vstupovat do knihovny původním vchodem, jako dříve. Budou však muset použít výtah do 1. poschodí. Cesta po schodech je určena pouze jako úniková
pro případ havárií, neboť prochází stavbou.
Výpůjční dobu jsme stanovili takto: pondělí, úterý, středa,
pátek od 8.30 do 16 hodin, čtvrtek od 8.30 do 18 hodin.
Věříme, že tímto provizoriem aspoň zmírníme dopady
situace, která v souvislosti s knihovnou vznikla. Připomínáme také, že jako další kompenzaci jsou podstatně rozšířené výpůjční hodiny v oddělení pro děti, které, k naší
radosti, se dále utěšeně rozvíjí a přibývají noví čtenáři, pro
které navíc připravujeme mnoho kulturních a vzdělávacích akcí, zejména ve spolupráci se školami. V oddělení
pro děti máme otevřeno v pondělí od 12 do 18 hodin, od
úterka do pátku od 8.30 do 18 hodin.
Uvedené provizorní řešení je podle knihovnických pravidel teoreticky neproveditelné, příp. možné jen za cenu

speciálních opatření. Naši snahou bylo alespoň „torzo“
knihovny otevřít. Skutečně jsme využili veškerých možností a podnikli mnoho kroků nad rámec běžné činnosti,
abychom umožnili alespoň tento omezený provoz. Prosíme naše čtenáře o pochopení, je možné, že některé jejich
požadavky přes maximální snahu nebudeme moci splnit.
Věříme však, že se co nejdříve vrátíme k plnohodnotnému
provozu.
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Nová hudební sezóna
Říčanského komorního orchestru

Tento rok je výjimečný v tom, že nejen
orchestr slaví 65 let svého působení,
ale i umělecký vedoucí orchestru Petr
Anděl oslavil kulaté 60. životní jubileum.
Plánujeme pokračovat v aktivním
koncertování, které jsme započali
na jaře tohoto roku. První koncert
se konal již 3. září na půdě Astronomického ústavu České akademie věd v Ondřejově, a tak musel
orchestr zkoušet i koncem letních
prázdnin. Program jsme zahájili
drobnou skladbou C. Jouberta pro
sólovou trubku, ve které se jako
sólistka představila Julie Balková,
a následovaly dva Bachovy koncerty
první pro dvoje housle se sólistkami
Jitkou Balkovou a Michaelou Ericssonovou a druhý pro hoboj a housle
se sólistkami Štěpánkou Andělovou
a Michaelou Pondělíčkovou. Ve druhé části koncertu jsme uvedli směs
populárních skladeb A. Dvořáka, B.

Smetany, F. Škroupa, J. Suka, O. Nedbala, K. Hašlera a J. Vejvody.
Další koncert se konal u příležitosti
státního svátku 28. října ve Strančicích s odlišným programem, ve kterém zůstal jen Bachův koncert pro
dvoje housle. Program zahájil Kánon
J. Pachelbela, koncert pro dvě flétny A.
Vivaldiho se sólisty Tomášem Kalousem a Vladimírem Petrem a po Bachově koncertu zazněla předehra k opeře
Lazebník sevilský G. Rossiniho. Ve
druhé části koncertu zazněly skladby
P. Mascagniho, S. Barbera a T. Albinoniho se sólistou na housle Jaroslavem
Bohdalem. Program zakončila Serenáda e-moll E. Elgara.
Během listopadu jsme připravovali
prosincové koncerty – první se konal
již 1. prosince v kostele v Soběhrdech. Kromě skladeb z podzimních
koncertů uvedeme jako novinku chorál „Jesus bleibet meine Freude“ J. S.
Bacha.

Tradiční vánoční koncert Říčanského komorního orchestru, na který
vás srdečně zveme, se bude konat
12. prosince v 19:30 v KC Labuť.
Spolu s ŘKO vystoupí smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA,
který pravidelně koncertuje v Praze
i na dalších místech ČR, účastní se
festivalů pěveckých sborů a často
vyjíždí na umělecké zájezdy do zahraničí. Zpívá skladby nejrůznějších
žánrů od děl duchovních a klasické
polyfonie až po současné autory.
Na programu koncertu zazní dvě rozsáhlejší díla pro sbor a orchestr – „Gloria in D“ Antonia Vivaldiho a „Oratorio
de Noël op.12“ od Camille Saint-Saënse. Skladby obsahují kromě sólových
partů pro hlasy, též sóla pro hoboj,
trubku, harfu, continuo, varhany.
Vánoce se neobejdou bez tradičních
„Rybovek“. První v našem podání
se bude konat v Sokolovně ve Strančicích 20. prosince v 18:30. Kromě
toho budou členové ŘKO působit
v různých volných hudebních seskupeních uvádějících Rybovu mši.
Věříme tomu, že vás program našich
koncertů zaujme, a těšíme se na vaši
návštěvu.
Milan Pračka
inzerce

12 prosinec
PRogRam 2017

17.30
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20.00

Fleret
a ZuZana Šuláková
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Čt 07 / 12 / 2017 – 20.00

20.00

koNceRt. SPoleČNé vyStouPeNí vizovické
kaPely S DceRou jaRmily Šulákové.

07
19.30

12

Ko n c e r T y

MiKulášsKý KoncerT
Po zuŠ Říčany.
Ko n c e r T y

aneTa langerová – na radosTi 2017
St koncert za doprovodu kapely a smyčcového tria.
Ko n c e r T y

FlereT a zuzana šuláKová

Čt koncert. Společné vystoupení vizovické kapely s dcerou jarmily Šulákové.
vá Žn á h u d b a

vánoční KoncerT řKo
Út

Ko n c e r T y

19.00

13

vánoční KoncerT KyTarového
Kurzu
St koncert kytarového kurzu jiřího bardy a sboru bardáček.
Ko n c e r T y

19.00

14
19.00

19
jaZZové vánoce
Čt 14 / 12 / 2017 – 19.00
SeStRy havelkovy, víťa maRek a PŘátelé
SWiNgu, collegium boba zajíČka
a FRaNtiŠek havlíČek.

19.30

20
19.00

21
17.00

22
20.00

31

jazzové vánoce
Čt sestry havelkovy, víťa Marek a přátelé swingu, collegium boba
zajíčka a František havlíček.
sP o l eč n os T a Ta n ec

První říčansK á veřejná Tančírna
Út

vá Žn á h u d b a

adaMus enseMble
St vánoční koncert s hobojistkou Michaelou hrabánkovou.
Ko n c e r T y

richard PachMan a diTa hořínKová

Čt výtěžek z koncertu je věnován dětem z Dětského domova ve Strančicích.
Ko n c e r T y

vánoční KoncerT zš bezručova
Pá koncert pro rodiče.
Ko n c e r T y

silvesTr 2017 se sKuPinou rePeTe!
Ne Silvestrovská tombola.

Taneční Pro MládeŽ
– 2018

silvestr 2017
se skupinou repete

oznamujeme vám, že základní kurzy tance a společenského chování budou
zahájeny v sobotu 15. září 2018 v 17.00 a 20.00 hodin v sále kc labuť v Říčanech, ul.
17. listopadu 214. kurzy vede taneční mistr ing. ivan vít s partnerkou p. janou vítovou.
on-line přihlášku najdete na www.kclabut.cz v kartě „taneční”.

Ne 31 / 12 / 2017 – 20.00
SilveStRovSká tombola.

říčany – 17. listopadu 214

+420 323 602 456

PŘIPRAVUJEME
jazzové vánoce 2017
– Tentokrát v rytmu swingu
Rok nám uběhl jako voda a vánoční svátky se blíží. Nastává doba výjimečných zážitků.
jeden takový připravilo pro své věrné návštěvníky i kulturní centrum labuť. jsou
to tradiční jazzové vánoce, tentokrát v rytmu swingu. opět se zahrají tři seskupení,
která patří ve svém oboru mezi českou špičku. vystoupí jazz collegium boba zajíčka.
Spolu s touto skvělou kapelou se představí i legenda a české jazzové scény František
havlíček. jeho klarinet, saxofon a zpěv stojí za to si poslechnout. Druhou sestavu
s názvem Přátelé swingu vede ohromný muzikant víťa marek a zazpívá si s nimi,
v Říčanech známá a oblíbená Darja kuncová. třetím souborem jsou Sestry havelkovy
se svým doprovodným septetem. opět plné pódium skvělých muzikantů a zpěvaček.
Přehlídka těchto jmen je zárukou kvality a síly swingového večera. Slovem bude večerem
provázet markéta tannerová, známá z mnoha televizních seriálů a jako letošní přídavek
bude možné si prohlédnout výstavu fotografií „tváře jazzu“ emila münzberga.

dětský karneval
s kapelou
pískoMil se vrací
Ne 14 / 01 / 2018 – 14.00
ve SPoluPRáci S jazkovým
StuDiem Sylvy maŘíkové.

ondřej Havelka
a jeHo Melody Makers
vánoční KoncerT Kruhu PřáTel hudby
– adamus ensemble s hobojistkou Michaelou hrabánkovou
v letošní sezóně vystupují v labuti v míře dříve nebývalé ansámbly ve velkém obsazení,
např. hned na úvodním koncertu zahrál orchestr virtuosi di Praga. Nyní si budeme
moci poslechnout opět poměrně velký soubor – adamus ensemble ve složení okteta.
zakladatelem souboru je jan adamus, přední český hobojista a dirigent. Posluchačům
bude znám nejen proto, že je říčanským obyvatelem. Patří k významným osobnostem
klasické hudby. v roce 1977 zazářil v soutěži Pražského jara, kde obdržel první cenu
ve hře na hoboj. Prvenství v této soutěži mu otevřelo cestu na přední evropská
i světová pódia. významná byla zejména jeho spolupráce s josefem Sukem, která velmi
ovlivnila jeho hudební směřování. S josefem Sukem spolupracovali rovněž členové
souboru, který jan adamus založil. kouzlo osobního kontaktu při společné práci
na vytváření interpretace a tónové kultury, jež byla mistrovou světově uznávanou
kvalitou, je předpokladem, že umělci sdružení v tomto souboru budou přímými
pokračovateli specifické sukovské strhující muzikality. adamus ensemble vystupuje
ve složení jan adamus – hoboj, michaela hrabánková – hoboj, markéta vokáčová
– housle, markéta Dominikusová – housle, zbyněk Paďourek – viola, jitka vlašánková
– violoncello, jiří valenta – kontrabas a martin levický – cembalo. Na programu budou
díla a. vivaldiho, a. Dvořáka, F. a. hoffmeistera, t. albinoniho a W. a. mozarta.

St 24 / 01 / 2018 – 20.00
První KřaPlavKy jazzové.
koNceRt oblíbeNé kaPely, kteRá hRaje
muziku 20. – 30. let.

HuMpolecký dixieland
St 31 / 01 / 2018 – 20.00
koNceRt z cyklu
„jazzové večery v říčanech”.

caveMan
Út 06 / 02 / 2018 – 20.00

richard PachMan a diTa hořínKová
– adventní koncert
Skladatel a zpěvák Richard Pachman společně s herečkou a zpěvačkou Ditou
hořínkovou přijíždí před vánocemi do Říčan se svým tradičním adventním koncertem,
tentokráte v kc labuť. v programu zazní adventní písně, koledy české, moravské
i zahraniční a duchovní písně. Na koncertech zazní vedle vánoční hudby i krátká ukázka
z nové Pachmanovy knihy a audioknihy s názvem „jak chutná mozart“.
„Protože máme s Ditou hořínkovou osmnácté výročí naší spolupráce, dočkají
se návštěvníci koncertů i hudebního překvapení z našeho prvního společného
projektu. Na adventní koncerty se moc těšíme. v řadě míst se vracíme
do stejných kostelů a sálů jako před rokem. je to taková krásná doba setkání
s lidmi, které jsme rok neviděli. Čas zklidnění a uvědomění si pravé podstaty vánoc.“

máte chuť Se RozeSmát až k Slzám?
PŘijďte Se PoDívat Na SlavNou oNe maN
ShoW o tom, co Dělá muže mužem
a žeNu žeNou, o RozDílech mezi Námi,
o láSce, PaRtNeRStví a vtiPNě utajeNých
kvalitách obou Pohlaví.

Zdeněk iZer
a autokolektiv
St 07 / 02 / 2018 – 20.00
zábavNý PoŘaD.

výtěžek z adventního turné je věnován dětem z Dětského domova
ve Strančicích.

nebuď
labuť
a
zajDi N
a
kultuR
u!

těšíme se na vaši návštěvu!

www.kclabut.cz

info@kclabut.cz

radůZa
Út 13 / 02 / 2018 – 20.00
koNceRt.

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

VÝSTAVA Příběh peněz
od 13. prosince 2017 do 18. března
2018
Přijďte se podívat na originály nejstarších českých stříbrných denárů,
grošů Václava IV., tolarů Rudolfa II.,
platidel v terezínském ghettu, obří
bankovky carského Ruska a mnoha
dalších platidel.
Umíte si představit život bez peněz? Jak a čím platili naši prarodiče? Seznamte se s příběhy peněz na
pozadí říčanské historie. Stranou
nezůstanou ani symboly na mincích
a bankovkách. Nahlédneme i k prvopočátkům mincování a objevíme
původ názvů dnešní koruny, dolaru
nebo libry.
Na výstavě budou děti moci plnit
řadu úkolů vedoucích k vytvoření
malé papírové „numismatické sbírky“. Vyzkoušíte si také, jak odhalit
padělek nebo jak se slepci orientují ve
své peněžence.
Čeká vás i objevování opravdového
pokladu

Otevírací doba muzea
během svátků
Muzeum bude zavřeno 24. - 26. prosince a 1. ledna 2018.
Ostatní dny v období svátků je otevřeno dle běžné otvírací doby.

Hledáme posilu
do našeho týmu!
Muzeum Říčany přijme:

HISTORIKA/
HISTORIČKU
Více informací o výběrovém řízení
naleznete na webu muzea.
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Dopolední vstup pro školy,
skupiny i jednotlivce je nutno
rezervovat.
www.ricany.cz/muzeum

Přednáška Vznik novodobých Říčan + křest knihy
Neobyčejní občané aneb Postavy z říčanských ulic a domů
čtvrtek 14. prosince v 18:00 v muzeu
Křest publikace vzpomínek Dalibora Hofty uvede přednáška historika
Martina Hůrky - Vznik novodobých
Říčan - o přerodu venkovského městečka velikosti větší vesnice v moderní město. Poté zkusíme vyřešit malou
hádanku z muzejního depozitáře,
o knize promluví její editorka Renata
Skalošová a uslyšíme i hlas Dalibora
Hofty.
Všichni zájemci o historii města i pamětníci jsou srdečně zváni. Vstup
zdarma.
Autor Dalibor Hofta (1924–2016)
seznamuje čtenáře s městem svého
dětství, mládí i zralého věku.

Knihu zakoupíte v muzeu, informačním centru i jinde v Říčanech, cena
280 Kč.

Předvánoční dílna:
Tisk na textil

Kurz: TVORBA RODOKMENU
– poslední volná místa

pondělí 18. prosince v 18:00

Při tvorbě rodokmenu vás povedeme
především individuálně, součástí budou další tři osobní konzultace nad
prameny dle dohody, komunikace e-mailem.
Během osobních konzultací si sdělíme 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 měl být základ pro
několikastránkovou práci o vlastním
rodu, základ pro další badání.
Cena kurzu: 1 300 Kč
Lektoruje Martin Hůrka
Rezervace: martin.hurka@muzeum.ricany.cz, tel.: 604 237 175

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.
Cena tisku: 50 Kč/kus
Dílnu povede Carolina Sidon
Rezervace: edita.jezkova@muzeum.
ricany.cz, 323 603 161

Kurz: ČTENÍ STARÝCH TEXTŮ
Termíny: 16. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2.,
13. 3. a 27. 3. 2018 od 18 hodin
Kurz je vhodný pro laické zájemce
o historii, obecní kronikáře či studenty historických oborů. Doporuču-

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře

Ze sbírek muzea:

Transylvánské podmalby na skle
V prosincovém vydání říčanského
Kurýra bychom vám rádi představili pozoruhodnou kolekci lidových
maleb pocházející z transylvánské
vesnice Sărmaș (maď. Salamás,
česky Salamáš). Jedná se o tzv.
podmalby na skle, které byly vytvářeny technikou malby zrcadlově obráceného obrazu na spodní (zadní)
stranu skelněné desky.
Podmalby na skle bývaly od konce
18. století rozšířenou a oblíbenou
výzdobou venkovských domácností
po celém středoevropském prostoru včetně Čech. Tematicky čerpaly, podobně jako většina lidového
umění, z tradičních náboženských
látek, zobrazovaly tedy biblické
výjevy a především rozličné svaté.
Zpravidla bývaly umístěny ve světnici (tj. hlavní obytné místnosti)
v rohu, ve kterém byl umístěn jídelní stůl, kde spolu s krucifixem
a případnou modlitební literaturou

tvořily tzv. Svatý kout – duchovní
centrum domácnosti.
Salamáš se nachází v župě Harghita
ležící v centrální části Transylvánie.
Transylvánie (neboli Sedmihradsko) patří od konce 1. světové války
Rumunsku, po staletí bylo ale polosamostatným knížectvím v rámci
Uherského království, přičemž se
vždy jednalo o výrazně multietnický
a multikonfesní region. A jako součást Uher bylo přirozeně součástí
také Rakouska-Uherska, na sklonku jehož existence (konkrétně v r.
1917) zde podmalby získal a přivezl
do Čech pozdější říčanský občan,
redaktor a dramatik Karel Kozák
(pseud. Tomáš Šimon).
Přestože Čechy i Transylvánie patřily v době vzniku maleb ke společnému státu, výtvarný charakter
transylvánských se liší od podmaleb známých z českých zemí. Odráží se v nich ortodoxní vyznání

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: 1 000 Kč
Lektoruje Martin Hůrka a Jan Andrle
Rezervace: martin.hurka@muzeum.ricany.cz, tel.: 604 237 175

Rok plný objevů na
říčanských školách
V loňském roce se děti ze škol z Říčan
a okolí proměnily v opravdové přírodovědce a zkoumaly přírodu - stromy, ptáky, drobné živočichy, půdu,
vodu i počasí. Jako praví badatelé si
předem zapisovaly své domněnky –
hypotézy, plánovaly pokusy a hodnotily výsledky. Čím se živí v zimě dlask,
hýl a další naši stálí ptáci? Jak vzniká
kompost? Který typ půdy nejlépe
propouští vodu? Na tyto a další otázky hledaly děti odpověď. Vyzkoušely

si různé způsoby odchytu živočichů,
pozorování mikroskopem i dalekohledem. V hodinách prvouky i přírodopisu se neomezovaly na prohlížení
obrázků v učebnici, ale vytvořily ve
svých třídách badatelské koutky se
sbírkami nejrůznějších přírodnin.
Prozkoumaly okolí školy, skryté kouty školních zahrad a parků a nakonec
se vypravily do lesa a k rybníkům.
Své výsledky prezentovaly s použitím
grafů na plakátech na školních chod-

velké části obyvatelstva i již napůl
balkánské prostředí.
Na malbách nalezneme výjevy Křtu
Páně, Očišťování Panny Marie, Kalvárie, sv. Jiří a sv. Blažeje. Vybraná
podmalba znázorňuje sv. Jana Křtitele (vpravo) křtícího Ježíše (uprostřed) v řece Jordán, vlevo stojí anděl
držící bílé roucho (do něhož bývali
odíváni nově pokřtění). Nahoře v podobě holubice sestupuje na Ježíše
Duch svatý. Celý výjev pak doprovází
květinová výzdoba a nápis BOTEZUL (rumunsky křest). Jan Andrle

bách, ve školních časopisech nebo
školním vysílání.
Pedagogové zapojení do projektu
Oborový mentoring získávali inspiraci při setkáních s kolegy z jiných
škol a učili ve svých třídách střídavě
s přírodovědnými lektory z Muzea
Říčany. Na každé říčanské škole se
letos učilo jinak – badatelsky a venku - ve dvou třídách a z pedagogů
se během roku stali zkušení pozorovatelé přírody, kteří jsou schopni
poradit s využitím pomůcek nebo
s volbou místa a tématu svým kolegům. Všem zapojeným pedagogům
děkujeme a těšíme se, že od jara
výuka venku v přírodě naláká další
nadšené učitele a děti.
Projekt Oborový mentoring byl podpořen v rámci Operačního programu
Výzkum, vzdělávání a vývoj a je spolufinancován z Evropské unie.

79

a
v
a
t
výs

PŘÍBĚH...........
............. PENĚZ
13–12–2017
5000
18–03–2018
50

Originály mincí a bankovek od roku 138 n.l.
Jak se nevidomí orientují v peněžence?
Vyrob si vlastní minci!
Objevíš ten pravý poklad?

1000

20
po–čt 14:00–18:00
so a ne 13:00–18:00
Rýdlova 271/14, Říčany

Co se děje v kultuře

LADŮV KRAJ a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

www.laduv–kraj.cz

Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů
do 1.4.2018

Praha

2.12.

Říčany

13.00-17.00

2.12.

Kunice

16.00

2.12.
2.12.
2.12.

Velké Popovice
Kolovraty
Uhříněves

19.00
19.30

3.12.

Říčany

7.56

3.12.

Mnichovice

15.00

3.12.

Kolovraty

17.00

3.12.

Říčany

17.00

4.12.

Mnichovice

16.00

4.12.

Říčany

17.30

4.12.

Říčany

17.30-20.30

5.12.

Kamenice

9.00

5.12.

Říčany

16.30

5.12.

Říčany

16.00-19.00

6.12.

Říčany

20.00

7.12.

Říčany

20.00

9.12.

Kamenice

8.00

9.12.

Uhříněves

10.30

10.12.

Říčany

10.12.
10.12.
12.12.
12.12
12.12.

Říčany
Štiřín
Kolovraty
Říčany
Kamenice

13.12.-18.3.

Říčany

13.12.
13.12.

Říčany
Kolovraty

19.30
19.00

14.12.

Mnichovice

15.00

14.12.

Říčany

19.00

14.00-15.00
17.00
17.00
19.00
19.30
19.30

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

Sedmičky Josefa Lady – Výstava Josefa Lady k jeho výročí 130 let od narození a 60 let od úmrtí. Expozice bude
obsahovat 400 děl. Tančící dům - 4 patra.
Vánoční jarmark – Stánky, kde si vyzkoušíte vyrobit drobné předměty, ozdoby či malé dárky či dokonce betlém.
Centrum Na Fialce.
Mikulášská nadílka a zvonkový průvod – Přijde Mikuláš s pekelnou Knihou hříchů a andělíčci mu budou pomáhat
rozdávat dobrůtky hodným dětem. Zdobení perníčků, krájení jablíček, zpívání koled, malování vánočního přání
Ježíškovi, zvonkový průvod (zvonečky s sebou). Zámek Berchtold.
Rohaté prohlídky – Pivovar Velké Popovice
Chanukový večer – Klub U Boudů.
Skupina Inflagranti s Josefem Vojtkem – Adventní koncert, vstupné 590 Kč, balkon 490 Kč. Divadlo U22.
Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Běchovice - Klánovice - Úvaly, 9-15 km. Odjezd vlakem ze Říčan.
Přihlášky na tel. 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.
Adventní koncert – Koncert ženského pěveckého sboru ZUŠ Říčany pod vedením MgA. Martiny Červené. Vstupné
dobrovolné. Hotel Myšlín.
Divadelní představení pro děti – Klub U Boudů.
1. adventní pozastavení – Večerní program s rozsvícením vánočního stromu na Masarykově náměstí a prodejem
svařáku v Turistickém informačním centru.
Čertovský rej – A možná přijde i Mikuláš. Předvánoční akce pro děti a rodiče. Zahájení před MŠ Mnichovice, v 16.30
odejde na náměstí zvonečkový a lampiónový průvod masek. Vystoupení pěveckého souboru za ZŠ Mnichovice, rej čertů
a rozsvícení stromu starostkou města.
Mikulášský koncert – Pořádá ZUŠ Říčany v Kulturním centru Labuť.
Pletení bez jehlic – Upletete si čepici či kulicha na pletacím kruhu bez jehlic. V ceně kurzu je zahrnuto lektorné
a zapůjčení pomůcek. Přízi si přineste svojí nebo ji bude možno zakoupit na místě. Vhodné pro dospělé a děti od 10 let,
vstupné 150 Kč. Muzeum.
Vánoční kouzlo – Pohádku pro děti hraje divadélko Kuba, vstupné 50 Kč. Kulturní dům.
Čertův rej – Pekelný program pro děti, hodnocení čertovských masek o ceny, čertovský hry, kotel čaje s občerstvením,
ohňová z pekla podívaná a možná přijde i Mikuláš. Masarykovo nám.
Mikuláš – Děti splní několik jednoduchých úkolů, pak je čeká setkání s andělem a následně čertem a Mikulášem.
Mikulášský balíček, vstupné 120 Kč. Centrum Na Fialce.
Aneta Langerová – Koncert "Na Radosti 2017" - Kulturní centrum Labuť.
FLERET a Zuzana Šuláková – Společné vystoupení vizovické kapely s dcerou Jarmily Šulákové. Kulturní centrum
Labuť.
Kamenický pohár – Taneční soutěž, vstupné 100 Kč. Kulturní dům.
Indiáni ze šuplíku – Napínavý příběh o třech dospělých kamarádech, kteří se odváží vrátit do časů dětství. Pro děti od
čtyř let. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo U22.
O kačence a raráškovi – Pohádka o hubaté švadlence Kačence, Kubovi a poťouchlém Raráškovi. Děti si během
hodinky připomenou lidové zvyky, svátky, tradice, písně i říkadla. Centrum Na Fialce.
2. adventní pozastavení – Setkání na Masarykově náměstí, pořádá Římskokatolická farnost a Junák.
Sukův hudební Štiřín – Pavla Vykopalová - soprán, Lucie Pirochová - klavír. Vstupné 300 Kč.
Cestopisné úterý – Cestopisné úterý v Klubu U Boudů.
Vánoční koncert – Koncert Říčanského komorního orchestru v Kulturním centru Labuť.
Vánoce s Choreou – Kulturní dům, vstupné 300 Kč, děti 150 Kč.
Příběh peněz – Výstava originálních mincí a nevšedních bankovek nejen z území Čech. Zajímavosti o bankovkách
a mincích. Muzeum.
Vánoční koncert – Koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy a sboru Bardáček v Kulturním centru Labuť.
Kolovratské jazzování – Klubu U Boudů.
Vánoční tvořivá dílna s dětmi – V Turistickém informačním centru si děti natisknou vlastní vánoční balící papír,
vyrobí originální přáníčko, ozdobu na stromeček a tradiční zdobené jablíčko.
Jazzové Vánoce – Sestry Havelkovy, Víťa Marek a přátelé swingu. Kulturní centrum Labuť.
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Řádková inzerce
15.12.
16.12.

Kamenice
Ondřejov

16.12.

Štiřín

19.30

17.12.
17.12.
17.12.
17.12.

Říčany
Říčany
Kolovraty
Uhříněves

17.00
13.30
17.00
19.30

18.12.

Říčany

19.12.

Kolovraty

19.00

20.12.

Uhříněves

19.30

21.12.
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
26.12.
31.12.

Kamenice
Říčany
Říčany
Říčany
Mnichovice
Kamenice
Hrusice
Kostelec n/Č/L
Říčany

9.00
19.00
17.00
17.00
24.00
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17.00-8.00
19.15

18.00-20.00

10.30
17.00
20.00

Adventní spaní v knihovně – Vstupné bude upřesněno.
Rybova mše vánoční – Koncert ve Sportovně kulturním centru.
VoKoBere – Folk - pop - country koncert s akustickými kytarami a lahodnými trojhlasy. Účinkují Jíří Vondráček, Petr
Kocman a Tomáš Berka na zámku Štiřín. Vstupné 250 Kč.
3. adventní pozastavení – Setkání na Masarykově náměstí, pořádá Církev Bratrská, MAS Říčansko a Cesta integrace.
Louskáček – Rodinné představení Velkého divadla plné oslnivých baletních kouzel. Centrum Na Fialce.
Divadelní představení pro děti – Klub U Boudů.
Žalman a spol. – Adventní koncert Pavla Žalmana Lohonky, vstupné 350 Kč, balkon 300 Kč. Divadlo U22.
Tisk na textil – Technikou sítotisku si potisknete vlastní trička, cena kurzu pod vedením Caroliny Sidon je 50 Kč.
Muzeum.
Kolovratské jazzování – Klub U Boudů.
Jazz Q a host Oskar Petr – Koncert českého hudebního skladatele, textaře a zpěváka. Vstupné 320/260 Kč. Divadlo
U22.
Kde se vzali Vánoce? – Pohádka pro děti, vstupné 50 Kč. Kulturní dům.
Adventní koncert – Richard Pachman a Dita Hořínková. Kulturní centrum Labuť.
Vánoční koncert ZŠ Bezručova – Vánoční vystoupení žáků a učitelů. Kulturní centrum Labuť.
České vánoce – Předvečer Vánoc na Masarykově náměstí. Vánoční obyčeje, zvyky a dobroty.
Rybova mše vánoční – Mše v kostele Narození P. Marie.
Vánoční disko – Kulturní dům, vstupné 90/110 Kč.
Rybova mše vánoční – Mše v kostele sv. Václava.
Rybova mše vánoční – Koncert na zámku.
Silvestr 2017 se skupinou REPETE – Tradiční Silvestr v Kulturním centru Labuť.

texty.kuryr@ricany.cz

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

Snímek Bohumila Bartáka z roku 1894 ukazuje pohled na dnešní Rooseveltovu ulici v zimním období.
Středu snímku dominují lípy v lokalitě U Staletých lip. Mezi vrškem lip a zříceninou hradu je v dáli patrné
nádraží. Kostel vpravo má podobu z doby před přestavbou roku 1900. Vlevo na horizontu vystupují
domky tehdy ještě vesnice Radošovice, která je obklopena obdělávanými poli.

