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Radnice hledá finance a řeší úsporné varianty

Slovo úvodem

Hana Špačková
místostarostka
Kultura v roce 2019
Nový rok se neúprosně rozběhl a najednou je tu únor. Ještě stále mi v hlavě doznívají ozvěny roku loňského. Neustále se mi vrací vzpomínky na všechny události, které provázely rok 2018. Velmi mě těší,
že jako občané našeho města přicházíte stále ve větším počtu na akce, které pro vás připravujeme. Je
to pro nás výzva, abychom v našich aktivitách pokračovali. Pro letošní rok jsme pro vás přichystali
několik novinek a můžeme vám slíbit, že se bude na co těšit.
Hned v únoru vás srdečně zveme na dvě akce. V KC Labuť se bude konat již 8. reprezentační ples města Říčany a opět je připraven bohatý program. Tak neváhejte a přijďte si vychutnat neopakovatelnou
atmosféru ve víru hudby a tance.
Další únorovou akcí a navíc novinkou je Říčanský masopust aneb vepřové hody, který se bude konat
v sobotu 16. února. Připravili jsme jej v ladovském duchu. Těšit se můžete na řadu novinek, jako
je masopustní průvod s rozvernou hudbou, maskami, vepřové speciality, říčanské pivo (a to vše ve
vyhřátých stanech) či řezbářská show motorovou pilou. Nezapomeňte přijít v masopustní masce.
Večer proběhne i klasická masopustní zábava.
V květnu vás zveme na Májové slavnosti 1. května. Mimo jiné postavíme tradiční májku, můžete se
políbit pod rozkvetlým stromem, pro děti zahrajeme pohádku Sůl nad zlato a samozřejmě připravujeme další zajímavý program.
Dětský den se koná 2. června a opět na novém sportovním hřišti U Říčanského lesa ve spolupráci
s říčanskými sportovními kluby, neziskovými a volnočasovými organizacemi, hasiči, policií, atd.
Na konec června připravujeme pro děti, rodiny i sportovce malé překvapení, o kterém ještě nic neprozradím,
protože vše právě dojednáváme, ale věřte, že se bude na co těšit. Snad jen prozradím, připravte si plavky…
Léto v Říčanech proběhne ve znamení filmového festivalu, který inovujeme a v průběhu obou prázdninových
měsíců budeme pravidelně promítat, takže – letní kino bude! Už nyní můžete psát, jaké filmy byste rádi viděli.
Pohoda džez, aneb týden jazzu v Říčanech, je festival už neodmyslitelně spjatý s končícím létem. V restauracích
a hospůdkách bývá vždy skvělá atmosféra, ale bohužel to bývá i znamení, že prázdniny se nachýlily ke konci, ale
i v dalších měsících je na co se těšit. A to hned v září, letos v neděli osmého, proběhnou dnes již tradiční městské
slavnosti a mohu snad prozradit zatím to nejzajímavější – vystoupí u nás skupina Čechomor. Já se těším už dnes.
Letos si celá republika vzpomene, jak před 30 lety padla komunistická nadvláda a proběhla sametová revoluce a změny v naší zemi. I Říčany si tuto významnou událost připomenou. Ve spolupráci
s místními spolky chystáme důstojné oslavy. Ty vyvrcholí koncertem skupiny, která je neodmyslitelně
spjatá s listopadovými událostmi roku 1989. Pozveme vás na koncert Spirituál kvintetu do KC Labuť.
Na náměstí už též zdomácněl Čertů rej pro děti, každoročně přijde víc a víc dětí. Takže čerti opět
budou, přesně 5. prosince.
Na závěr roku proběhnou na Masarykově náměstí tradiční adventní nedělní pozastavení s hudbou a svařáčkem a nově také klasické celodenní vánoční trhy, přesně o čtvrté adventní neděli 22. prosince. Pozveme
tradiční stánky s vánočním sortimentem, připravíme zajímavý hudební program a těšit se můžete opět na
malé překvapení.
Věřím, že si v naší nabídce vyberete a přijdete se pobavit na některou naši kulturní akci. Těšíme se na vás.
Pokud máte nějaký nápad, námět či připomínku, sdělte mi je, ráda bych, aby vše proběhlo k vaší plné spokojenosti.
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Foto: Rudolf Flachs
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Informace z radnice
Krátce ze Zastupitelstva 17. 12. 2018
Zastupitelé projednali celkem 14 bodů

u Zastupitelstvo schválilo postup při realizaci investičního záměru Objekt ZŠ na Komenského nám. dle varianty
C (výstavba ZŠ bez jižního křídla) s možností rozšíření na
variantu A (snížený standard při zachování stávajícího objemu stavby) v případě, že se nepodaří zajistit dostatečné
financování pro variantu A. Všechny předložené varianty
zachovávají funkčnost osmnáctitřídní ZŠ s tělocvičnou.
Hlasy pro: 13, zdrželi se: 8
u Zastupitelstvo souhlasilo s předloženým návrhem na
pořízení změny a obsahem změny č. 4 ÚP Říčan.
Hlasy pro: 18, zdrželi se: 3
u Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu města na rok
2019. K dispozici na webu města.
Hlasy pro: 13, proti: 2, zdrželi se: 6
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr rekonstrukce části
komunikace Mánesova v úseku Sokolská – 17. listopadu.
Hlasy pro: 21
u Zastupitelstvo schválilo revizi investičního záměru
Chodník Pod Strašínem – Pampelišková.
Hlasy pro: 21

Krátce z rady dne 13. 12. 2018
rada přijala celkem 43 usnesení

u Rada schválila přijetí daru od společnosti BILLA spol.
s r.o., ve výši 50 000 Kč na využití v rámci sociální politiky
města na nákup dárků pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin a na částečné financování lyžařského zájezdu
pro děti ze znevýhodněných rodin z Říčan a blízkého okolí.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasí s přijetím dotace z Operačního programu
Životní prostředí pro projekt Instalace FVE ve městě Říčany ve
výši 510 435,60 Kč z celkových 1 299 676 Kč nákladů projektu.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada města Říčany jmenovala předsedu a členy Mediální komise, Školské komise, Sociální a zdravotní komise,
Komise pro partnerská města
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Pozvánka
pro říčanskou veřejnost na
zasedání
Zastupitelstva města Říčany
ve středu 13. února 2019 od 18 h.
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
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u Rada schválila poskytování slevy u krátkodobých pronájmů v krytých sportovištích v majetku města Říčany o
víkendech, svátcích a prázdninách ve výši 15 % z celkové
ceny pronájmu v případě, že se bude jednat o dobu pronájmu šest a více hodin, a to s účinností od 1. 9. 2019.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

Krátce z rady dne 20. 12. 2018
– rada přijala celkem 48 usnesení

u Rada města schválila rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 a Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města na roky 2020-2021.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila pronájem budovy bývalé školy v Kuří na
období od 15. 1. 2019 do 15. 2. 2019 za nájemné 30 000
Kč, s firmou 3GMEDIA, s.r.o., na pronájem budovy čp. 3
v Kuří za účelem filmového natáčení.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt s
městem Grabow s názvem: „Vesnice = Nuda? Velkoměsto =
Zábava? – Musíme si promluvit!“ (Mirow 2019) do Česko-Německého fondu budoucnosti a s finančním a organizačním zapojením města Říčany - poskytnutím příspěvku města
ve výši 800€ (přepočet kurzem ČNB k datu převodu) a financováním dalších nákladů projektu se zapojením členů komise
pro partnerská města v termínu konání akce od 7. - 13. 7. 2019.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady dne 10. 1. 2019
– rada přijala celkem 22 usnesení

u Rada souhlasí se započtením smluvní pokuty ve výši
344 961,17 Kč za nedodržení termínu dokončení realizace předmětu díla „Park Kozinova“ vůči pohledávce zhotovitele vyplývající z konečné faktury, která bude fi Green
Project vystavena po předání díla bez vad a nedodělků a
proplacena městem Říčany.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila poskytnutí účelového příspěvku na dopravu pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných městem Říčany podle 6 -2017 Pravidel města Říčany a uvolňuje částku
186.800 Kč z rezervy na motivační složku pro učitele.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

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 se starostou Vladimírem Kořenem
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 20. 2.
u s místostarostkou Hanou Špačkovou
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 27. 2.
u s místostarostou Davidem Michaličkou
každou první středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 6. 2.
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Rozpočet města v roce 2019 se nese ve
znamení rekordních investic – cílem je
opět zvyšování kvality života občanů města
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás, tak
jako každý rok, již podeváté oslovit a informovat o schváleném rozpočtu města Říčany na rok 2019 a celkové finanční situaci
našeho města.

V roce 2018 a 2019 zaznamenává rozpočet
nejvyšší investice za poslední dvě volební
období
Důraz na investice vede ke zlepšování kvality života
říčanských občanů s maximální snahou o získání dotační podpory všech projektů. Výše získaných dotací
takřka 100 milionů Kč představuje 43 % z celkových
investic a je výbornou vizitkou práce vedení města a
zaměstnanců městského úřadu. Trvale pracují na získávání dotací z nejrůznějších výzev a programů, aby
se co nejvíce znásobil efekt vlastních investičních prostředků.

Jak je vidět, je toho opravdu hodně a doufáme, že se tyto investice pozitivně projeví v dalším zlepšení kvality života našich spoluobčanů. Zvládnutí těchto projektů bude vyžadovat
velké úsilí celého úřadu.

Výborná makroekonomická situace přináší
peníze do městské pokladny, ale...
Příjmy města budou i nadále ovlivňovány zejména hospodářskou situací v České republice. Předpokládá se,
že hospodářský růst bude pravděpodobně pokračovat i
v roce 2019, i když se objevují první známky jeho zpomalování. Příjmy města jsou z velké části závislé na daňových příjmech státu a jejich rozdělení směrem k obcím.
Proto rozpočet města předpokládá z důvodu opatrnosti
prakticky stejné příjmy z celostátních daní. Případné
přebytky z přeplnění daňových příjmů by financovaly
jako v minulých letech další opravy silnic, chodníků a
městské infrastruktury, které nejsou zahrnuty do výdajů
pro tento fiskální rok.

Výše příjmů schválených městských rozpočtů
v letech 2010 až 2019

▲ V roce 2010 byla poskytnuta velká jednorázová státní
dotace na školu u Lesa

V roce 2018 bylo dokončeno mnoho investičních projektů
a oprav infrastruktury. Z těch největších investic zmiňme
výstavbu a dokončení sportoviště u 3. ZŠ u Lesa (35,5
mil. Kč), dokončení několika etap generální opravy ulice
Politických vězňů (36,9 mil Kč) nebo založení a vysázení
relaxačního parku Václava Havla.
Letošní rozpočet města počítá s investicemi v částce vyšší
než 230 mil. Kč, což je částka včetně převodu probíhajících investic z roku 2018. Vzhledem k velikosti investic je
také ponechána odpovídající rezerva na vícepráce a nepředvídatelné výdaje. Přehled největších investic shrnuje
následující tabulka:

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

Vlastní příjmy města se budou pohybovat na úrovni roku
2018. Zohledněn je nižší příjem za poplatky z odpadů od
občanů kvůli slevě pro trvale přihlášené a nižší příjem z hazardu, který je přidělován z celostátního výnosu.
Neinvestiční dotace rostou díky vyššímu státnímu příspěvku za výkon přenesené působnosti, dotacím na
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izolační zeleň, dotaci na stacionář a další aktivity. Výrazný propad v neinvestičních dotacích oproti roku 2012 je
způsoben změnou ve vyplácení sociálních dávek, které
jsou od 1. ledna 2012 v kompetenci úřadů práce a nejsou
již položkou příjmů města. Vzhledem k tomu, že se jedná
o průběžnou a zúčtovatelnou položku, nemá tato změna
žádný dopad na vlastní rozpočet města.

Rozpočet dále zvyšuje podporu služeb
občanům města, zvyšuje prostředky pro
školství a kulturu, letos bude poprvé
plně hradit výdaje za zlepšenou dopravní
obslužnost, tj. včetně bezplatné městské
dopravy a senior taxi, nebo posiluje vlastní
technické služby
Dlouhodobým cílem je snižovat výdaje ať již přejednáváním stávajích smluv nebo změnou jejich rozsahu a naopak
posilovat výdaje s pozitivním vlivem na kvalitu služeb občanům. To znamená promyšleně šetřit na chodu městského úřadu a naopak zajistit dostatečné prostředky na služby
a údržbu města.

Výše výdajů schválených městských
rozpočtů v letech 2010 až 2019

Vzhledem k nařízení vlády ČR došlo v minulých letech a dojde i v letošním roce k nárůstu tarifních
mezd zaměstnanců o 5 %. Posíleny jsou výdaje na
vznik a provozní náklady tzv. malých technických
služeb, které mají na starosti údržbu zeleně, drobné
opravy a úklid města, aby se zlepšila kvalita služeb
v této oblasti, dosud zajišťované externě, a tím úspoře na těchto nákladech.
Rozpočtovým cílem v oblastech provozu a údržby města
je najít optimální poměr ceny, kvality a rozsahu služeb.
V letošním roce jsou opět silnou kapitolou opravy a údržba silnic a chodníků; rozšíření zelených a přírodních
ploch. Dále je potřeba zajistit provoz nového sportoviště
a haly školy U lesa a nových výsadeb izolační liniové zeleně na ochranu životního prostředí kolem města.
Zůstává dotovaný poplatek za odvoz odpadu pro trvale
přihlášené obyvatele Říčan, který činí pouze 25 % z plné
ceny a zbytek bude hrazen z rozpočtu města.
Opět stoupají příspěvky příspěvkovým organizacím
(školy, školky, muzeum, kulturní dům Labuť, stacionář pro seniory a další), aby zajistily potřebné
zvyšování standardu ve službách občanům. Vedení
města přišlo také s iniciativou ohledně stabilizace
učitelských sborů na území města, kdy budou vypláceny stabilizační příspěvky z důvodů zajištění dlouhodobě kvalitní výuky.
Rozpočet opět počítá s významnými částkami na městské granty a sociální fond.

Díky zodpovědnému hospodaření je finanční
situace města výborná

▲ Klasifikace výdajů:
• Výdaje na chod městského úřadu – obsahuje zejména mzdy
a příslušné sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců,
provozní náklady kanceláří a dalších nákladů nezbytných
k zajištění chodu úřadu
• Výdaje na provoz města – patří sem služby nezbytné k údržbě
města, mezi jinými odpadové hospodářství, úklid a údržba
komunikací, zeleně a veřejného prostoru, veřejné osvětlení, opravy
silnic, chodníků a městského majetku, městská policie apod.
• Dluhová služba – splátky úroků a jistiny úvěrů; největší část je
za úvěr na novou školu
• Neinvestiční dotace a příspěvky – účelově vázané prostředky, které jsou vypláceny příspěvkovým a dalším organizacím,
jejichž je město zřizovatelem jako školky, školy, knihovna, muzeum a další. Tyto prostředky převážně slouží k úhradě provozních
výdajů a údržby, v některých případech i mzdových výdajů
• Mandatorní výdaje – povinné výdaje, které musí město
hradit ze zákona, zdaleka největší položkou jsou sociální dávky
různých typů, tento výdaj je plně hrazen státním rozpočtem
a z pohledu města je to pouze průběžná položka
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Občanské hnutí Klidné město (KM) po dvě volební období
zodpovědně hospodařilo a po osmi letech takřka splatilo
všechny staré dluhy. Přes vysoké zadlužení města, které dosahovalo cca 270 milionů Kč, jsme dokázali zachovat růstu
kvality života místních občanů a najít peníze na nové investice. Jak je to možné?
l Město žilo pouze za „své“, nevyužívalo až do roku 2017
žádné nové dlouhodobé úvěry
l Podrobné sledování a řízení příjmů a výdajů vedlo každý
rok k přebytkovému hospodaření
l Přebytky rozpočtu jsou směrovány zpět do investic, na
zlepšování infrastruktury města
l Došlo a dochází k efektivnímu využívání peněžních prostředků na provoz úřadu a městských služeb
Protože je finanční situace města Říčany výborná, mohlo
si v roce 2018 město dovolit nákup některých strategických pozemků a budov, jako mateřskou školu Srdíčko,
bývalou nádražní budovu, pozemek u ulice Politických
vězňů, Teršípův dům (nová knihovna) nebo dům u říčanského hradu, které jsou potřebné pro rozvoj veřejného
zázemí města. Tyto investice budou v budoucnu dále
zvedat kvalitu života našich občanů. Úvěrové podmínky
byly velmi výhodné a budou spláceny dlouhodobě

texty.kuryr@ricany.cz
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Vývoj zadluženosti města ukazuje níže
připravený graf

Realizované investice v roce 2018
Nové vybavení učeben ZŠ pro výuku informatiky a angličtiny.

▲ Graf ukazuje, jaká částka z výdajů na roční provoz města by
musela být zaplacena, aby došlo k úplnému splacení všech úvěrů. V
roce 2010 to byl skoro jeden a půl násobek roční částky na provoz
města. Nárůst procent v roce 2018 představuje nový dlouhodobý
úvěr na nákup strategických nemovitostí

Pečlivé finanční řízení je nutností
Vzhledem k velmi náročnému řízení peněžních toků, a to
hlavně z důvodů velkého počtu investic a s ním spojené těžko
předvídatelné časové návaznosti dotačních plateb, má město
vyjednáno velmi výhodné překlenovací financování, aby nedošlo k dočasnému nedostatku hotovosti.
Plnění rozpočtu bude vedením města i finančním výborem bedlivě sledováno, aby byla stabilita rozpočtu zachována po celé fiskální období, tak jako v minulosti.
Martin Gebauer
zastupitel za KM a předseda
finančního výboru

Kompletní rekonstrukce ulice Politických vězňů.

Foto: Tomáš Malý

Sportoviště u Lesa
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Společnost Com – Pakt Energy, a.s. začne v ulicích
u Marvánku s rozsáhlou rekonstrukci sítí
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Foto Rudolf Flachs
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(Řípská – v úseku od ul. Blanická po
ul. V Chobotě)
4. etapa: 1. 5. 2019 – 31. 5. 2019
(V Chobotě od Řípské nahoru)
5. etapa: 3. 6. 2019 – 30. 6. 2019 (Řípská – od ul. V Chobotě po Marvánek)
6. etapa (U Hřiště a překopy ul.
V Chobotě): 1. 7. 2019 – 30. 7. 2019
Demontáž starého vedení a sloupů:
1. 8. 2019 – 10. 8. 2019
Opravy překopů přes silnice
(asfalty+asfaltové zálivky) 31. 7.
2019 – 15. 8. 2019
DIO etap na webu města.
Hlavní trasy v chodnících: Výkopové práce, pokládky kabelů, zásypy,
úprava terénu, skladby chodníků,
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Společnost Com – Pakt Energy, a.s.,
jíž pověřila společnost ČEZ Distribuce a.s., zahájí od 1. února rozsáhlou
opravu svých sítí (spočívající v uložení
svrchního vedení) v několika říčanských ulicích. Postupně budou uzavřeny ulice Řípská, Blanická, V Chobotě.
V souvislosti s touto rekonstrukcí budou platit dopravní omezení. Dopravně inženýrská opatření jsou naplánována do několika etap:
1. etapa: 1. 2. 2019 – 1. 3. 2019
(Řípská – v úseku od ul. Široká po ul.
Blanická)
2. etapa: 1. 3. 2019 – 31. 3. 2019
(Blanická)
3. etapa: 1. 4. 2019 – 30. 4. 2019
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finální dlažby, opravy překopů, demontáže starého vedení a sloupů.
Jednotlivé etapy budeme představovat postupně před jejich realizací.
Po dokončení prací společnosti Com
– Pakt Energy, a.s. má město v plánu
rekonstruovat zbylé části chodníků
a zbývající část komunikace Řípská.
Kateřina Lauerová
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Lukáš Balcárek
Cyprichova 701/11, Praha 4

investor :

ČEZdistribuce, a.s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Říčany - kNN - Řípská, Blanická
akce : V Chobotu
datum :

01.10.2018

dodavatel :

Com-Pakt Energy, a.s.
Vlastibořská 2840/1, Praha 9

č.zak. : 80072
vypracoval :

3.Etapa
Lukáš Balcárek

E 13

„MIMO
VOZIDLA
STAVBY”

texty.kuryr@ricany.cz
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České Vánoce a jejich dobroty

nebo pomoci potřebným. Vadily jim
fronty na svařené víno nebo malé
množství poskytovaného jídla. Jeden
občan si dokonce přál ochutnávku
svařáku načepovat do PET lahve...
I když sponzoři nemají potřebu zveřejňovat hodnotu svých darů, ráda bych
letos, právě kvůli těm nespokojeným,
uvedla množství zdarma poskytovaných dobrot. Pan David Frydrych věnoval 80 kg pečených brambor, 9 kg
pikantní omáčky, 5 kg sušeného ovoce, 10 kg cukroví a 30 vánoček. Paní
Eva Čiháčková přidala 11 přepravek
obložených chlebíčků a město Říčany
40 kg jablek a 200 litrů vína. Polovinu
vína svařila restaurace U Jermařů a

ochotně přidala 50 litrů čaje, o dalších
100 litrů svařáku se postarala a zároveň rozdávala restaurace U Labutě.
K radosti dětí přivezl, jako každý rok,
pan Zajíček, majitel firmy INPLEM,
zcela zdarma svá zvířátka.
Děkujeme všem spoluorganizátorům, sponzorům, všem, co potěšili
zpěvem a muzikou, tanečníkům z
klubu Fuego, žákovským zastupitelům, říčanským skautům, pěveckému
sboru Sirény, kolegům, dobrovolným
hasičům a v neposlední řadě stovkám
správně naladěných, kteří krásný večer poctili svou přítomností.
Jitka Bahenská
odbor školství a kultury

Foto Rudolf Flachs

Tradiční předvánoční
setkání láká na Masarykovo náměstí každoročně stále
víc obyvatel našeho města. Na tom
posledním měli všichni opět možnost
zdarma ochutnat dobroty od sponzorů. Štědří dárci se zase postarali
o svařené víno, čaj, cukroví, vánočky, sušené ovoce, pečené brambory
s omáčkami, obložené chlebíčky a
jablka. V domečcích hotelu Pavilon se
nabízel za mírné ceny punč, tentokrát
i v nealko verzi, a voňavé řízečky. Celý
výtěžek (11 300 Kč) věnoval prodejce
na veřejnou vánoční sbírku pro sociálně znevýhodněné děti, stejně jako
lékárna U Bílého lva (6 025 Kč), jejíž
domek lákal na bylinkové a vánoční
čaje. Finanční dárky putovaly i do
kasiček (17 761 Kč). Celková částka
pro dobročinné účely činí 35 086 Kč.
Zdálo by se, že smysl neformálního
sousedského setkání je zřejmý každému. Ale není.
S rozpaky jsme vyslechli kritické poznámky těch, kteří se nenaladili na
přátelskou toleranci, nechtěli vnímat
kouzlo blížících se svátečních dnů
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Jak zlepšit úklid města?
Stanoviště Habrová

Říčany jsou hezké
město, plné zeleně,
zajímavé urbanistiky a dostupné okolní přírody. Vadou
na kráse je však
poměrně značný a trvalý nepořádek
na veřejných prostranstvích. Je to
škoda, protože takový stav je zaprvé
zbytečný a zadruhé platí, že nepořádek plodí další nepořádek. Jako
radní města mám v tomto volebním
období úklid v kompetenci a začal
jsem připravovat opatření pro zlepšení pořádku v Říčanech. V úvodu
si dovolím zrekapitulovat největší
nedostatky: neuklizené chodníky, neuklizené ulice (především kolem obrubníků), odpadky na exponovaných
místech města (Černokostelecká –
noční kluby, nádraží, rondel, parky),
nepořádek v místech kontejnerů pro
separovaný odpad.
Úklid města zajištuje najatá společnost Marius Pedersen, která se stará
o blokové čistění ulic samosběrnou
technikou v „letním období“ a o úklid
sněhu a sjízdnost komunikací v „zimním období“. Dále Marius Pedersen
zajišťuje svoz komunálního a biologického odpadu a provozuje sběrná
místa pro separovaný odpad. Do
úklidu se rovněž zapojuje MÚ, který
disponuje pracovníky v technických
službách a v údržbě majetku města.
V obou výše zmíněných subjektech je
žádoucí a možné kvalitu úklidu zlepšit. V současnosti probíhá mapování
nedostatků v jednotlivých oblastech
úklidu a hledání způsobů pro zlepše-
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ní. Ukazuje se jeden zásadní problém
v blokovém čistění ulic, který souvisí
s přechodem z jednoho období do
druhého. Letní sezona končí 31. října,
kdy se samosběrná technika přezbrojí
na zimní období a tím skončí blokové
čistění ulic. To přineslo velký problém v loňském roce, který přetrvává
dodnes. V důsledku teplého počasí
spadalo listí až v průběhu listopadu
a nepořádek podél obrubníků zůstal
neuklizený. Bude potřeba znovu se
podívat na termíny přechodu mezi sezonami a také zapojit ruční úklid ulic.
Pro zlepšení pořádku v Říčanech
plánujeme následující opatření:
l Důraz na úklid stanovišť kolem
kontejnerů pro separovaný odpad
l Lepší organizace blokového čistění ulic
l Pravidelný ruční úklid na exponovaných místech města
l Mimořádný úklid na vyžádání
l Zapojení veřejnosti
l Stavba ohrádek kolem kontejnerů
na separovaný odpad

Domnívám se, že zapojení veřejnosti má pro kvalitu úklidu ve městě velký význam. Prvním krokem je
odpovědnost občana Říčan za způsob ukládání separovaného odpadu
do sběrných kontejnerů. Především
kontejnery na papír jsou často zahlceny prázdnými krabicemi a obaly
v původním tvaru. Není nic jednoduššího, než krabice a obaly nejprve rozložit a ukládat je do kontejneru ve štosech. Dále není možné, aby
občané ke kontejnerům sváželi odpad, který tam vůbec nepatří, jako
jsou elektrospotřebiče, lednice,
nábytek atd. Pro tento odpad slouží
sběrný dvůr. Významnou pomocí
od občanů je upozornění na konkrétní nepořádek ve městě. Existuje aplikace „Říčany v mobilu“, kde
může každý v záložce „Závady“
vybrat kategorii „Odpadky, kontejnery“, popsat závadu, vyfotografovat místo a odeslat. Požadavek se
dostane do interního systému MÚ,
který zajistí úklid místa.
Do budoucnosti MÚ plánuje třídění separovaného odpadu v domácnostech. Dosavadní dvě nádoby na
komunální a biologický odpad se
rozšíří o kontejnery na papír a na
plast. Tento způsob třídění umožní
postupně snižovat počet veřejných
lokalit separovaného sběru, které
jsou dnes v Říčanech na 93 místech. Na závěr chci vyzvat obyvatele
Říčan k udržování čistoty ve městě
tím, že sami nebudou nepořádek
vytvářet a že budou k nepořádku
všímaví.
Vladimír Polánský
radní města za KM

Takhle ne...

texty.kuryr@ricany.cz
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Zpráva o stížnostech, peticích
a ostatních podáních za rok 2018
Agendu stížností, petic a ostatních
podání podle organizačního řádu

Městského úřadu v Říčanech zajišťuje útvar interního auditu v soula-

Souhrnný přehled stížností, petic a ostatních podání za rok 2018
Přijato za rok 2018 celkem,
z toho dvě stížnosti byly na organizace, jejichž
zřizovatelem či zakladatelem je město Říčany
Z toho: důvodné
částečně důvodné
nedůvodné
nevyřízené v roce 2018

Stížnosti

Petice

45

2

3
6
36
2

Ve srovnání s obdobím roku 2017 vzrostl
počet stížností i ostatních podání. Počet podaných petic naopak poklesl, první se týkala 2.
ZŠ Bezručova a druhá připravované výstavby
nové ZŠ na Komenského náměstí. Největší počet stížností - deset - směřoval na práci speciálního stavebního a silničního správního úřadu
odboru správních dopravních agend a dopravy,
dále pak na strážníky Městské policie a na práci přestupkového oddělení odboru právního.
V případech, kdy byly stížnosti po prověření
shledány částečně důvodnými či důvodnými,
byla přijata nápravná opatření. Ostatní podání a podněty k výkonu samosprávy poukazovaly na stav komunikací, chodníků, veřejného
osvětlení. Další podněty tradičně směřovaly ke
zlepšení bezpečnosti silničního provozu, údržby městské zeleně nebo se týkaly sousedských
vztahů, chovu zvířat a obtěžování hlukem.

Ostatní podání a
podněty
41

Šetření VOP
3

du s platnými právními a vnitřními předpisy. Útvar vede centrální
evidenci této agendy, sleduje dodržování lhůt pro vyřízení a v případě potřeby organizuje koordinační
schůzky ke zpracování odpovědi či
místní šetření. Každoročně předkládá Radě města Říčany a kontrolnímu výboru Zastupitelstva
města Říčany zprávu o stížnostech, peticích a ostatních podáních
za příslušný kalendářní rok.

Stížnosti, petice a ostatní podání 2015–2018

Občané pro hlášení různých závad a nedostatků používali mobilní aplikaci Říčany v mobilu,
která umožňuje zjištěné nedostatky poslat přes aplikaci přímo
odpovědné osobě na MěÚ a zároveň umožňuje i sledovat jejich
vyřízení. V roce 2018 bylo touto
cestou podáno 466 podnětů a
k 31. 12. 2018 jich bylo vyřešeno
415. Nejvíce podnětů bylo podáno v kategorii silnice a dopravní
značky.
Věra Likešová,
odbor interního auditu
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8. REPREZENTAČNÍ

PLES
MĚSTA ŘÍČANY

9. ÚNORA 2019 VE 20 HODIN
Moderuje / Jana Doleželová
Hraje / BIG BAND ČERVENÍ PANTEŘI
Vystoupí / Účastníci Star Dance Veronika Arichteva
a Michal Necpál, přední říčanské taneční školy

Ř E K N I Ř ÍČ A N Y
WWW.RICANY.CZ

HOST VEČERA
SESTRY HAVELKOVY
VSTUPNÉ 280 KČ
K STÁNÍ 150KČ
HOSTÉ V KOSTÝMECH
Z 1.REPUBLIKY – ODMĚNA
PŘEDPRODEJ
V KC LABUŤ
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Prosincová nadílka

V prosinci pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví nadělovaly dárky a plnily přání seniorům i dětem ze
sociálně znevýhodněného prostředí. Dárky, které si děti i
senioři přáli, nám pomohli zajistit rodiče dětí z MŠ Čtyřlístek s paní učitelkou J. Michaličkovou, Centrum Na Fialce
a některé dárky bylo možné zakoupit i z finančního daru,
který poskytla společnost Billa Česká republika. Paní Drbohlavová z Centra na Fialce věnovala obyvatelům DPS Senior vánoční hvězdu a zpříjemnila tak seniorům čas adventu. Chtěla bych poděkovat všem jmenovaným, i těm, kteří
nás během celého roku 2018 podporovali a pomáhali při
dobročinných akcích pořádaných naším odborem - Farní
charitě Říčany – paní M. Junkové, zahradnictví EKOFLOR
Říčany, společnosti BURDA International.cz, s.r.o. personální ředitelce K. Nové, rodině P. Nováka, rodině Kopeckých, rodině Bartoňkových, D. Koderové, Valerii Zrubecké, Zuzaně Meskařové, Tereze Fialové, Kájovi Bartákovi,
Kubíkovi Hanzalovi, V. Horníkovi i všem, kteří nám pravidelně přispívají do našeho dobročinného Bazárku – děkujeme, vaší pomoci a podpory si nesmírně vážíme a přejeme
vám i všem čtenářům v novém roce 2019 pevné zdraví, štěstí, radosti a pracovní pohody.
Blanka Spolková,
vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví

Seminář aktuální novely právních předpisů
vzbudil velký zájem vedoucích pedagogických
pracovníků z našeho regionu
Koncem roku se v prostorách Multifunkčního domu v Tehovci konal
seminář na podporu pedagogických pracovníků z Říčanského regionu zaměřený na aktuality právních předpisů. Seminář se konal
pod hlavičkou projektu MAP II v
ORP Říčany, který realizuje město
Říčany.
Všichni účastníci získali on-line poradenství v této problematice a podpůrné materiály.
Protože je právní podpora škol našeho regionu pro nás důležitá, je
jednou z implementačních aktivit
projektu. Další setkání s pedagogy
v oblasti školně-právní problematiky se budou konat i v tomto roce.
Semináře jsou pro učitele z Říčanska zdarma. Sledujte náš FB (MAP
v ORP Říčany), kde se o termínech
včas dozvíte.
Nejbližší seminář Práce se třídou s

Michaelou Veselou, jehož obsahem
bude eliminace rizikových projevů
chování ve třídě, specifikace prvního
a druhého stupně a odstranění chybných postupů, se bude konat dne
7. února od 8:30 v hotelu Floret v

Průhonicích. Kapacita je omezena,
zájemci z řad pedagogů hlaste se na
www.map@ricany.cz
Linda Kůstková, manažerka
a koordinátorka implementačních
aktivit

ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643
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Město Říčany hledá
schopné pracovníky do dobře zavedeného kolektivu
na následující pracovní pozice:

1. vedoucí oddělení provozního – odbor správy majetku
POŽADUJEME: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání
v magisterském studijním programu
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 8. 2. 2019 do 10,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 11. 2. 2019 ve 14,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2. Referent ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
NA ODBORU STAVEBNÍ ÚŘAD

POŽADUJEME: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu ve
studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání
v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v
oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 8. 2. 2019 do 10,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 11. 2. 2019 ve 16,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

3. R
 eferent oddělení dopravy - silniční správní úřad a speciální
stavební úřad na odboru správních agend a dopravy
POŽADUJEME: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 8. 2. 2019 do 10,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 11. 2. 2019 ve 16,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

4. SPRÁVCE VOZOVÉHO PARKU, DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA (1 prac. místo)
POŽADUJEME: min. střední vzdělání s výučním listem
Bližší informace: na tel. č. 323 618 123 Michal Svoboda, referent oddělení technické správy

5. DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA

POŽADUJEME: min. střední vzdělání s výučním listem
Bližší informace: na tel. č. 323 618 123 Michal Svoboda, referent oddělení technické správy

MĚSTO ŘÍČANY SVÝM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍ:










Zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
5
 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny volna navíc  Ú
 prava pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)
P
 říspěvek na mateřskou školu a možnost umístění dětí do firemní školky
S
 travenky 100 Kč a příspěvek na penzijní připojištění
P
 říspěvky při životních a pracovních výročích  Školení 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
14
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Říčanský rybník Rozpakov se možná
konečně dočká odbahnění
Rozpakov je nutné nejen odbahnit, ale také zpevnit poškozené břehy na západní a jižní straně. Nutná je i oprava hráze, zdrže i jejich břehů. Hráz je nevyrovnaná, opevnění návodního líce hráze je nedostatečné a poškozené.
Nutná bude i výměna výpustného zařízení. Bezpečnostní přeliv a požerák jsou v technicky nevyhovujícím stavu.
„Doufám, že společně s kolegy zastupiteli najdeme shodu
a podporu pro uvolnění peněz na rekonstrukci Rozpakova.
Budeme se snažit získat dotaci. Nicméně u rybníka, kde se
trhají břehy, bychom měli postupovat s péčí řádného hospodáře a nebezpečí rychle odstranit,“ vysvětluje starosta
Kořen.
Náklady ukáže soutěž, ve které firmy nabídnou ceny, za kolik rybník opraví. Radnice uvažuje o zhruba 10 milionech
korun.
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

www.mapy.cz

Špatný technický stav nádrže Rozpakov si žádá rychlé
řešení. Kromě odbahnění je třeba zpevnit poškozené
jižní a západní břehy, které se nebezpečně trhají. U jednoho z říčanských rybníků se dlouhodobě připravuje
rekonstrukce. Projekt má stavební povolení, nicméně
stavba narážela na fakt, že městu rybník celý nepatří.
Posun v jednání s majiteli pozemků, ale pravděpodobně otevře cestu k jejímu odbahnění a celkové opravě.
Zastupitelé také rozhodnou, zda uvolní peníze na nezbytné práce.
Rozpakov je vodní nádrž ležící na toku Říčanského potoka mezi rybníky Marvánek a Srnčí na jižním okraji města
Říčany. Oba tyto sousední rybníky již radnice nechala vyčistit, odbahnit a opravit. Rozpakov ale na odbahnění stále
čeká. Největší překážkou pro celkovou rekonstrukci a odstranění nánosů jsou majetkoprávní vztahy. Vedení města
již dlouhou dobu jedná s majiteli dotčených pozemků a na
lednovém zastupitelstvu prošlo uzavření kupní smlouvy
s jedním z posledních majitelů.
„Když pozemek vlastní třeba deset spolumajitelů, jsou jednání vždy o mnoho náročnější. Doufám, že se nám podařilo
složité klubko rozplést a můžeme se letos pustit do práce,“
vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město).
Rybník je silně zanešený bahnem, což při výlovech pociťují nejvíc rybáři, kteří se do některých částí vůbec nemůžou
dostat. Bahno sem přináší přítok i ho splavují deště z okolních polí. Vodní erozi u Marvánku a Rozpakova mají snížit
výsadby různých mezí, remízků, sadů nebo luk.
Kromě funkce krajinné a ekologické, plní vodní nádrže
funkci zásobní, kdy zadržují vodu v krajině. Na nádrži Rozpakov hospodaří místní organizace rybářského svazu, která zde má chovný rybník. Každoročně zde můžete spatřit
rybáře při tradičním výlovu.
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Cyklostezka Do Prahy na kole se začne stavět
Cyklostezka v délce čtrnácti kilometrů
by měla ještě letos propojit Kolovraty,
Říčany, Světice, Strančice, Všestary a
Mnichovice. V minulém roce vybraly
obce stavební firmu. S nejvýhodnější
nabídkou zvítězila akciová společnost
OHL ŽS. Nezávislý stavební dozor provádí společnost NDCon s.r.o. Koncem
listopadu pak proběhly nutné formální náležitosti – výzva k zahájení prací
a předání staveniště. Na fotografiích
jsme zmapovali některá místa, kudy
povede trasa v našem městě. Realizace bude spolufinancována z fondů EU.

1

1

Začátek říčanské části cyklostezky před
ČOV. Úsek povede pod plánovaným Pražským
okruhem.

2

2

Cyklostezka povede podél zdi opuštěné
nedostavěné věznice.

6

3

5
4

7

6

Místo pro altán s pohledem na historické
centrum města.
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7

Ulicí U Studánky povede trasa nedaleko
zříceniny říčanského hradu.

8

Lávka přes Říčanský potok spojuje centrum
města s Lázeňskou loukou. Vznikne zde nový
širší most, který bude součástí cyklostezky.
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3

U revitalizované části Říčanského potoka nad
biotopem vznikne jedna ze zastávek s altánem.

8

4

Z Vysoké povede trasa k propustku pod 101
kde bude přeloženo současné koryto potoka do
nového průtokového otvoru a stávající koryto
bude sloužit pro pěší, cyklisty a bruslaře.

9

5

Koryto Říčanského potoka v zatím zpustlém
prostoru zvaném Pohodové údolí, pod hrází
Mlýnského rybníka.

10

11

9

Místo pro altánek s výhledem na Marvánek pro
odpočinek a relaxaci.

10

U Rozpakova bude další ze zastřešených
zastávek s pohledem na hladinu rybníka. Přes
odtok na hrázi vznikne nový můstek.

11

Vyhlídkové místo nad Marvánkem a Rozpakovem.
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Už sa fašank krátí aneb o masopustu
Doba, které se říká masopust, trvá od
Tří králů (6. ledna) a končí Masopustním úterým, po kterém následuje Popeleční středa a
období půstu. Datum masopustu je závislé na datu Velikonoc, může tedy být mezi 3. únorem a 9. březnem.
Po masopustu následuje šest postních nedělí. V tradici měla každá z nich svůj odůvodněný název: Pražná,
Černá, Družebná, Kýchavná, Smrtná, Květná. Květná
neděle pak otevírá tzv. svatý týden před Velikonocemi.
Podle záznamů se masopust slavil již ve 13. století, ale
pravděpodobně i dříve. Počátky masopustních obchůzek
vychází z předkřesťanského kultu zimního slunovratu.
Souvisí patrně s pohanskými oslavami obnovy přírody na
začátku jara. V životě lidí hrál důležitou úlohu jako zlomový bod na rozhraní dvou ročních etap. Dokončovaly
se drobné práce z předešlého hospodářského roku (draní
peří, přástky, mlácení obilí), ale zároveň se připravovalo
na blížící se jaro a počátek nové hospodářské sezóny. Souvisela s tím i řada symbolických magických úkonů a pověr,
které měly zajistit dobrou úrodu a ochránit domy a hospodářství před zlými silami.
Masopust vrcholil ve třech dnech před prvním postním
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dnem Popeleční středou. Protože po něm nastal dlouhý
předvelikonoční půst, každý si dopřával do sytosti bujného veselí, zpěvu, a také jídla a pití. Odehrávalo se také nejvíce zabíjaček. V minulosti býval hlučnější a rozpustilejší
a také delší než dnes a bujaře se veselili všichni lidé, bohatí
i chudí. Masopustní zvyky se region od regionu lišily; někde byly tradice bohaté, jinde se masopust příliš neslavil
nebo se přejímaly zvyky odjinud.
O Tučném čtvrtku se k obědu podávala vepřová pečeně a
další zabijačkové pochoutky a pivo. O Masopustní neděli
se hned po obědě sešli muzikanti na návsi a zvali všechny k muzice do hospody. Do večera mohly být u muziky i
děti. Když se lidé prospali z nedělního křepčení, pokračovalo se v tanci i o Masopustním pondělí. V každém kraji
se udržovala jiná tradice rázu tancovačky. Někde byl tzv.
mužovský bál. Svobodná chasa směla pouze přihlížet, v
kole tancovali jen ženatí. Jinde se zase pořádal tzv. babský
bál, kde měly volenku pouze ženy.
Masopust podobný tomu, jak jej známe dnes, se odehrával na Masopustní úterý - obřadní obchůzky po vesnici a
rej maškar. Masopustního průvodu se původně účastnili
pouze muži a chlapci a ženy připravovaly pohoštění.
Pochůzka měla svá pravidla – žádost o povolení starosty
obce, jednotlivé masky měly různé povinnosti. Obyčejů a
zvyků však bylo mnoho, každá vesnice, každý kraj byl něčím odlišný a měl svá specifika.
Úlohou všech masopustních masek bylo a je dělat
šprýmy, vtipy a bavit obecenstvo. Součástí obchůzky od
domu k domu byl zpěv, tanec masek u každého domu a
nezbytné pohoštění (tekuté i tuhé), které je maškarám
i divákům nabízeno a vynášeno z jednotlivých domů do
dvora i na ulici.
U každého domu plní maškary své „povinnosti“ nikdo je
nesmí odmítnout.
Některé z masek mají prastarý původ, jiné jsou novodo-
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bé, moderní. Některé masky mají svou symboliku a funkci. Maska byla často prostředkem výsměchu a kritiky některých lidských vlastností a neřestí.
Téměř v žádném z masopustních obchůzek nesměl chybět
medvěd, kterého vodila na provaze maska medvědáře. Masce medvěda se přisuzovaly magické vlastnosti, především
plodnost, které mohly být přeneseny na ženy i celé hospodářství. Při každé zastávce si s ním tedy hospodyně a děvčata
musela zatancovat. Vůdčí postavou průvodu byl Laufr neboli Strakatý, který organizoval masky a žádal starostu o povolení k průvodu obcí. Chodil také Slaměný - hospodyně si z
něj utrhávaly kus slámy a daly ji do husího hnízda, aby husy
dobře nesly. K nejstarším formám masek patřily také převleky mužů za ženy, hlavně za nevěsty. Čím větší hromotluk
nevěstu hrál, tím lépe. Chodili také řezníci, holiči, dráteníci,
kominíci, lékaři, hasiči, vojáci, bába s nůší, kozel…
Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly koblihy. Měly také obřadní úlohu, jako obětní jídlo, které hospodář vynášel do polí. Na stole nechyběly ani boží milosti
(cukroví), klobásy, slanina a další zabíjačkové dobroty,
k pití pálenka a pivo.
Skoro všude masopust končil zábavou spojenou s pochováváním basy, medvěda nebo kobyly. Jedná se o
parodii na pohřeb marnotratníka (podle biblického příběhu). Někde se obřad zabíjení (obětování, pochovávání)
konal na konci obchůzky, kdy postavu zabili a na nosítkách, za velkého truchlení, odnesli do hospody, kde postavu většinou vzkřísili a zábava pak pokračovala. Jinde
byl vlastní pohřební obřad těsně před koncem masopustu, kdy se obětovaná postava nebo basa položila na stůl
(desku, máry) a za tklivého nářku se slavnostně pohřbila.
Během obřadu zabíjení byly obětované postavě předčítá-

ny její hříchy (nesla vinu za vše, co se nepovedlo (sucho,
neúroda, politika,…)
Všude čas nevázaného veselí definitivně končil o půlnoci, kdy
nastal čas půstu. Lidé si po půlnoci na rozloučenou zazpívali
postní píseň a rozešli se domů. Život se vrátil do klidných kolejí. Kdyby o masopustním úterý někdo tancoval přes půlnoc,
věřilo se, že by ho strašil čert v zeleném kabátě.
Po masopustu následoval ještě Pytlový čtvrtek (po Popeleční středě), kdy se dojídaly zbytky z masopustu, ale každý už ve své chalupě, bez muziky a zpěvu.
Dnes se slavení masopustu znovu těší velké oblibě. Dnešní masopusty vesměs vychází z masopustních tradic, bývá
ovšem méně původních masek, zato více nových, např.
postavy z filmů, pohádek, seriálů. V Říčanech se o oživení masopustu už před několika lety postarala škola Sofie,
jejíž žáci a učitelé procházeli v masopustním průvodu
městem. Posléze se k tradici připojili i další Říčaňáci pod
záštitou města. Letos se říčanský masopust koná v sobotu 16. února.
Marie Tvrdoňová
a Klára Pilíková,
Muzeum Říčany
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RICANSKY MASOPUST

aneb Ladovské vepřové hody
Sobota 16. února 2019
Masarykovo náměstí od 13 do 17 hodin:
● Masopustní průvod v maskách
s divadlem Kvelb (sraz masek na náměstí)
● Lidová masopustní hudba – Malá kapela V. Kettnera
● Dechový orchestr ZUŠ Říčany
● Vystoupení dětí z říčanských škol
● Řezbářská show motorovou pilou
● Vepřové hody a pivo z Říčanského pivovaru

Říčanský pivovar od 19 hodin (Olivova ul.)
● Masopustní taneční zábava
● Vepřové hody a říčanské pivo

Na akci spolupracují:
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Projekt nové říčanské školy architekti
upravují. Finanční nároky na stavbu
možná odloží stavbu jižního křídla
Projekt nové budovy 1. ZŠ na Komenského náměstí možná dozná změn. Původně plánovaný standard
školy může stavbu při aktuálních cenách ve stavebnictví prodražit nad finanční možnosti města. Architekti
z kanceláře Rusina Frei architekti hledají stamilionovou úsporu. V souladu s vítězným návrhem z architektonické soutěže projektují školu pro 540 žáků
v 18 kmenových třídách. Úsporu nákladů umožní
mimo jiné nižší počet kabinetů, odborných učeben a
družin. Pokud radnice nesežene finance, bude jižní
křídlo školy realizováno až ve 2. etapě. Vedení města
jedná o možnosti navýšení státní dotace.
Architektonická kancelář Rusina Frei architekti zpracovala projektovou dokumentaci pro spojené územní
rozhodnutí a stavební povolení. Její součástí je i řešení inženýrských sítí, komunikací, parkovišť, opatření vedoucí
k hospodaření s dešťovými vodami a podobně. V návaznosti na podrobnější stupeň projektové dokumentace byl
zpracován také předběžný rozpočet zohledňující aktuální
ceny ve stavebnictví. Ten zaznamenal výrazný nárůst cen,
který málokdo čekal. Stát alokoval pro obce v prstenci
okolo Prahy zasažené suburbanizací finance podle investičních záměrů z roku 2016. To byly však ceny na stavebním trhu na daleko nižší úrovni. Stavby se tehdy realizovaly s koeficientem 0,6 dle ceníku ÚRS (cenová soustava
stavebních prací) nyní jsou na 1,2 ÚRS. V té době aktuální

ceny byly výchozími i při zadání architektonické soutěže
na objekt školy. Mimo tento fakt rozpočet navýšily i další
požadavky, například vlastní kuchyň s kapacitou 600 až
900 jídel, řešení úpravy ulice Chelčického, která zajistí
lepší prostupnost lokalitou. Necelých pět milionů si vyžádá přeložka sítí vysokého napětí a uložení trafostanice pod
zem, což přispěje ke kultivaci veřejného prostoru náměstí.
S ohledem na nárůst cen zadalo vedení města architektům variantně řešit finanční úspory. Zpracovány byly
4 návrhy řešení (viz obrázky). Tyto varianty byly projednány s pracovní komisí pro výstavbu ZŠ, která doporučila
ke schválení variantu A (snížený standard při zachování
stávajícího objemu ZŠ) nebo variantu C (bez jižního křídla) v případě, že nedojde k dostatečnému finančnímu
zajištění realizace dle varianty A. Variantu D - vypuštění
podzemního parkoviště - pracovní komise nedoporučila.
Stejné řešení odhlasovalo i prosincové zastupitelstvo.
Vedení říčanské radnice zároveň intenzivně jedná o
možnosti navýšení vyjednané státní dotace MŠMT ze
160 na 300 milionů korun. Ucházet se chce i o dotace Ministerstva životního prostředí, jelikož se jedná
o budovu pasivní se zelenou střechou. To by případně
pokrylo zhruba 90 milionů. Dalších odhadem 20 mil.
korun, by mohlo čerpat od Ministerstva financí na vybavení školy, pokud budou vypsány dotační tituly. Až
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do výše uznatelných nákladů v OPŽP by mohlo město Říčany čerpat půjčku na 10 let s úrokem ve výši
0,45 % od OPŽP. Bez navýšení dotace nová budova
školy městský rozpočet zatíží minimálně sto miliony
korun. Ve variantě A se jedná o sto padesát milionů
z investičního rozpočtu města.
Velkou výhodou vítězného projektu dřevostavby z ateliéru Rusina Frei je variabilita dispozičního řešení a princip

„pavilonového objektu“, která umožňuje stavbu školy
rozdělit i na etapy. Poměrně jednoduše, tak lze jižní křídlo
přistavět až ve chvíli, kdy bude situace pro stavbu příznivější. Ve všech navrhovaných variantách úspor se jedná o
18 kmenových tříd pro 540 dětí. Všechny navržené varianty zahrnují stání pro 41 aut v suterénu a 44 parkovacích
míst na povrchu.
Projednávané varianty na prosincovém zastupitelstvu:

Varianta A za 426 milionů korun s DPH (včetně jižního křídla)
Zůstává 18 kmenových tříd, 9 odborných učeben a 3 venkovní učebny, 4 družiny,
15 kabinetů, byt školníka, knihovna, tělocvična a varna pro 900 jídel.

Varianta B za 390 milionů korun s DPH – umožněna etapizace (dostavba jižního křídla)
Zůstává 18 kmenových tříd, 6 odborných učeben a 3 venkovní učebny, 2 družiny, 7 kabinetů, byt školníka, knihovna,
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tělocvična a varna pro 900 jídel. Z jižního křídla by se realizoval pouze suterén.
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Varianta C za 365 milionů korun s DPH – umožněna etapizace (dostavba jižního křídla)
Zůstává 18 kmenových tříd, 4 odborné učebny a 1 venkovní učebna, 2 družiny, 6 kabinetů, byt školníka, knihovna,

Projekt nové školní budovy 1. ZŠ na Komenského náměstí má v tuto chvíli vydané územní rozhodnutí a stavební
povolení (bez nabytí právní moci). Kromě hledání úspor
v projektu školy se architekti zabývají řešením dopravní
obslužnosti v lokalitě. Doprava a parkování je otázka, která nejvíce trápí obyvatele lokality Komenského náměstí.
V současné době je v řešené lokalitě 173 parkovacích míst.
Zpracovávaná projektová dokumentace počítá s 234 parkovacími místy, přičemž další rezervou mohou být nová
místa mezi čp. 2000 a Fitlady. Zastupitelstvo města schválilo i investiční záměr na rozšíření a rekonstrukci ulice Melantrichova, jehož součástí je i prověření intenzity dopravy dopravní studií. Projekt na výstavbu nové komunikace
Chelčického, vč. napojení na Melantrichovu, je součástí
projektu ZŠ. V rámci investičního záměru bude prověřena
možnost zastavení K+R v ulici Olivova. Dopravní studii
nebylo možné realizovat v minulém roce z důvodu dopravních omezení v souvislosti s rekonstrukcí mostu 5. května
a uzavřenou ulicí Politických vězňů. Požadovaná dopravní studie s měřením na vytipovaných křižovatkách bude
provedena letos v březnu a poté budou výsledky veřejně
prezentovány.

tělocvična a varna pro 600 jídel (bez vyvážení jídel). Úplné
vypuštění celého jižního křídla.

platného územního plánu města. Z hlediska hmotového členění je ke stávajícím stavbám v maximální možné míře ohleduplný a respektuje konfiguraci terénu.
Projektanti kromě budovy samotné budou řešit i návrh podoby parku na Komenského náměstí, tak, aby ho obyvatelé
lokality mohli využívat jako relaxační zónu. V rámci projektu
budou řešeny i cesty pro pěší zajišťující bezpečný přístup dětí
do školy.
Pozemek pro novou školu.

Návrh stavby nové ZŠ byl vybrán v architektonické soutěži
odbornou porotou s tím, že respektuje všechny podmínky

23

Informace z radnice
DOSPĚLÍ

Pavlína Baťková

Jonáš Vojtěch

Michal Šmahel

Miloš Smrčka

ASK Slavia Praha,
věk 25, atletika - běh
3. místo na halovém MČR 3000m překážek
2. místo Velká Kunratická

LAWI Stars - GIANT
věk 29, silniční cyklistika
1. místo Krakonošův
cyklomaraton (silniční
maraton v Krkonoších na
145 km)

Běžecký klub Říčany
věk 64
Mistr světa v běhu do vrchu
veteránů 2018 (popáté, také
2009,2010,2014,2017).
1. místo v MČR V v silničním
běhu na 10km.

týmy

6 tanečnic choreografie „Irsko“

HC Merkur ŘÍČany

mládežnický tým
UNIKOSY

Madonna - dívčí
formace junior

Studio DANCE EB Říčany
Mládež (do 18 let)
věk 10-11 let, tanec s
třásní/ pom pon dance
1. místo MS v JAR
1. místo ME
2. místo MČR

UNIKOSY
Mládež (do 18 let)
věk 10-15,
koloběžkový sport
vítězství v Mládežnickém
poháru Rollo ligy (10-15 let)
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HC Merkur Říčany
Mládež (do 18 let)
věk 5-10, lední hokej
Souteží v celé sezoně,
porážejí nejlepší kluby
v pražské lize i okolí.

TŠ Twist Říčany, z.s.
Mládež (do 18 let)
věk 11-15, akrobatický
rokenrol
druhé vicemistryně světa
2018, 3. místo na MS,
4. místo na ME 2018,
mistryně ČR 2018

Anketa Říčanský
sportovec roku 2018
představuje nominované
Do letošního ročníku byli nominováni čtyři sportovci v kategorii dospělí, osm úspěšných juniorů a osm týmů. V průběhu prosince 2018
se nám mohli pochlubit sportovními úspěchy v uplynulé sezóně sami
sportovci, jejich trenéři, kamarádi či blízcí.
Město Říčany v šestém ročníku ankety udělí stejně jako loni ceny ve
třech kategoriích: dospělí, mládež a týmy. Podpořit svého favorita
v elektronickém hlasování můžete od 1. 2. 2019, kdy v 9 h. spustíme hlasování na www.ridimricany.cz. Hlasování bude ukončeno
7. 2. 2019 v 7 h. Udělit budete moci pouze kladné body a hlasování
proběhne bez nutnosti ověřování trvalého bydliště. Již teď prosíme nominované sportovce, aby si ve svých diářích rezervovali termín
9. února od 20 h. Tři nejlepší v každé kategorii budou pozváni na slavnostní vyhlášení cen, které se uskuteční v rámci 8. reprezentačního
plesu města Říčany.
Kateřina Lauerová

Družstvo - Eagles

Gymnastika Říčany, z. s.
Mládež (do 18 let)
věk 11-14, teamgym
1. místo - Memoriál V. Straky
Praha
2. místo Plzeňský pohár
2. místo Jojo Cup
2. místo „Á hop“ Praha
3. místo TG Vyšehrad

Družstvo Lemurky

Gymnastika Říčany, z. s.
Mládež (do 18 let)
věk 9-11, Teamgym
1. místo - TG Vyšehrad
1. místo - O pohár Prahy
2. místo - Memoriál V. Straky
2. místo - TG Cup Říčany
2. místo - Jojo Cup

družstvo starších
žáků šachy
Klub šachistů Říčany 1925
Mládež (do 18 let)
11 nejmladší, 15 nejstarší
šachy
5. místo na MČR

texty.kuryr@ricany.cz

Foto Rudolf Flachs

TRIEXPERT MILT racing
team, věk 34, triatlon
1. místo na MČR ve středním
triatlonu, 1. resp. 4. místo na
poloviční distanci Ironman
Mallorca 2018

Informace z radnice
mládeŽ

FBC Draci Říčany
dorost

Vojtěch Burian

Lucie Jonáková

Andrea Brejchová Jan Čech

Matěj Hercik

Magdaléna
Škardová

Jáchym Šmolík

Vojtěch Šašek

FBC Draci
Mládež (do 18 let)
věk 13 - 16 let, florbal
1. místo MUC 2018,
Mölndal, Švédsko postup do
dorostenecké 2. ligy v sezóně
2017/2018, dělené 1. místo 2.
ligy dorostenců k 31. 12. 2018

UNIKOSY, Atletický oddíl T.
J. Sokol Říčany
a Radošovice
Mládež (do 18 let)
věk 12, koloběžkový sport,
atletika
1. místo, Rollo liga v kategorii
žáků (10-12), trojnásobný
koloběžkový mistr ČR ve
sprintu, kritériu a dlouhém
závodu

TK Neridé
Mládež (do 18 let)
věk 15, tenis
Vítěz Tennis Europe Junior tour
U16 ve čtyřhře Krems an der
Donau Rakousko
Vítěz Tennis Europe Junior tour
U16 ve čtyřhře Zell am See
Rakousko

Gymnastika Říčany, z. s.
Mládež (do 18 let)
věk 11, sportovní
gymnastika
2. místo - Přebor
Středočeského kraje
jednotlivkyň = postup na MČR
1. místo - Přebor Stř. kraje
družstev

Atletický oddíl, T. J. Sokol
Říčany a Radošovice
Mládež (do 18 let)
věk 14, atletika
3. místo, Přebor Stř. kraje
starších žáků v běhu 1500 m
(hala), 3. místo, Přebor Stř.
kraje jednotlivců staršího
žactva v běhu 1500 m

Klub šachistů Říčany 1925
Mládež (do 18 let)
věk 11, šachy
Mistr Čech v kategorii do 12
let, 5. místo na MČR družstev
do 12 let

UNIKOSY
Mládež (do 18 let)
věk 12, koloběžkový sport,
atletický oddíl T. J. Sokol
Říčany a Radošovice
2. místo, Rollo liga v kategorii
žákyň, 1. místo, koloběžkové
MČR v dlouhém závodu,
2. místo, koloběžkové MČR
ve sprintu

TJ Slavoj Česky Brod
Mládež (do 18 let)
věk 17, Nohejbal
Mistr ČR ve dvojicích
Mistr ČR ve trojicích
Vítěz Botas dorostenecké ligy
Vítěz poháru ČNS

atletický oddíl, T. J. Sokol
Říčany a Radošovice
Mládež (do 18 let)
věk 13, atletika
1. místo, Přebor
Středočeského kraje mladších
žáků (hala) ve vrhu koulí,
1. místo, Přebor Stř. kraje
mladšího žactva ve vrhu koulí,
1. místo, Přebor Stř. kraje ml.
žactva v hodu oštěpem

Foto Rudolf Flachs

týmy
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Bezpečnost a infrastruktura
Městská policie Říčany

Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany
e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765
Městská policie radí a informuje
Z knihy událostí
15. prosince, 00.18
Neobvyklý jízdní styl řidiče vozidla Ford zaujal strážníky v ulici Říčanská. Vozidlu navíc chybí na registrační
značce nálepka technické kontroly. Strážníci řidiče vozidla zastavují a zjišťují, že ve vozidle je více osob. Již
při prvotním kontaktu s řidičem je z jeho dechu cítit alkohol, proto je provedena orientační dechová zkouška.
Výsledek je pozitivní s hodnotou 1.28 promile. Spolujezdci uvádějí, že řidič měl nedávno narozeniny a dnešní den se rozhodli tuto životní událost společně oslavit.
Řidič strážníkům přiznává požití alkoholu. Na místo je
přivolána Policie ČR, které byl řidič předán k provedení
dalších úkonů a opatření. Na celé události bylo nejvíce
zarážející, že všichni ostatní spolujezdci vlastnili řidičské oprávnění a nebyli pod vlivem alkoholu.
16. prosince, 00.59
Operátor městského kamerového dohlížecího systému
si všímá podezřelého chování osoby v nádražním rondelu, typického pro sprejování graffiti. Zanedlouho se
k této osobě připojuje druhá osoba a společně opouští
prostory rondelu. Hlídka strážníků je nedaleko, provádí
zde kontrolní hlídkovou činnost. Osoby jsou zadrženy
v ulici Kamenická nad rondelem, jelikož jsou důvodně
podezřelé ze spáchání trestného činu. Operátor kamerového systému se nemýlil. Osoba, které provedla nástřik graffiti, má stále na rukou rukavice a je potřísněna
černou barvou. Osoby se k činnosti sprejování doznávají: jedna osoba provedla nástřik graffiti a druhá hlídala okolí. Následně je v prostoru rondelu nalezen čerstvý
nápis. Dalším šetřením strážníci zjišťují, že obě osoby
jsou pod vlivem omamných a psychotropních látek,
jedna ze zadržených osob má u sebe v sáčku nezjištěné
množství drogy. Obě osoby jsou strážníky omezeny na
osobní svobodě a na místo je přivolána Policie ČR, která si převzala událost k dořešení.

23. prosince, 00.36
Při kontrolní činnosti v ulici Černokostelecká míjí
strážníky v protisměru jedoucí vozidlo Škoda. Vozidlo
je na první pohled technicky nezpůsobilé pro provoz
na pozemních komunikacích, jelikož na straně spolujezdce visí zpětné zrcátko, nárazník je uchycen drátem
a visí nebezpečně nad vozovkou, vozidlu nefunguje předepsané vnější osvětlení, ale i jiné závady jsou důvodem
k zastavení řidiče a jeho kontroly. Zjištěné technické
nedostatky na vozidle a chování řidiče, přivádějí strážníky k domnění, že řidič je pod vlivem alkoholu. Toto
potvrzuje provedená orientační dechová zkouška s výsledkem 1.01 promile a přiznání, že před jízdou řidič
vypil několik alkoholických nápojů. Strážníci na místo
přivolávají Policii ČR, které předávají celou událost
k dořešení.
1. ledna, 05.32
Strážníci společně
s policisty pátrají
po osobě, která chce
spáchat sebevraždu.
Osoba je známa jako
uživatel omamných
a psychotropních látek a dle dostupných
informací se pohybuje na území města ve vozidle Škoda. Autohlídka strážníků si v brzkých
ranních hodinách všímá vozidla jedoucího od Pacova do
Říčan. Hlídka zjišťuje, že se jedná o vozidlo a osobu, po
které je vyhlášeno pátrání. Strážníci se pokouší vozidlo
zastavit, ale osoba na výzvy nereaguje. Strážníci jsou
nuceni vozidlo předjet v ulici Černokostelecká a zablokovat jej tak, aby nemohlo pokračovat v další jízdě. Přes
zákonné výzvy strážníků se osoba stále pokouší místo
opustit, vozidlem manévruje a to i pod hrozbou použití
donucovacích prostředků ze strany strážníků. Osoba je
nakonec z vozidla za použití donucovacích prostředků
vytažena. Vytažení se ale brání, je agresivní a klade aktivní odpor. Při provádění zákroku vůči agresivní osobě dochází i k lehkému zranění strážníků. Na místo je
přivolána Policie ČR, která osobu zadržuje a provádí
nezbytné úkony k ověření její totožnosti. Při provádění
převozu na Polici ČR je osoba opětovně agresivní a to
do takové míry, že strážníci i policisté jsou nuceni opětovně použít donucovací prostředky. Osoba byla předána Polici ČR k provedení dalších úkonů a opatření.
4. ledna, 21.56
Policie ČR žádá o prověření oznámení v ulici Černokostelecká. Zde se má pohybovat muž pod vlivem alkoholu.
Strážníci muže nacházejí společně s oznamovatelkou,
která vyrozuměla policii. Žena uvádí, že pohledem
z okna viděla muže, který šel po chodníku, muž náhle
zavrávoral a spadl z chodníku do silnice, kdy vlivem
pádu se udeřil do hlavy. Oznamovatelka vyběhla ven a
muže ze silnice vlastními silami odtáhla a zavolala na
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policii. Strážníci
na místo přivolávají zdravotnickou
záchrannou službu, jelikož muž
zprvu nekomunikuje. Z muže je cítit alkohol a nemá
žádné
viditelné
zranění. Do příjezdu záchranářů je
muži poskytnuta
izotermická folie k
udržení teplotního
komfortu. Následným provedeným

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
Vážení čtenáři a příznivci našeho sboru,
máme za sebou první měsíc roku 2019 a doufám, že se vám
všem daří plnit svá předsevzetí. I naše jednotka si jedno dala, a
to ve zlepšování fyzické zdatnosti a znalosti. A abychom nebrali předsevzetí na lehkou váhu, hned v polovině ledna jsme se
vypravili na týdenní zimní soustředění do Krkonoš. Ačkoliv to
v nížinách na tu správnou zimu nevypadá, na horách je sněhu
více než dost a tak jsme si v rámci fyzické zdatnosti každé ráno
odházeli nemalé množství sněhu z cest a aut. Abychom nezůstali jen u odhazování sněhu, oprášili jsme svoje dovednosti a
vydali se na lyže, snowboardy a sáňky a celkově si užívali sněhové nadílky na čerstvém horském vzduchu. Večery patřily
přípravě na nadcházející rok, probrání teoretické i praktické
přípravy na rok 2019, které každý rok vypisuje generální ředitelství HZS ČR. Všichni členové se domů vrátili pořádku a již
nyní se těšíme na další zimní soustředění.
Bohužel se ani začátek nového roku neobešel bez výjezdu.
Naše jednotka byla povolána hned 10. 1. v ranních hodinách
na zálohování našich profesionálních kolegů z Říčan. Tentýž
den v 21:26 byla jednotka opět povolána k výjezdu, tentokrát
zasahovala společně s kolegy z HZS stanice Říčany na nahlášeném požáru elektřiny ve sklepě. Požár postihl i komín, kde
bylo nutné pomocí kominického náčiní provést jeho čištění, a
to z toho důvodu aby se předešlo opětovnému vznícení. Ačkoliv se nejednalo o nikterak složitý výjezd, jednotka opouštěla
místo výjezdu těsně před druhou hodinou ranní. Dále jsme
byli povoláni 17. 1. do Strašína k doutnajícím kamnům na
tuhá paliva, kde majitel se natolik obával možného výbuchu
kamen, že raději zavolal na linku 150. Po příjezdu na místo
velitel zásahu rozhodl, že událost není takového rozsahu, že
by byla nutná účast dvou jednotek. Z toho důvodu byla naše
jednotka poslána zpět na základnu. Cesta na místo zásahu a
zpět byla složitější, protože vedla po úzké cestě s velmi malým
prostorem pro odbočení a otáčení cisterny. Tato situace nás

vyšetřením je zdravotníky zjištěno, že muž neutrpěl
žádné zranění a je v pořádku. Muž je převezen na Policii
ČR ke zjištění totožnosti. Následně se daří kontaktovat
rodinného příslušníka, který si muže převzal do péče.
6. ledna, 01.05
V ulici Rýdlova na sebe strážníky upozorňuje nepravidelnou a nestandartní jízdou řidič vozidla. Strážníci jej
zastavují a kontrolují. Při kontrole je zjištěno, že řidič je
pravděpodobně pod vlivem alkoholu. Domněnka strážníků je potvrzena provedenou orientační dechovou
zkouškou, která je pozitivní s výsledkem 1.13 promile.
Celá událost je strážníky předána Policii ČR k provedení dalších úkonů a opatření.
Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
nikterak nezaskočila, protože naši strojníci ( řidiči ) pravidelně absolvují kondiční jízdy, aby právě na takovéto situace byli
připraveni.
Leden byl velmi hojný na valné hromady okolních sborů
dobrovolných hasičů. Každý sbor valnou hromadu pořádá
jednou za rok, kde shrne celoroční činnost sboru za rok minulý, představí a odsouhlasí se plán činnosti na rok následující. Náš sbor měl již tradičně valnou hromadu 24. 11. 2018
a samozřejmě byli přítomni jak zástupci okolních sborů,
tak i zástupce z HZS (Hasičský Záchranný Sbor) a OSH PV
(Okresní Sdružení Hasičů Praha Východ). Díky přítomnosti
okolních sborů jsme byli taktéž pozváni na jejich valné hromady. Bylo jich tolik, že bohužel nebylo v našich silách se
všech zúčastnit. Tímto bych chtěl poděkovat zástupcům našeho sboru za vzornou reprezentaci.
Je moji milou povinností vás informovat, že nás sbor se rozroste o další členy. Jeden adept mezi nás přišel 4. 1. 2019 a
jmenuje se Sofie. Tímto jí chci popřát, aby se jí na tomto světě
líbilo, dělala rodičům jen samou radost a každým dnem sbírala síly na to, aby jednou reprezentovala náš sbor tak, jako
naše současná mládež, která jednou této generaci bude předávat své drahocenné zkušenosti. Jak jsem psal o pár řádků
výše, sbor se rozroste o členy, očekáváme totiž ještě další posilu sboru, která se na svět teprve chystá. Věřím, že již příští
měsíc vám budu moci dalšího nového člena představit.
Závěrem bych popřál snad jen to, aby se všem nadále dařilo
držet se novoročních předsevzetí a těm, co je stihli porušit,
možnost znovu začít. Rok je přece teprve na samém začátku.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany
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Příroda
Říčanska

Ucho Jidášovo
Auricularia auricula-judae

foto: J. Halaš

Rod boltcovitka Auricularia zahrnuje asi 30 druhů hub, které rostou od
tropů po mírné pásy obou polokoulí. U nás se vyskytuje ještě nejedlá
boltcovitka mozkovitá (Auricularia
mesenterica).
Ucho Jidášovo roste na vlhkém odumřelém dřevě, a to zejména bezu
černého. Méně pak na dalších listnatých stromech jako jasan, javor atd.
Celkově je rozšířeno prakticky na
všech kontinentech. Při mírnějších
zimách se u nás vyskytuje po celý
rok.
Plodnice nemá žádnou nohu. V mládí vypadá jako malá mistička, později dorůstá až 12 cm v průměru a je
nepravidelně pokroucená. Ve vlhku
bývají plodnice velmi pružné, hnědé
a skoro průsvitné, vysušené jsou černé a tvrdé. Po opětovném zvlhnutí se
pružnost obnovuje. Vnitřní strana
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foto: J. Halaš

Většina z nás ráda sbírá houby, nejlépe klasické hřibovité kousky. Ti
zkušenější se vyznají i v jedlých lupenitých houbách. Experti pak v lese
nepohrdnou ani zvláštnostmi, třeba
boltcovitkami. Esa mezi houbaři vyráží i během zimy a přinést mohou
například ucho Jidášovo.

má hladký povrch pokrytý výtrusorodým rouškem. Vnější strana je sametově plstnatá.
Pružná, chrupavčitá dužnina nemá
výraznou chuť ani vůni. V Evropě
bylo ucho Jidášovo do 19. stol. považováno za nejedlou houbu a používalo se jen v lidovém léčitelství.
Zato v Číně byla a je nejen ceněným
léčivem, ale i běžnou potravinou.

Přidává se zvláště do polévek a masitých pokrmů.
Dnes se o ucho Jidášovo zajímá i západní medicína kvůli antibakteriálním a protizánětlivým účinkům, pozitivnímu působení na krevní oběh,
při léčbě cukrovky nebo prevenci
infarktu.
Název houby je odvozen od podobnosti s lidským uchem. Ale proč
Jidášovo? Bible praví pouze: Když
Jidáš, který zradil Ježíše, viděl, že
ho odsoudili, šel a oběsil se. Podle
pověstí se tak stalo na bezu. Podle
jiných tradic se tak stalo na stromě
zmarlika Jidášova. Kdo ví…
Z gastronomických důvodů se ve
světě pěstuje také velmi podobná
boltcovitka chlupatá (Auricularia polytricha), neboli čínská černá
houba. Vnější stranu plodnice má
světlejší a výrazněji plstnatou. Pochází z Asie, kde je součástí čínské a
japonské kuchyně. U nás ji lze sušenou běžně koupit.

Jakub Halaš

texty.kuryr@ricany.cz
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Už koncem února můžete i v Říčanech
zaslechnout na večerní procházce ulicemi soví houkání. Pravděpodobně bude
patřit kalousům ušatým, kteří se usídlují
často i ve městech. Ozývají se z vysokých
stromů nebo třeba ze střech paneláků.
Nejnápadnější je rytmické opakované
pískání jejich mláďat, která se za květnových nocí po vylétnutí z hnízda ještě
stále dožadují potravy. Kalousi loví ve
městech hojné sojky, straky nebo kosy,
v otevřené krajině jsou jejich nejčastější
potravou hraboši.
Houkání naší dříve běžné sovy sýčka
obecného se vám v Říčanech určitě zaslechnout nepoštěstí. Ačkoli byla tato
sova dříve opravdu běžná a hnízdila i na
Říčansku, dnes přežívá posledních sto

foto: Josef Arnošt

Kalous ušatý

párů hlavně v severních Čechách a na
jižní Moravě. Jeho volání, přepisované
jako „půůůjď“ v minulosti lidi děsilo.
V lidových pověrách bylo vykládáno tak,
že sýček volá duši umírajícího („Pojď“).
Vysvětlení této pověry je ale jednoduché.
V minulosti, kdy ještě nebylo všudypřítomné veřejné osvětlení, byli sýčci přilákáni světlem z oken, kde se často svítilo
u nemocných lidí. Spíše než volání do záhrobí na těchto místech sýček lovil noční
hmyz. Sýček totiž potřebuje krajinu, o
kterou se lidé starají – mozaiku krátce
posečených luk a pastvin plných brouků
a motýlů, se starými stromy, kde se mohl
ukrývat. Na dnešních polích, kde hubíme všechen hmyz pesticidy, se sýček
neuživí. Sýčka i jiné druhy také ohrožují
pasti, jakými mohou být nezabezpečené nádrže na vodu
nebo staré komíny
a větrací šachty.
Sýček byl loni Českou
společností
ornitologickou
vyhlášen za Ptáka
roku. Na stránkách
www.birdlife.cz/
sycek si můžete
stáhnout nahrávku
jeho volání, případně hlasy dalších
druhů. V menčickém lomu hnízdí

Puštík obecný

foto: Josef Arnošt

Za sovím houkáním

výr velký a v Říčanském lese můžete
zaslechnout také kulíška nejmenšího.
Budeme rádi, když nás budete o vašich
pozorováních sov na Říčansku informovat. Pro chystanou výstavu, kterou
připravuje Muzeum Říčany, využijeme i
vzpomínky pamětníků na místa, kde se
se sovami setkávali.
Dosud běžnou sovou, kterou můžete zaslechnout spíš v lesích, je puštík obecný.
Jeho volání zní strašidelně, trochu jako
přerušované volání „hejkala“. Na výpravu za sovím houkáním s námi můžete
vyrazit do lesa po přednášce o sovách
na Říčanské hájovně v pátek 15. února,
přednáška začíná v 17h večer (viz také
sekce muzea).

Kateřina Čiháková

Masopust - nejdřív hodování, pak očista
Masopust přichází jako zpestření dlouhé zimy. Lidé se tak
vlastně pomalu začínají loučit s končící zimou a připravují se
na jaro plné života. Tradice masopustu nám mohou pomoci k
tomu, abychom měli po zimě dostatek sil, byli vitální a zdraví. K
tomu může pomoci očista organismu nebo stačí pouze úprava
stávajícího jídelníčku.
Vynechání nezdravých potravin, jako jsou například tučná a
smažená jídla, slané výrobky a výrobky s vyšším obsahem cukru, může vést též k očistě organismu.
Jak se říká, všeho s mírou. Očistné dny by neměly trvat příliš
dlouho a měli by se do nich zapojovat jen zdraví lidé. Záleží jen

na každém jedinci, jaký druh očisty si zvolí, protože každý organismus je jedinečný. Příliš drastické a dlouhodobé zásahy do
stravovacího režimu nejsou pro zdraví prospěšné.
Abychom se cítili lépe, je vhodné zařadit do jídelníčku i zeleninové či ovocno - zeleninové čerstvé šťávy. Pro příklad můžeme
uvést lehké zelené smoothie: 1 litr čisté vody, 2 citróny, petrželová nať (cca 2 hrsti), řapíky celeru (cca 3 – 5), zelené listy koriandru (hrst) nebo koriandr jako koření (mletá sušená semena).
Tak hezký masopust.
Jaroslava Petříčková, nutriční terapeut
Olivova dětská léčebna
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Terapeutické centrum Modré dveře,
z. ú. – získalo nejvyšší ocenění pro
neziskové organizace v ČR, které každoročně uděluje
Nadace rozvoje občanské společnosti
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. je zařízení
poskytující pomoc lidem s duševním onemocněním,
mentálním postižením nebo všem, kteří se dostali do
psychických potíží. Podporu zde najdou děti, dospívající
i dospělí. V roce 2018 prošlo zařízení podrobným tříkolovým hodnocením odbornou komisí, na základě kterého
se stalo vítězem Neziskovky roku 2018 v kategorii „velká
neziskovka“.
Ocenění je, zejména v oblasti neziskového sektoru, prestižní
a není snadné jej získat. Hodnotilo se řízení zaměstnanců, finanční řízení, práce s dárci, kvalita a evaluace poskytovaných
služeb a mnoho dalšího.
Modré dveře své služby poskytují již od roku 2011. Nejdříve
pouze v Kostelci nad Černými lesy, od roku 2016 v Praze –
Hostivaři a od roku 2017 také v Říčanech. Každé centrum
je unikátní svými službami, které přizpůsobilo poptávce a
potřebě v daném regionu. Centrum v Kostelci nad Černými
lesy je specifické nabídkou zdravotnických služeb klinického psychologa. Centrum v Praze se soustředí na krizovou
pomoc ambulantní i terénní, psychoterapie a pěstounskou
péči. Centrum v Říčanech nabízí především sociální služby
osobám s duševním onemocněním a mentálním postižením
a krizovou pomoc všem osobám v krizi. Všechna tři centra
současně nabízejí individuální, párové i rodinné psychoterapie a další služby zaměřené na péči o duševní zdraví.
Modré dveře kladou důraz na kvalitní péči o své klienty. To
se mimo jiné projevuje také ve výběru zaměstnanců a v podpoře jejich soustavného odborného i osobnostního rozvoje.
Pracovníci Modrých dveří vykazují erudovanost, ať už se to

Bc. et Bc. Martin Galbavý, ředitel pražského centra, Mgr. Radka Dydňanská
Ph.D., výkonná ředitelka, Viliam Sivek, zakladatel a člen správní rady, PhDr.
Kateřina Siveková Křižáková, zakladatelka a statutární zástupce, Zdeněk Štěpán,
člen správní rady.

týká pracovníků v řídících pozicích, odborníků pracujících
s klienty, tak těch, kteří se starají o technicko-administrativní
zázemí organizace. Pracovníci přímé péče mají odpovídající
vzdělání, jsou pod odbornou intervizí, supervizí, průběžně se
vzdělávají.
Organizace se snaží maximum svých služeb zpřístupnit
všem, kteří o ně mají zájem. To se týká i finanční dostupnosti služeb, na jejichž zajištění průběžně shání finanční zdroje
v podobě dotací i darů od soukromých dárců.
Pro bližší informaci navštivte webové stránky www.modredvere.cz nebo dotaz směřujte na modredvere@modredvere.
cz, případně volejte 725 830 830.

Martina Andrášková

Můj život s Alzheimerem

Starat se o blízkého člověka, který
trpí ztrátou paměti, znamená postarat se o všechny jeho potřeby.
Co konkrétně se ale ode mne, jako
rodinného pečujícího, vlastně očekává? Postupně přicházím na to,
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že musím omezit vlastní zaměstnání a věnovat se obdobné práci
jako profesionální pečovatelé a
ošetřovatelé, aktivizační pracovníci, sociální pracovníci, fyzioterapeuti, či nutriční terapeuti. Zároveň že musím vše zvládnout dobře
zorganizovat, protože informace
dostávám postupně a „od každého
něco“. A to vše bez toho, aby mě
tomu někdo naučil, a v rozsahu až
24 hodin denně…
Právě vás všechny, kteří jste se v minulosti nebo nedávno ocitli v této
nelehké roli, zveme na setkání pečujících, které v Říčanech pořádá
organizace Dementia I. O. V., z. ú.,

každé 4. úterý v měsíci od 18.00 hod.
Scházíme se v prostorách Domova
Pod Kavčí Skálou, na adrese: Marie
Pujmanové 2045/2. Další setkání
proběhne v úterý 26. 2. Konkrétní
informace o projektu „Neformální
péče“ naleznete na webových stránkách naší organizace www.dementia.cz.
Společně se dá vše zvládnout snadněji… Těší se na vás Petra Petříková,
koordinátorka neformální péče
(tel.: 724 076 964,
petra.dementiaiov@gmail.com).

texty.kuryr@ricany.cz
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SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Letošní rok jsme začali jako již tradičně
tanečním odpolednem v Kulturním centru Labuť. K poslechu i tanci hrála hudební
skupina vedená p. Šramem. Setkání bylo i
příjemně zimní, neboť napadl sníh a Říčany
byly v bílém … Velice rádi jsme se také zúčastnili kulatého
stolu, který pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve
spolupráci se Středočeským krajem na téma „Mezigenerační vztahy“. Setkání bylo přínosné právě pro to, že jsme měli
možnost poznat projekty, které spojují generace – například
seniorů a dětí. Často se daří ukázat, že senioři, i přes svá věková a zdravotní omezení, jsou neocenitelným přínosem pro
společnost a to díky životním zkušenostem, nadhledu, historické paměti a morálním zásadám. Děti danou pravidelností
setkávání ztrácejí ostych a přinášejí svou bezprostředností,
elánem spoustu radosti seniorům. Cílem společných aktivit

Program
Aktivity Klubu Senior (zal. 2006) 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.
Osobní kontakt: Irena Moudrá
Telefon: 732 383 424
E-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz
www.seniorcentrum-ricany.webnode.cz/

Akce:

je rozvíjet mezigenerační empatii, aktivity seniorů pro udržení jejich duševní a fyzické svěžesti, aktivně podpořit předání
dovedností a zkušeností seniorů mladé generaci a posílit vzájemné porozumění.

Irena Moudrá, předsedkyně správní rady

- Zelený salonek. Vstup zdarma, jízdné si hradí účastníci
sami. Počet účastníků omezen, přihlášení do 10. 3. (jméno a příjmení, číslo občasného průkazu – vše nutné pro
vstup do Senátu).
n 23. března 2019, sobota
Zájezd – Pelhřimovsko
Jednodenní autobusový zájezd. Na programu zájezdu bude
mj. prohlídka
Síně Lipských a Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově,
křížové cesty a
kostela sv. Martina v Mladé Vožici. Příspěvek účastníků:
340,- Kč (zahrnuje dopravu, vstupné, pojištění, tištěný
materiál). Místa odjezdu: 7:15h aut. zastávka K Žel. Stanici, 7:20h aut. zastávka Rychta, 7:25h aut. zastávka Sukova ul., 7:30h aut. zastávka Masarykovo nám.

n 15. února 2019, pátek, Výstava „Made in Czechoslovakia – aneb průmysl, který dobyl svět“
Prohlídka výstavy v Národním technickém muzeu v Praze.
Výstava
představuje technický a průmyslový vývoj samostatného
Československa po
celou dobu jeho existence. Odjezd vlakem v 8:15h, sraz
v 8:00h na nádraží.
Jízdné i vstupné si hradí účastníci sami (vstup pro seniory je
100,- Kč).

Připravované akce:

n 11. března 2019, pondělí Taneční odpoledne – viz
plakátek
n 15. března 2019, pátek Prohlídka Senátu pod záštitou senátora Zdeňka Hraby
Komentovaná prohlídka Senátu - prohlídka povede Valdštejnským palácem, podíváme se do reprezentačních
prostor Albrechta z Valdštejna, do Rytířského sálu, uvidíme ale i konírnu, kde dnes Senát zasedá. S panem senátorem se setkáme v jednom ze salonků. Pokud čas dovolí,
tak bychom si ještě krátce prohlédli Kolovratský palác
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Rodina potřebuje vystřídat v péči o seniora – vítejte
u nás v dps Senior a stacionáři Olga Říčany

způsobem budou nabízené
služby 6a
Blahoslavova
2576,

V současné době často diskutovaný pojem kvalita života je obtížně
vyjádřitelný pro svou komplexnost, neboť každý člověk má jiný
hodnotový žebříček a ten se ještě
může měnit v jednotlivých obdobích jeho života, kdy každý jednotlivec má jiné priority. Tématu
kvality života uživatelů sociálních
služeb je v současnosti věnována
zvýšená pozornost.
Každý zájemce o poskytování sociální
služby má určitá očekávání ohledně
kvality sociální služby. Později tato
očekávání porovnává s realitou. Snahou poskytovatele sociální služby je
naplnění těchto očekávání, tedy spokojenost klienta. Poskytovatel sociální
služby musí mít
na zřeteli, že každý klient má celou řadu
očekávání, ke kterým patří zejména
konkrétní obsah sociální služby (jakou
nepříznivou sociální situaci řeší), jaká
je dostupnost sociální služby (místo a
čas, ve kterém lze sociální službu vyu-

jednotlivým klientům realizovány.
Vždy musí být uplatňován individuálNabízíme volnou kapacitu
odlehčovacích pobytů,
ní přístup ke klientovi, akceptace jeho
autonomie a další zásady v souvislosti
s eticky senzitivním přístupem ke kažžít), etické chování pracovníků, mate- dému jednotlivému klientovi. Můžeme
riální
konstatovat, že sociální péče se stává
a technické vybavení prostoru a dal- hodnotou pouze pokud zlepšuje život
ší. Ke kvalitě poskytování sociálních konkrétního klienta.
služeb se váže zákonná povinnost po- DPS SENIOR a stacionář Olga Řískytovatelů sociálních služeb a tou je čany, příspěvková organizace, zanaplňování kritérií standardů kvality stoupená ředitelkou Ivetou Závodsociálních služeb. Kvalita poskytování skou, naplňuje kritéria daná platnou
sociálních služeb je spojena s nabídkou legislativou a dbá dodržování všech
povinností poskytovatele sociálních
služeb
a v návaznosti k nabídce je kvalita spo- služeb. V týmu pracovníků organizajena i s konkrétním systémem posky- ce od 1. 12. 2018 sociální agendu vede
tování sociálních služeb, tzn. jakým sociální pracovnice Dana Buková,
která zajišťuje jednání se zájemci o
poskytování sociální služby a uzavírání smluv o poskytování sociální služby
v denním stacionáři, v odlehčovací
službě a pečovatelské službě a poskytuje sociální poradenství. Dále se bude
podílet na aktualizaci metodik v rámci standardů kvality sociálních služeb
s cílem stálého zvyšování kvality sociálních služeb.
Iveta Závodská, ředitelka
Dana Buková, sociální pracovnice

říjen - prosinec 2018

DPS Senior a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

vedoucí stacionáře Olga

Požadavky na uchazeče:
Bezúhonnost, středoškolské vzdělání, organizační schopnosti, ŘP B,
Pracoviště: Stacionář Olga, Blahoslavova 2576, Říčany
Předpokládaný nástup: 1. 3. 2019
Bližší informace: Iveta Závodská, tel.: 323 604 244-6
Přihlášku spolu s profesním životopisem zasílejte do 15. 2. 2019 na adresu:
DPS Senior a stacionář Olga Říčany, p. o., Komenského nám. 1850, 251 01 Říčany,
nebo E-mail: iveta.zavodska@dps.ricany.cz
Vhodné uchazeče oslovíme k osobnímu jednání
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využi

Stacionář Olga Říčany
Blahoslavova 2576/6a hledá

pracovníka/ci
v sociálních
službách
dvousměnný provoz
7:00 - 15:30, 11:30 – 20:00
nástup dle dohody
(zástup za mateřskou dovolenou)
Bližší informace:
Pavla Romanová 323 604 244 - 6,
733 340 028 stacionar@dps.ricany.cz
iveta.zavodska@dps.ricany.cz

texty.kuryr@ricany.cz

Pro seniory

Komunitní centrum Říčany v roce 2018
V Nestálé počasí nás přivítalo v roce
2019 a dlouhé večery umožňují rekapitulovat rok předchozí.
Organizace Komunitní centrum Říčany
o.p.s. se zabývá poskytováním sociálních služeb našim spoluobčanům v Říčanech a přilehlém okolí Středočeského
kraje.
Poskytuje tři druhy sociálních služeb,
které pokrývají značnou oblast situací,
do kterých se z různých příčin, může dostat kdokoli z nás.
Těm, kdo ze zdravotních důvodů,
nebo z důvodu omezením věkem,
již nemohou zvládnout běžné úkony
každodenního života je určena služba
OSOBNÍ ASISTENCE. Komunitní
centrum Říčany pomáhá svým klientům v jejich přirozeném domácím
prostředí. Díky této činnosti mohou
naši spoluobčané zůstat ve svých domovech a vyhnout se, jinak nutnému
přesunu do neosobního prostředí
léčeben a ústavů. Pracovníci Komunitního centra zajišťují pomoc se zachováním všech nezbytných úkonů,
které souvisí s péčí o vlastní osobu.
Zejména se jedná o pomoc s chodem
domácnosti, stravou, hygienou a péčí
ve zdravotní oblasti. Dále i v úkonech
souvisejících se zachováním přirozených práv a zájmů, tedy vyřizování
osobních záležitostí, jednání s úřady a
pomoci se zprostředkováním finanční
podpory. Tato péče je zajištěna terénní formou. Pracovníci Komunitního
centra navštěvují klienty v jejich domovech. Rovněž umožňují dopravu
klientů do míst jejich oprávněných
zájmů. K lékaři, na úřady a pomáhají
s vyřízením nákupů. Pracovní doba
pokrývá všechny dny, včetně svátků,
od ranních do večerních hodin.
V naší práci je pro nás velkým oceněním
neustále se zvyšující se počet klientů,
využívajících naše služby. V roce 2018
jsme v rámci služby Osobní asistence
pomohli se zachování důstojného života celkem padesáti dvěma klientům
se zdravotním postižením a seniorům,
z celého říčanského regionu. Celkem naši zaměstnanci věnovali přes
4 000hodin přímé péče potřebným. Našimi klienty jsou, jak děti s různými typy
postižení, tak občané v produktivním
věku, např. po propuštění z hospitaliza-

ce nebo s poúrazovými stavy a samozřejmě senioři, kteří chtějí zůstat ve svých
domácnostech, ale již potřebují pomoci
s mnoha běžnými činnostmi.
Komunitní centrum dále poskytuje pomoc rodinám s dětmi v rámci programu
SPOLU DOMA. Smyslem této činnosti je zachování vhodného domácího
prostředí a rodinných vazeb, které jsou
z různých příčin narušeny, či ohroženy. Vytvořit prostředí, v němž mohou
děti nalézt odpovídající zázemí a jistotu
domova, které je pro jejich další vývoj
nezbytná. Tuto službu využilo v roce
2018 celkem 67 dětí do 15 let a 84 osob
nad 15 let, celkem tedy pomohlo Komunitní centrum 151 osobám z 49 rodin.
Program SPOLU DOMA je určen, jak
říčanským rodinám, tak i širšímu regionu středočeského kraje. Služba pomáhá
zdarma klientům v krizových situacích,
jako jsou nefunkční vztahy, výchova
dětí, dopady probíhajícího rozvodového
řízení, zatížení dluhy, hrozba ztráty bydlení apod. Hlavním cílem je tedy umožnit dětem setrvat a vyrůstat ve fungující
rodině.
Poslední poskytovanou službu, Aktivizační službu pro seniory, využilo v roce
2018 5 klientů. Při této péči dochází ke
klientům sociální pracovnice a pracuje
s nimi různými technikami na zlepšování paměti. Aktivací vzpomínek mapuje s klienty jejich život, či jednoduše
pomáhá udržovat sociální kontakt,
nezbytný k udržení důstojného života.
Díky této službě lze trénovat sebeobsluhu, nebo mít v pracovnici oporu při
vyřizování nejrůznějších úředních záležitostí.
V roce 2019 bude Komunitní centrum
dále pokračovat ve své činnosti a dalším
rozvoji a zkvalitňování služeb pro občany říčanského regionu. V roce 2018 byla
úspěšně vyhodnocena žádost na dotaci
z fondů Evropské unie, za účelem obnovy vozového parku a rozšíření oblasti
dojezdové vzdálenosti. V současné době
probíhá příprava výběrového řízení, za

účelem nákupu tří vozidel pro terénní
práci.
Komunitní centrum má celkem devět
zaměstnanců, z toho pět pracovníků
služby OSOBNÍ ASISTENCE, tři pracovnice programu SPOLU DOMA a
jednu pracovnici pro AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBU PRO SENIORY A OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.
Naši pracovníci mají vzdělání odpovídající zastávané funkci a pravidelně svou
profesionální odpovědnost rozšiřují formou školení a kurzů.
Komunitní centrum Říčany své zmíněné služby nabízí aktuálně všem,
kteří popsanou péči potřebují, a proto
pokud budete potřebovat pomoc pro
sebe, své blízké či známé, nebo bližší
informace, kontaktujte nás na tel. čísle
737 587 130, případně mailem – kcricany@seznam.cz.
Práce Komunitního centra jakožto neziskové organizace, je zcela závislá na
finanční podpoře, jak státního rozpočtu
a Evropských sociálních fondů, tak i na
podpoře nadací, města Říčany a dalších
organizací a osob vnímajících sociální
zodpovědnost za naše znevýhodněné
spoluobčany.
Rádi bychom rovněž poděkovali správní
a dozorčí radě, za její činnost při správě a
organizaci společnosti.
V neposlední řadě patří ocenění jednotlivcům, firmám a organizacím, které Komunitní centrum v minulém roce finančně podpořily a bez jejichž příspěvků by
činnost sociálních služeb nebyla možná.
Jsme velmi zavázáni za jakýkoli příspěvek na chod organizace. Veškeré
informace o naší organizaci i návod,
jak nás podpořit, naleznete na našich
internetových stránkách www.kcricany.
cz. Děkujeme všem klientům a jejich
rodinám za důvěru vloženou v naše
služby a všem donátorům za podporu
naší činnosti.
Martin Machaň,
ředitel Komunitního centra
Říčany, tel. 737 587 130,
email: martin.machan@kcricany.cz

33

Pro děti a rodiče

Vánoční výprava do Kořenova
V pátek 14. 12. 2018 v 16:15 jsme se sešli na říčanském nádraží, skauti i skautky s velkými krosnami, přeplněnými
spoustou rukavic, šál, čepic a svačinek,
vnucených od našich starostlivých babiček a maminek. Potom jsme všichni
jeli vlakem a dalšími přeplněnými hromadnými dopravními prostředky, kde
jsme se porůznu přeráželi přes naše
neskladné krosny. Když jsme celí vyhladovělí (v posledním autobuse jsme
nesměli jíst ani pít a jen jsme se báli, aby
nám nezakázali dýchat) přijeli do Kořenova, museli jsme ujít ještě cca kilometr
k chatě. Mile nás to překvapilo, protože
to obvykle k místu přespaní bývá ještě
nekřesťanská dálka (náš oddíl skautek
se přece jmenuje Dálava).
V chatě jsme se pak šťastně ubytovali, odpočinuli, najedli se (a to obzvlášť
šťastně) a vyspali až do růžova. Po - jak
už se prostě nechtěně stalo zvykem lehce připálené ovesné kaši čili ovesce

jsme se celí říční vydali ven, kde jsme
si zahráli pár menších her, po kterých
jsme se museli sušit hodnou chvíli.
Když přišli starší skautky a skauti, kteří
předešlého dne absolvovali předlouhou cestu na sněžnicích na jinou chatu,
rozdělili jsme se na šestičlenné skupiny
a vyrazili jsme na “hodinový” výlet s
mapou. Na v mapě označených čtyřech
stanovištích čekali vedoucí s drobnějšími úkoly. Večer jsme ještě pekli per-

níčky, pochutnali si na bramborovém
salátu s řízky a hráli zabavné scénkové
hry.   Druhý den jsme pak už jen balili
a uklízeli. V autobuse jsme pak smutně
pozorovali ubývající sníh, čím víc jsme
se přibližovali k Praze. Na Říčanském
nádraží jsme se pak rozloučili střediskovým pokřikem a šli se spoustou historek a zážitků domů.
Za 2. oddíl skautek
Magdalena Čaplyginová - Jezevec

Nové pololetí začalo – přihlaste se
do kroužků Mraveniště!
Závěr prvního pololetí byl pro Mraveniště plný zajímavých aktivit a příprav
kroužků na druhé pololetí školního
roku. V 3. ZŠ u Říčanského lesa proběhla 10. ledna v rámci kurzu ROBOTI jedna ukázka práce mladých
konstruktérů a programátorů. Pod
dohledem nadšených diváků (rodičů
a přátel) bojovalo (o čest, slávu a hodnotné ceny) celkem šest týmů v soutěži
ROBOSUMO. V této soutěži (vychází z
mezinárodně stanovených pravidel) se
na hrací plochu (bílý kruh ohraničený
černým okrajem) umístí dva autonomní
roboti, kteří se pak pokoušejí navzájem
soupeře z hrací plochy dostat. Robot,
který se ocitne jako první vně černého
okraje, prohrál. Strategie jak vytyčeného cíle dosáhnout je jen na soutěžících
(robot může soupeře vytlačit hrubou
silou, klamat tělem tj. například objíždět
okraj kruhu a lákat soupeře k chybě, a
podobně). Jak základní soutěží, tak i ná-
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sledujícím Play Off prošel vítězně robot
týmu F - Tomáš Dvořák, Matěj Kroupa a
František Rousek. Gratulujeme!
V druhém pololetí budou pokračovat
všechny kroužky tak, jak je známe, rezervace je již spuštěna, proto neváhejte,
místa se rychle plní. Do kurzů je možné
vstoupit i během pololetí, cena bude
upravena dle počtu zbývajících lekcí.
Pokračovat bude i naše Mravenčí školička, která je určena dětem od 2 do 5 let
(mladší po předchozí domluvě) a probíhá v pondělí a čtvrtek dopoledne.
Těšit se však můžete také na všechny
naše keramické kurzy i jednorázové
lekce. Na jednorázových lekcích se vám
budou věnovat naše šikovné lektorky
v těchto termínech – čtvrtky: 7. 2. a 21.
2. od 18:30 a soboty: 9. 2. se Štěpánkou
a 23. 2. s Katkou od 9:00.
Nově jsme také otevřeli kurz Zábavné
fyziky, který je určen dětem od 6 do 10
let a koná se každou středu od 16:00.

Některé lekce budou věnovány společným pokusům, jiné výrobě mechanické
hračky, kterou si děti odnesou domů. V
průběhu kroužku budeme trénovat i jiné
badatelské dovednosti - paměť, představivost, kreativitu, trpělivost i hravost.
Věnujeme se však stále i našim nejmenším a maminkám. V kurzu MumSpace
pro vás v únoru chystáme tato témata:
Jak a proč cvičit pánevní dno?, HLASing s Janou Kubovou, Pojďte si zacvičit, Jak na zdravou výživu dětí? Otevřeli
jsme i další oblíbený kurz Znakování
s miminky.
Úplný seznam našich kroužků lze nalézt na adrese www.mraveniste.info,
kde je uveden i odkaz na náš rezervační
systém. V případě jakýchkoli dotazů nás
neváhejte kontaktovat na e-mailu materske-centrum@mraveniste.info nebo
na tel. 734 498 505.
Nina Šafránek Vaněčková,
koordinátor MC

texty.kuryr@ricany.cz
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Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany • Na Obci 2049, Říčany • www.cestaintegrace.cz

Občanská poradna Říčany
Místo nestranné, nezávislé, důvěrné a bezplatné právní
pomoci…to je Občanská poradna Cesty integrace v Říčanech. Poradna má v současné době tři různé služby: jedná
se o všeobecné sociálně-právní poradenství, kdy vám poradíme v oblastech rodinného práva, pracovního práva,
občanského práva, sociálního systému, ochrany spotřebitele a finančních záležitostí. Další velkou oblastí je tématika domácího násilí a trestné činnosti, kde se zaměřujeme
především na téma rozvodu, sousedských problémů, komerčního či jiného násilí v rodině, trestnou činností apod.
Třetí velkou oblastí je dluhová poradna – dluhové poradenství, finanční gramotnost a služby v oblasti oddlužení
dle příslušné akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR.
Tato třetí služba je otevřena od podzimu 2018 a nabízíme
pomoc s vyhodnocením celé dluhové situace, pomoc s mapováním dluhů, sepsáním návrhu na oddlužení až po se
sestavením všech potřebných příloh k návrhu na oddlužení. Všechny služby poskytujeme bezplatně. Projekt „Cesta
z dluhů“ je realizován díky finanční podpoře z Operačního
programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.
0/16_047/0008979 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s.

V roce 2018 naší poradnu v Říčanech navštívilo 188 klientů v 291 konzultacích, převážná část z nich byla přímo
z Říčan. Převažují spíše ženy. Ve věkové kategorii pak
lidé důchodového věku, ale také lidé ve věku 27 – 40 let.
Poradenství bylo zejména ambulantní formou, ale lze se i
poradit telefonicky či emailem. Dle statistik se nejedná jenom o jednorázové poradenství, ale trendem jsou opakované konzultace při řešení problémů. Nejvíce zastoupená
v naší poradně jsou témata rodiny, právní systém a ochrana, finance a dluhy, trestné činy či majetkoprávní vztahy.
Kde nás najdete? Masarykovo nám. 6/17, 25101 Říčany.
Prosíme o předchozí objednání na tel. 312 315 284 nebo
emailem obcanskaporadna@cestaintegrace.cz. Provozní
doba a více informací na www.cestaintegrace.cz. Poradna
může fungovat i díky finanční podpoře Středočeského
kraje, Ministerstva spravedlnosti ČR, města Říčany.
Hledáme do týmu Občanské poradny

sociálního pracovníka a koordinátora
se zaměřením na dluhové poradenství,
výše úvazku 0,5. Více na www.cestaintegrace.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, 25. 2. –1. 3. 2019

ZACHRAŇTE 
 YETTIHO
Příměstský tábor, který pořádá v Říčanech Cesta integrace

Ҋ Akční, zábavný, interaktivní program pro děti ve věku 7 Ҋ 15 let. 
Ҋ Hlavní program každý den od 8:00 Ҋ 17:00hod. Příspěvek 1000 Kč včetně stravného, ostatní 
hrazeno z dotace OP Zaměstnanost.
Ҋ více info: Markéta Hubínková, marketa.hubinkova@cestaintegrace.cz 



www.cestaintegrace.cz
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Ze života škol(ek)

V NEMU VYDÁVÁME NOVINY
První pololetí nám v MŠ a
ZŠ NEMO uteklo jako voda
a my jsme prožili spoustu
krásných dní.
Plujte s námi za poznáním! V prosinci se nám podařilo
vydat naše první NEMO NOVINY, na kterých se podíleli
naši žáci. Do jednotlivých rubrik mohou přispívat i děti ze
školky třeba svými obrázky. Rostou nám zde možná budoucí redaktoři, spisovatelé nebo ilustrátoři.
Žáci nacvičili divadlo pro děti ze školky a v tomto úsilí budou nadále pokračovat. Už se těší, jak nám opět pomohou
při zápisu do 1. třídy, který se koná 3. 4. od 15:00 hod.
V březnu plánujeme setkání s paní učitelkou, termín můžete sledovat na www.nemoricany.cz.
Do MŠ NEMO přijímáme přihlášky průběžně, místa na
nový školní rok se rychle zaplňují. Po telefonické domluvě
na tel. ředitelky 777 727 334 je možná návštěva v naší třídě pro nejmenší děti i v bilingvní česko-anglické třídě
FROGS.
Pro rozvoj komunikačních schopností dětí jsme zapojeni
do projektu AISEK-LITTLE EDISON, v rámci něhož jezdí
k nám na stáže studenti ze zahraničí. Děti a žáci s nimi mohou konverzovat během celého dne a seznamovat se s jejich
zemí, kulturou, přírodou, jídlem a dalšími zajímavostmi.
V naší jídelně jsme vytvořili tzv. GLOBAL VILLAGE,
kde má každý student „svoji vesničku“ a hravou formou ji
v angličtině představuje. Stěny jídelny jsme vyzdobili korkovými mapami, aby si děti mohly uvědomit, odkud jejich
velcí kamarádi pochází. V NEMU působí i dva rodilí mluvčí
z jazykové školy EXTRA MILE.
Naším dlouholetým partnerem je firma Winterhalter,
která nám zapůjčila dvě profi myčky nádobí, bez kterých
si již stravovací proces neumíme představit. Za to vám
patří náš velký DÍK!
Těšíme se na zábavné vědecké pokusy SCIENCE SHOW
s laboratořemi přímo v NEMU a na výlet do Techmánie
v Plzni, na lyžařský a plavecký výcvik, matematickou olympiádu a spoustu dalších akcí v NEMU. Prázdninové programy zveřejníme v příštím vydání.
Těšíme se na shledání s vámi a vašimi dětmi.
Tým NEMO a Lenka Sosnovcová
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Masasykovo klasické gymnázium

Studentky a studenti oktávy srdečně zvou všechny
milovníky tance a zábavy na maturitní a imatrikulační
ples MKG dne 14. února 2019. Lístky je možné zakoupit
i na místě, před zahájením plesu.
MKG

texty.kuryr@ricany.cz
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Užili jsme si několik
sněhových dnů v lese.

Lesní dopoledne opět od února

Od února se budou opět konat lesní dopoledne pro ženy s
malými dětmi - pravidelně každý čtvrtek od 10 do 12 hodin. Setkání se koná v bílém domě ve Světicích, v teplých
měsících pak na zahradě domu nebo na louce u Pramínku.
Přihlášku a informace najdete na webu.
Program únor:
7. 2. – Léčba dětských nemocí s MUDr. Lenkou Radkovou
14. 2. – (Sebe)láska
28. 2. – Louskání ořechů a hry

Hurá, jsme opět uvnitř zbrusu nového
roku, tentokrát 2019. Tak ještě jednou:
hodně štěstí a zdaru vám všem!
V měsíci lednu jsme v naší mateřské
škole zprostředkovali rodičům nových malých zájemců den otevřených
dveří. Ten, kdo při takové zdánlivě
obyčejné činnosti, jakou je otevírání
dveří, pociťuje něco jako zvědavost
nebo vzrušení, nepochybně a přirozeně
má ještě někde v sobě schovanou duši
dítěte. Je jedno, jestli jsou to dveře od
neznámého domu nebo od sklepa, od
vlaku či vrata od stodoly o prázdninách
u babičky na venkově. Jakési očekávání
v nás může vzbudit i odemykání dveří u

Letní příměstské tábory 2019
Chcete, aby vaše děti trávily prázdninový čas v lese, na
louce či u potoka? Naše příměstské tábory jsou tematicky
i věkově různě zaměřené a vedou je lektoři Pramínku. Témata, termíny a přihlášky na příměstský tábor najdete na
našem webu www.lesniklubpraminek.cz.
Olga Jarkovská, koordinátorka

vlastního příbytku, kde to přece důvěrně známe! Naše děti nám pak znovu
připomínají to, co v nás stále někde
dříme. Zažívají to poprvé a velmi intenzívně - vstup do nových dveří, dveří od
školky.  
My všichni. kteří jsme již uvnitř, můžeme udělat hodně pro to, aby se jejich
očekávání proměnilo v příjemnou skutečnost, svět, kde se budou cítit dobře a
kde bude výborně postaráno o vše tak,
jak je potřeba.
Jsme teď v Bambináriu za polovinou
školního roku, v toku nového proudu
dní plných pestrého povídání v češtině
i angličtině, pohybu, básniček, zpívá-

ní, výtvarného tvoření, bruslení, divadelních představení ve školce, výprav
za poznáním skutečného světa kolem
nás (orientace při pobytu v přírodě, ve
městě, v dopravě, v obchodě, v divadle,
restauraci, úřadě, návštěv zajímavých
galerií a výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí). Těšíme se na druhé pololetí a
také na nové děti, které se k nám připojí.
A pokud budete chtít i vy zakusit to
kouzlo otevírání nových dveří, přijďte k
nám nahlédnout, stále ještě máme místo pro další děti. Srdečně vás zveme.
Pozvánky na dny otevřených dveří najdete na našich stránkách
www.bambinarium.cz

A opět tradiční dětský
masopustní karneval

Římskokatolická farnost Říčany bude pořádat s T. J. Sokol Říčany a Radošovice
tradiční dětský karneval. Na karnevalové veselí se sejdeme 17. února 2019 ve
14,30 hod. v radošovické sokolovně. Můžete se těšit na předtančení sokolek,
kolo štěstí, ukázky rokenrolu, občerstvení, zábavné hry , taneční rej a další...
Těšíme se na vaše nápadité masky.
Prosím, vezměte si s sebou přezůvky, máme omezený počet návleků. Srdečně
zveme děti, rodiče, prarodiče a ostatní příznivce.Těšíme se na vás.
Za organizátory zve Miloslava Pangrácová

37

Ze života škol(ek)

Betlémování
Některé třídy naší školy navštívily během prosince akci
zvanou „Betlémování“ v Kutné Hoře. Betlémování je
program věnovaný adventu - lidovým zvykům, vánočním koledám a dětské tvořivosti. V průběhu celé akce
občas krásně sněžilo a to navodilo perfektní vánoční atmosféru. Děti si na nádvoří barokního kostela Jana Nepomuckého připomněly vánoční zvyky z dávných dob,
poté si s čerty zazpívaly a zatancovaly v pekle, dozvěděly
se něco z historie Kutné Hory a zjistily, kdo to by koudelník a k čemu se používala koudel. Krásné chvíle si děti
také užily přímo v kostele, kde si při vyprávění vánočních
příběhů zazpívaly známé koledy, někteří si dokonce zahráli na „Tři krále“. Poté už se děti přesunuly do dílny,
kde si vyrobily a domů odnesly těstové vrkoče. Tato akce
nám zpříjemnila adventní čas.

levou a linecké
cukroví marcipánem. Sladké dobroty si
potom odnesli
domů.
Žáci druhých a
třetích ročníků
zdobili lžičky
smaltováním podle vlastní fantazie a vyráběli přáníčka
pro osamělé seniory v rámci projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Než jsme se rozešli na vánoční
prázdniny, užili jsme si „Společné bubnování“. Každý
dostal bubínek a měl možnost svůj rytmus sladit s ostatními. Najít společnou řeč je mnohdy velmi obtížné, ale
tentokrát se to určitě podařilo!

J. Červenková

Listopadová poezie

Činnost školní družiny
v prosinci 2018
Předvánoční období je vždy velmi inspirující a tvořivé.
Vánoční výzdoba, přáníčka, dárečky – to vše bylo náplní
i letošních předvánočních dnů v naší družině.
K tomu jsme ještě stihli práci v tvořivých dílničkách.
Začátkem měsíce se žáci prvních tříd zúčastnili v muzeu řemeslné dílny s názvem Přadlena Pavlína. Název
napovídá, že hlavním tématem byla vlna a její zpracování. Žáci si osahali surovou ovčí vlnu, česali ji na ručních
hřebenech, ukázali si, jak se vlna přede, a vyrobili si barevnou plstěnou kuličku.
Další tvořivá
dílnička prvňáčků byla
úžasně voňavá. Zdobili
perníčky po-
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Kalendář otevřel barevný podzim, dny se krátily a sychravý vzduch nás doprovázel do školy. Rozhodli jsme se,
že si dny trochu zpříjemníme. Obyčejnou všednost jsme
zabalili do trochy poezie.
Od října jsme poctivě prohlíželi své knihovny, abychom
si vybrali tu správnou báseň, která se nám líbila. Příprava na recitační soutěž mohla začít. Výběr básní nám sice
zabral trochu času, ale stál za to. Počátkem listopadu
proběhla ve všech třídách 6. ročníku třídní kola. Porota
složená z žáků každé třídy pak svým bodovým hodnocením vybrala pět postupujících do ročníkového kola.
Hodnotilo se nejen nastudování textu, ale i „umělecký
dojem“.
Finále se blížilo a my jsme poctivě trénovali. Dne 28.
11. 2018 vše vypuklo. Tréma udělala své, ale když nám
na úvod zarecitovali i naši třídní učitelé, tak jsme se do
recitace pustili také. Vylosovali jsme pořadí a postupně
předstupovali před naše spolužáky i porotu, kde tentokrát usedli nejen zástupci za každou třídu, ale i naši třídní učitelé. Čestnými hosty byli pan ředitel i paní zástupkyně. Konkurence byla velká. Na místech nejvyšších
nakonec skončily od třetího místa A. Andrášková a L.
Glogarová. Vítězství vybojoval F. Šembera. Poděkování ale patří všem soutěžícím, kteří neodešli s prázdnou.
Slavnostního předání cen se ujal pan ředitel a naši třídní
učitelé. Odnášeli jsme si domů nejen diplomy a srdíčko,
ale i hodnotné knižní ceny. O sladkosti se postarala paní
zástupkyně. Za vše jim moc děkujeme.
Co dodat? Už víme, že se poezie bát nemusíme. Věříme,
že v této soutěži budeme pokračovat i příští školní rok.

Žáci 6. ročníku a třídní učitelé

texty.kuryr@ricany.cz
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Co nového v Bezručovce?
Koncert pro DPS Na Kavčí skále

Mezi řadu tradičních koncertů naší školy
v předvánočním období se mohou zařadit i
koncerty pro seniory. Dne 14. 12. 2018 vystoupili žáci hudebních tříd 8. a 9. roč., vedení manželi Mužíkovými, s vánočním programem v DPS Na Kavčí skále
v Říčanech.
Velký počet účinkujících se v dopoledních hodinách vtěsnal do poměrně malé společenské místnosti, která se už
během krátké zkoušky začala plnit obyvateli Domova. Koncert proběhl ve velmi příjemné atmosféře, nejprve byly na
programu vánoční písně známých interpretů, následovaly
koledy na přání, které si s našimi dětmi zazpívali i senioři a
zaměstnanci DPS.

Vystoupení v DPS bylo zajisté přínosem pro obě strany, seniorům zpříjemnilo předvánoční čas a pro mnohé žáky bylo
podnětem ke vzpomenutí na vlastní babičky a dědečky a
k zamyšlení, jaké to bude, až jednou i oni sami budou staří.
Jaroslava Mandíková

Se vzpomínkami pamětnice do Českého
rozhlasu

My „historici“ z říčanské
Bezručovky - Markéta,
Kamila, Verča, Marcel a
Matyáš - jsme se v letošním školním roce zapojili
do projektu Příběhy našich sousedů. A tak jsme
se 12. prosince 2018 setkali v Říčanech s pamětnicí Marií Kheilovou (nar. 1940), která nám vyprávěla o svém životě a o tam,
jak vnímala válku, komunistický režim nebo třeba události
roku 1968. Paní Marie je Markétinou babičkou, a tak natáčení
probíhalo v příjemné rodinné atmosféře.
Se záznamem rozhovoru jsme následující měsíc, 11. 1., vyrazili do Českého rozhlasu, abychom o životě paní Marie připravili audio-reportáž. Lákalo nás zjistit, jak se taková reportáž
vyrábí a jak pracuje profesionální reportérka, která nás při
práci povede. Jako nejtěžší se ukázalo vybrat z více než hodinového záznamu pouze základní informace (když zajímavé jsou
všechny!), aby se vešly do tříminutového spotu. Paní reportérka podle našeho scénáře vybrala a sestříhala části rozhovoru
s pamětnicí a my jsme k nim nahráli svůj komentář. Vyzkoušeli
jsme si mluvit do mikrofonu a byli jsme překvapeni, jak ve zvukovém záznamu naše hlasy znějí „jinak“. Jako hudební podklad jsme tam, kde se mluví o osudech Židů za války, použili
židovskou skladbu Jewarechecha, s kterou loni vystoupil sbor
7. A a 8. A na akci Říčanské kameny zmizelých.

Návštěva Českého rozhlasu pro nás byla nezapomenutelným
zážitkem.
Napsali: žáci 8. ročníku zapojení do projektu

Vánoční jarmark školní družiny

Předvánoční období, které je dobou těšení se na dárky a stromeček, věnujeme ve školní družině převážně „vánočnímu vyrábění“. Děti rády vytváří dárky pro své blízké a tak tuto jejich
snahu a touhu potěšit využíváme při výtvarných a pracovních
činnostech na výrobu vánočních přání, dekorací a drobných
dárků na vánoční jarmark ve škole, který se stal již hezkou tradicí. Tento již tradiční adventní program naší družiny začíná již
začátkem prosince. Pod rukama našich dětí se rodí originální
vánoční dekorace. Používáme hlavně přírodní a recyklované
materiály a starší děti si mohou zkusit různé netradiční techniky. Děti si například zkusily vyrobit vánoční ozdoby ze slámy,
skořápek ořechů nebo si mohly vyzkoušet připravit těsto na
perníčky, z kterého pak vykrajovaly různé tvary a po upečení
perníčky i zdobily.
V družině pracujeme nejen s přírodninami a odpadovým materiálem, ale také máme k dispozici dostatek dalšího pracovního
materiálu, jako jsou barevné papíry, čtvrtky, šablony různých
tvarů, inkoust, zmizíky, lepidla, nůžky, stužky… A tak jsme společně za zvuků vánočních koled, aby nám šla práce lépe od ruky,
stříhali, lepili a kreslili. Výsledkem naší práce se staly krásné vánoční hvězdy, andílkové, kapříci, vánoční přáníčka a podobně.
U našeho vyrábění samozřejmě nechybělo společné vyprávění
o tom, jak děti pomáhají doma maminkám péct cukroví a zároveň jsme si připomněli i dávné vánoční zvyky.
Vánoční jarmark s výrobky žáků a s dílničkou se konal ve dnech
19. a 20. prosince v přízemních prostorách naší školy. Všechny děti ze školy nebo i rodiče si zde mohli vyrobit různé drobné dárky nebo vánoční dekorace podle předem připravených
pracovních předloh vychovatelek, nebo si zde mohli zakoupit
vánoční drobnosti, které vyrobily děti.
Po ukončení Vánoční výstavy zůstaly téměř prázdné stoly, tak
to znamená, že se naše výrobky líbily a určitě i potěšily.
Jana Chalupová – vedoucí vychovatelka ŠD

2. D v DS Marta Říčany

Každoročně v tomto předvánočním čase
navštěvujeme s dětmi s hudebních tříd seniory v nedalekém DS Marta. Letos to byli
naši druháčci, kteří šli babičky a dědečky
potěšit a navodit trochu vánoční atmosféru. Hned po příchodu jsme byli příjemně
překvapeni, protože všichni už na nás trpělivě čekali. Po velmi milém a příjemném
přivítání jsme se pustili do zpívání. Zaznělo třináct známých i
méně známých koled a vánočních i nevánočních písní. Mnozí
z posluchačů si s námi zazpívali a viděli jsme na jejich tvářích
úsměvy a pohodu. Pro tyto okamžiky jsme sem přišli, udělat
všem těmto lidem radost! Děti měly pro všechny i vlastnoručně
vyrobená přáníčka, která také potěšila. Zazněla spousta slov
chvály a děti byly překvapeny i z toho, že pro ně senioři měli
připravené dárky. Těšíme se na příští setkání, které bude určitě
dříve, nežli příští rok před Vánocemi.
J. Šindelářová, H. Vytasilová
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základní škola u Říčanského lesa
VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNY
19. 12. proběhly tradiční vánoční tvořivé dílničky, kde si letos
mohli děti se svými rodiči vyrobit betlém z květináčků, zimní věnec, uplést vánočních ozdoby z papíru nebo stromek
z bambulek. V pěti odděleních družiny se v příjemné předvánoční atmosféře vyrábělo, povídalo, poslouchaly se koledy a
dokonce se i zpívalo. Děkujeme našemu týmu vychovatelek
za pomoc při tvoření a těšíme se na další společné tvoření.
Zuzana Pokorná

VÁNOČNÍ JARMARK A VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Stejně jako každý rok jsme i v letošním předvánočním čase
roce pozvali rodiče na vánoční Jarmark. Děti si za pomoci
svých třídních učitelů pro své nejbližší připravili vánoční písničky, básničky, secvičili divadlo, vyrobili spoustu
dárečků, napekli dobroty, zahráli si deskové hry nebo si
vyrobili vánoční předměty v dílnách organizovaných družinou. Vánoční Jarmark byl i milou příležitostí pro setkání
učitelů a rodičů jinak než nad prospěchem či chováním
žáků. A stejně jako vloni nacvičili vyučující cizích jazyků s
druhostupňovými třídami pásmo anglických, německých
a nově i španělských a francouzských vánočních písní a
básní. Tentokrát jsme představení uspořádali v prostorách kina na Fialce, ale lístky byly velmi rychle vyprodané
a na mnoho rodičů se nedostalo. Příští rok se tedy zpívání
přesune do KC Labuť. Poslední předvánoční den ve škole
zazpívali a zarecitovali žáci v tělocvičně kamarádům z prvního stupně. Velký dík patří jazykové sekci a především p.
uč. Janě Uríkové za bezchybnou organizaci akce.
Zuzana Pokorná

pamětníka, pana Svobody. Dalo nám velkou práci dosáhnout požadované délky pouhých tří minut. Na výběr jsme
měli 78 minut vzpomínek a řadu dalších materiálů, které
jsme už shromáždili. Jak vybrat to podstatné, na co se zaměřit, jak myšlenky spojit – to jsme řešili už od prosince. Po
konzultaci s redaktorem jsme dokončili finální verzi a začali se střídat u mikrofonu. Naše úvodní věty doplňuje vyprávění pana Svobody. Nahrávka bude umístěna na stránkách
projektu a my už připravujeme závěrečnou prezentaci na 8.
března 2019, kdy se všechny týmy sejdou Na Fialce a představí své pamětníky.
Jakub Kolář, Filip Král, Šimon Krištůfek,
Simona Petržílková (9. A)

VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ TURNAJE
Měsíc prosinec s sebou přináší jeden z nejkrásnějších svátků v roce. Všichni se těšíme na Vánoce, v domácnostech
vrcholí pečení cukroví a sváteční úklid, ve škole se zpívají
koledy a připravují besídky. U nás jsme se rozhodli zpříjemnit si adventní čas míčovými sporty. Děti ze 4. a 5. ročníků
se utkaly ve vybíjené. Každá třída daného ročníku vytvořila
svůj tým v čele s kapitánem. Žáci, kteří nenastoupili v poli,
se pak proměnili v diváky a neutichající fanoušky, čímž vytvořili báječnou atmosféru. Pro starší žáky 6. až 9. ročníků
jsme si připravili sportovní klání v netradiční disciplíně –
„Bum bác ballu“. Tato sportovní hra vychází ze základů volejbalu, jen míč je poněkud větších rozměrů. Pro účely této
hry používáme velký nafukovací gymnastický míč. Týmy
na bum bác ball jsou tříčlenné, přičemž všichni členové
musí nejen dobře odbíjet, ale také být rychlými, hbitými a
bystrými hráči. Bez těchto vlastností jen těžko svého soupeře přehrají. Oba sportovní turnaje vnesly do předvánočního času trochu odlišnou soutěžní atmosféru, která naplnila naši myšlenku radosti z pohybu. Všem účastníkům
děkujeme a vítězům gratulujeme.
Monika Dobešová, Kateřina Raková, kabinet TV

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ – AUDIOWORKSHOP V ČESKÉM ROZHLASE

3. ZŠ u Říčanského lesa hledá

V projektu Příběhy našich sousedů nastal den „D“ nebo
raději řekněme Den „R“. 15. ledna 2019 se náš tým (tentokrát Simona, Kuba, Filip a Šimon) vydal do Českého rozhlasu, abychom nahráli krátkou reportáž ze života našeho

na částečný nebo plný úvazek. Nástup ihned.
Bližší info na dalibor.dudek@zs.ricany.cz nebo na
tel.: 323 666 555
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Život v Nerudovce – máme za sebou I. pololetí

Lednová výuka v naší škole byla zaměřena na završení I.
pololetí úspěšnou klasifikací ve všech ročnících a pro žáky
9. ročníku na zodpovědný výběr učebních oborů, které
budou psát na přihlášky. Znalosti nezískávali naši žáci jen
během výuky ve třídách, ale také účastí na různých mimoškolních akcích. Proběhly další workshopy minimální
prevence s Cestou integrace zaměřené na předcházení
rizikového chování. Děti z přípravné třídy, žáci speciální
třídy a 1. stupně zhlédli další divadelní příběhy „Krejčíka
Honzy“ v MěKS. Žáci druhého stupně „cestovali“ na Borneo s agenturou Planeta Země a získali nové zeměpisné
poznatky. Proběhl tradiční Den zdravé výživy se soutěží
o nejzdravější svačinu. Žáci 1. – 9. ročníků uplatnili svoji
zručnost, nápady a fantazii v Projektovém dnu - keramická dílna. Přípravná třída se opět vypravila na další cyklus
Programu Státní opery dětem – Hurá do opery. Tento projekt odlehčenou, zábavnou a nenásilnou formou přivádí
děti k zájmu o operu, ony tak poznávají základní repertoár
operních domů, uvidí přípravu dospělých tanečníků na
představení a poznají řadu hudebních pojmů.
V II. pololetí nás čeká spousta dalších akcí, nových výzev a
příležitostí, které vhodným způsobem doplní běžnou výuku. Jednou z takových výzev je dvouletý projekt „Šablony
v Nerudovce“, který nám schválilo MŠMT v rámci programu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Tento projekt je cílený na podporu osobnostně profesního
rozvoje pedagogů formou ucelených vzdělávacích programů, které jsou zaměřené na polytechnické vzdělávání a
rozvoj kompetencí v oblasti nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií. Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a motivaci ke
vzdělávání žáků, kteří jsou ohroženi dlouhodobým nebo
opakovaným prospěchovým neúspěchem. Na realizaci
těchto aktivit může škola pořídit nová zařízení – tablety,

které nahradí již nevyhovující a zastaralou ICT techniku.
Další aktivitou projektu je poskytnutí dočasné personální
podpory kariérového poradce žákům a jejich rodičům. Kariérový poradce se zaměří na budoucí možnosti vzdělávání
žáků, jejich profesní orientaci, sledování jejich zájmů, preferencí a předpokladů pro výběr budoucího povolání, aby
se předcházelo možnému předčasnému ukončení jejich
vzdělávání. Aktivitou zaměřenou na praktickou využitelnost poznatků, s důrazem na mezipředmětovou spolupráci, bude projektový den ve škole a komunitní osvětová
setkávání, jež mají za úkol zapojit do činností školy rodiče
žáků, přátele školy a zástupce organizací v místě školy. Cílem bude vzbudit u žáků zájem a odpovědnost za dění v komunitě a otevřený přístup ke kulturní rozmanitosti.
Blanka Veselá

Základní informace k zápisu do 1. třídy
a do přípravné třídy pro další školní rok
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 bude probíhat opět
elektronickou formou na stránkách: www.skoly.ricany.cz , o termínu
spuštění těchto stránek budeme informovat na stránkách školy. Na
těchto stránkách také získáte další informace o zápisu, který se
uskuteční v pátek 5. 4. 2019 od 8.00 do 14.30 hod v budově školy.
S sebou je nutné mít zejména doporučení školského poradenského
pracoviště ke vzdělávání v daném typu školy, jsme školou pro žáky se
zdravotním postižením, kombinovanými vadami.
Tak jako v minulých letech se budeme snažit přivítat od září
2019 nové děti v přípravné třídě. V této třídě se připravují děti
s doporučeným odkladem povinné školní docházky na svůj vstup do
školního života.
Výuka v této třídě probíhá v blocích, děti se zúčastňují nejen třídních,
ale i školních akcí. Výuka zde probíhá denně ve čtyřech vyučovacích
hodinách.
Zápis do této třídy probíhá elektronicky na www.pripravka.ricany.
cz a bude umožněn od 8. 4. 2019 do 12. 5. 2019. Všechny další
informace najdete na dané webové adrese, popř. na stránkách
školy: www.zs-nerudova.interlet.cz , nebo je rádi sdělíme na tel. čísle
323602005
Jitka Macháčková
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Exkurze do ELI
Dne 11. 12. 2018 se početná skupina
studentů vyššího gymnázia vydala do
Dolních Břežan do výzkumného střediska Eli Beamlines. Toto středisko se
zabývá výzkumem laserů a jejich využitím například v medicíně, astrofyzice a
dalších vědách. Vědci zde také pracují
na vývoji nejintenzivnějšího laseru na
světě. Exkurze byla zahájena přednáškou o laserech a jejich využití a výzkumu
v Eli. Poté jsme se rozdělili do menších
skupinek a vydali se na prohlídku areálu.
Navštívili jsme například experimentální laboratoře a byli prvními i posledními
středoškoláky, kteří se tam dostali – krátce po naší návštěvě byl prostor vyčištěn a
mohou do něj jen speciálně oblečení výzkumní pracovníci. Také jsme se podívali
do velína, kde jsme dostali krátký výklad
o řízení experimentů. Skrze kamery jsme
nahlédli i do místností s jednotlivými
lasery. Ve vstupních prostorách jsme si
pomocí virtuální reality mohli podrobně prohlédnout výzkumné prostory Eli
a modelaci grafů výsledků měření. Na
konci prohlídky jsme vyplnili křížovku s
informacemi o Eli a obdrželi propagační
předměty.
Děkujeme středisku Eli za možnost návštěvy celého areálu a panu profesorovi
Hromasovi za organizaci celé exkurze.
Růžena Nováková, V7

Finální kolo soutěže
“O KLOBOUK KOUZELNÍKA
POKUSTÓNA”
14. 12. 2018 se tři dvojice žáků z našeho gymnázia, zúčastnily soutěže “O
klobouk kouzelníka Pokustóna”.
Naplněni očekáváním jsme odjížděli

z nádraží v Říčanech s naším panem
profesorem P. Hromasem, který nás učí
fyziku. Soutěž se konala v Gymnáziu Písnická v Praze.
V průběhu soutěže bylo předvedeno celkem 21 soutěžních pokusů. Prezentovali
je jednotlivci nebo dvojice soutěžících.
Každé prezentování pokusu se muselo
vejít do limitu 5 minut. Představily se
pokusy jako např. lávová lampa, výbuch
sopky, různé dokazování těžišť těles a
další. Prvními soutěžícími, kteří reprezentovali naše gymnázium byla dvojice
žáků primy Patrik Fessl a Tomáš Kukol s
pokusem “Magnetická levitace”. Umístili se na skvělém 6. místě, hned za Terezou Svobodovou a Marianou Seluckou
ze sekundy, které soutěžily s pokusem
“Lodička” a skončily na výborném 5.
místě. Nejúspěšnější dvojicí se staly žákyně primy Nela Choutková a Kateřina
Tomková, které se s pokusem “Náhrada
plastových lahví” umístily na nádherném 3. místě. Myslím, že tato soutěž
nás obohatila o mnoho dalších znalostí z
fyziky i chemie a doporučuji všem, kteří
mají možnost se zúčastnit, aby neváhali,
protože to doopravdy stojí za to!

Mariana Selucká, V2

Florbalový úspěch
Tým dorostenců florbalového oddílu
FBC Draci Říčany pod vedením trenéra
R. Špoka se v termínu 4. - 6. ledna účastnil mezinárodního florbalového turnaje
Prague Florbal Cup (www.praguefloorballcup.cz). V soutěži si hráči vedli
výborně a obsadili krásné 2. místo, když
poprvé prohráli až ve finále.
Z našeho gymnázia se sportovního klání
zúčastnili Tomáš Zicha, Filip Nevický,
David Tománek, Marek Jirků, Vítezslav Špok, Michal Striezenec a Jan
Brychnáč. Gratulujeme!

postupně nakupovala minipočítače a
monitory, které čekaly na svou příležitost, aby mohly být nainstalovány. Počítačová učebna vznikla na místě učebny
výtvarné výchovy, která byla přesunuta
do podkroví. Nová počítačová učebna
tak mohla navázat na úpravy páteřní
počítačové sítě, které byly prováděny v
době realizace zateplení školní budovy.
Nábytek do učebny zakoupili rodiče
žáků s nápadem předsedy spolku SRPŠ
nakoupit levně a přitom účelně a upravit
nábytek resp. kuchyňské desky a nohy
stolů k speciálnímu použití. Děkujeme
za sponzorský dar. Technické zapojení
a úprava elektrorozvodů v učebně byla
provedena na základě dalších finančních
prostředků přidělených v tomto školním
roce zřizovatelem, což významně přispělo k dokončení „projektu“ a vybudování
moderní počítačové učebny pro 32 žáků.
Učebna v podkroví již nyní dobře slouží
výuce výtvarné výchovy jako tvůrčí ateliér. Máme radost a těšíme se na další zvelebování školy.
Ředitelka školy: Anna Stočesová
Martinková

Nová počítačová učebna
Žáci mohou od ledna 2019 plně využívat novou, designově velmi hezkou
počítačovou učebnu s minipočítači a s
velkou obrazovkou. Vznikala postupně
za finanční podpory zřizovatele a sponzorského daru rodičů žáků školy. V průběhu minulého školního roku škola
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V ZUŠ Říčany se stále něco děje

I když to vypadá, že v ZUŠ Říčany máme bezvětří, není to
pravda. Je to vlastně klid před bouří.

V našem kolektivu jsme přivítali dvě nové pedagogické posily
- Martinu Šimsovou na klavír a Aleše Kaspříka na violoncello.
Naši žáci se velmi intenzivně připravují na soutěže MŠMT,
tentokrát v oboru dechové i smyčcové komorní hry a soutěžní
přehlídku pěveckých sborů. Okresní kola proběhnou v únoru.
Velice intenzivně se připravujeme na pořádání krajského kola
soutěže komorní hry žesťových nástrojů SK, na soutěž pro
mladé klavíristy Středočeské pianoforte, které poprvé proběhnou v Říčanech.
Zároveň se našich pět žáků intenzivně připravuje na projekt
s Českou filharmonií,
který skončí slavnostním koncertem v červnu 2019. Ze ZUŠ Říčany byli vybráni čtyři žáci
– Kateřina Končická,
Kateřina Stocková a
Adéla Hobzíková na
housle, Kristýna Janovská na hoboj a posléze se k nim přidala
Andrea Křešťáková
na basklarinet. Mladé
muzikanty čeká obrovský úkol – naučit se velmi těžký program. Posuďte sami: B. Smetana
– Vltava, A. Dvořák –
Vodník a J. Brahms –
Slavnostní akademická
předehra. To je opravdu
velký úkol!

Do toho všeho ještě na květen připravujeme odjezd dětí a pedagogů na velkou hudební a společenskou akci do Borkenu a
v červenci na festival do španělského Madridu.
V Borkenu vystoupí soubory školy – Sambaband,
Sax&Rhythm, pěvecké trio, pěvecký komorní sbor, taneční oddělení, Říčanská dvanáctka a představí se také výtvarné oddělení – celkem asi 70 účastníků.
Taneční oddělení oddělení připravuje společně s literárně dramatickým Slavnostní akademii k 65. výročí školy. Do
oslav se zapojí i výtvarné oddělení, kde připravujeme velkou,
retrospektivní výstavu, opět v Technologické galerii na
ČVUT.
Do toho všeho jsme se aktivně zapojili do čerpání tzv. šablon,
a s tím spojených dalších akcí, které z těchto finančních zdrojů
můžeme financovat – děti pojedou na výlety, půjdou do divadel a na koncerty, navštíví firmu Petrof nebo houslový ateliér
pana Pilaře. A k tomu všemu ještě stálé a pravidelné akce.
Ani závěr školního roku nebude poklidný – na konci srpna nás
navštíví kolegové muzikanti z italské Pistoi a německého
Löbau. Tím zakončíme oslavy 65. výročí založení hudební
školy v Říčanech.
Máme v plánu ještě dvě akce k 65. výročí školy, které závisí
na dokončení výstavního a koncertního sálu na Staré radnici
– Koncert učitelů a představení nového koncertního křídla
Steinway&Sohn.
Uskutečníme pravděpodobně na podzim 2019.
O všech akcích vás budeme včas informovat. Další informace
najdete na www.zusricany.cz.
A na závěr jedna potěšující zpráva – kapacita ZUŠ byla navýšena o 102 žáků. Od září může ZUŠ vykazovat celkem 720
dětí. Je to potěšující. Teď abychom měli kde učit! Třeba se povede ta naše půda?

Iveta Sinkulová, ředitelka školy
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Odborná konference (ne)bezpečný
internet byla podnětná pro všechny
účastníky

V Komise pro sociálně právní
ochranu dětí MěÚ Říčany spolu
s protidrogovým koordinátorem
a ve spolupráci s koordinátorem
implementačních aktivit projektu MAP zorganizovali dne 4. 12.
2018 konferenci na téma sociálně
patologické jevy kyberprostoru
s příznačným názvem (Ne)bezpečný internet. Konference byla především uspořádána pro odborníky
pracující s nejvíce ohroženou skupinou uživatelů sociálních sítí
– dětmi. Pozvání přijali výchovní
poradci a metodici prevence základních škol, mateřské školy, zástupci neziskového sektoru a taktéž byla přizvána městská policie.
Účastníci měli příležitost si poslechnout příspěvky Michaely Štáfkové
z adiktologické dorostové ambulance Kladno, Milana Fáry z Krajského
úřadu Středočeského kraje, který se
věnuje prevenci kybernetické kriminality dětí a mladistvých a na závěr
Divadlo pro prožitkové vzdělávání
Fórum PPV zahrálo představení „Jsi
nula“ využívané při prevenci sociálně
patologických jevů.

Konference se konala pod záštitou
místostarostky Hany Špačkové.
Za Komisi SPOD Iva Kirejevová
s přispěním Markéty Hubínkové
a Lindy Kůstkové
Ráda bych poděkovala všem, kteří
zorganizovali Odbornou konferenci
s názvem (Ne)bezpečný internet, která
se konala dne 4. 12. 2018 v Říčanech.
Především mé díky patří paní místostarostce Říčan, paní Haně Špačkové,
paní Ivě Kirejevové z Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví, protidrogové koordinátorce Markétě Hubínkové a Lindě

Kůstkové za Místní akční plán vzdělávání v Říčanském regionu.
Konference byla velmi zajímavá, poučná a podnětná. Ráda bych jako ředitelka mateřské školy seznámila touto
formou rodiče našich dětí s ochranou
dětí v kybeprostoru, protože považuji
primární prevenci jako jednu z nejzásadnějších. Už předškolní děti často
mluví o hororových hrách, které doma
hrají. Na škole v přírodě hovořily
o tom, jak se těší domů, že budou hrát
hry na počítači. V tu chvíli jsem si říkala, že je někde něco špatně. Program,
který představilo Divadlo Fórum pro
prožitkové vzdělávání, byl zaměřen
na chování dnešních mladých lidí na
sociálních sítích, kteří jsou v tomto
směru nejohroženější skupinou. Tím
se žáci a studenti učí, jak postupovat
v případě podobného jednání svých
vrstevníků.
Paní Michaela Štáfková promluvila
z adiktologické ambulance hovořila
o intimitě, nebezpečí a závislostech.
Příspěvky se mi líbily všechny a pevně
doufám, že osvětou ochráníme naše
děti tak, aby byly v bezpečí i doma, kde
jim zdánlivě žádné nebezpečí nehrozí.
Romana Brilová,
ředitelka MŠ Ondřejov

Konference je součástí implementačních aktivit projektu „ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/00086
43, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z rozpočtů vybraných obcí

Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany • Na Obci 2049, Říčany • www.cestaintegrace.cz
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LADŮV KRAJ
Foto Jana Kolorosová

A kde fotit?

Choďte, běžkujte a foťte! Těšíme na vaše
fotografie
Ladovská zima se letos po dlouhé době ukázala v celé své
kráse. Malebná krajina našeho regionu zve do přírody a tak,
pokud budou sněhové podmínky stále příznivé, využijte informace o zimních turistických a běžkařských trasách na našich
stránkách www.laduv-kraj.cz. Konkrétně hledejte záložku Ladovská zima, kde najdete i odkaz na stejnojmenné FB stránky.
Jsme rádi, že vyrážíte do přírody a na facebooku zveřejňujete
nádherné fotografie. Pošlete je i nám, rádi je zveřejníme a zařadíme do soutěže! Výsledkem bude nejen ocenění dvanácti
nejlepších snímků, ale i výstava a jedinečný kalendář.

Míst je celá řada, v kolonce Ladovská zima našeho webu je mnoho tipů, on-line mapky
s určením obtížnosti běžeckých tras, které jsou schůdné i
bez sněhu, apod. Mezi populární oblasti pro běžkování patří Voděradské bučiny, Hornopožárské polesí a lesy mezi Říčany, Mukařovem a Struhařovem. Nejbližší okruh u Říčan
je pole u Tehova navazující na Všestary, Klokočnou, Svojetice a Vojkov. Další oblíbené místo je Hvězdárna Ondřejov,
kde nedaleko jsou louky u Zvánovic. Tam, pod vrchem Pecný, se dá jezdit, i když to jinde už nejde. Turisty a běžkaře
prosíme, aby parkovali svá auta s ohledem na soukromé
pozemky, kterých zde není málo a zároveň respektovali
tento fakt i na vytyčených trasách. Sledujte náš web www.
laduv-kraj.cz a užívejte krásu přírody kolem nás!
H. Bolcková, specialistka Ladova kraje
Připomínka činu
Jana Palacha dne
19. 1.

Do fotosoutěže ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ v krajině
Josefa Lady
stačí poslat fotografii ve velikosti náhledu na e-mail: akce.
laduv-kraj@laduv-kraj.cz s uvedením kategorie: jaro, léto
podzim, zima, a s popisem místa, obce či lokality, kde byl
snímek pořízen. Více o soutěži na www.laduv-kraj.cz.

Hledají se letadla
V Muzeu Pyšely se nacházejí fotografie
amatérského letadla, které uskutečnilo několik
vzletů v Pyšelích v roce 1948. Konstruktéry
a staviteli byli Dobroslav Krejčík a Lubomír
Šťastný, po nichž bylo letadlo pojmenováno
„Šťakr“. V monografii uveřejněné v časopise
Letectví + Kosmonautika č. 16/1980 se na
stranách 632 – 634 uvádí: „Šťakr se mezitím
odstěhoval z Pyšel do Říčan na půdu jednoho
z místních aeroklubáků“ a dále: „Poslední tečku

napsali za celou historií pracovníci VHÚ (pozn.
Vojenský historický ústav), když v roce 1969
převezli z Říčan křídla do svého depozitu na
kbelském letišti.“ Hledáme „aeroklubáka“, u
něhož bylo letadlo uskladněno.
Potěšila by nás i informace o osudu školního
kluzáku „Honza“, jehož fotografii přinesl před
několika lety Říčanský kurýr.
O informace prosí Miroslav Vrabec (e-mail:
vrabec.mnich@gmail.com, tel.: 605 582 096).

Prosím poctivého nálezce, který našel v KC Labuť el. knihu (čtečku), aby vrátil
dítěti vánoční dárek. Nálezné. Tel. 724024159
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Střípky z MASky
l Přijaté projekty
do ukončených výzev IROP najdete
na našich www
stránkách http://mas.ricansko.eu/
irop/vyzvy-mas-irop-2018/. Ze strany MAS již prošly nebo procházejí
kontrolou formálních náležitostí a
přijatelnosti. Na 12. 2. 2019 je naplánováno hodnocení projektů 4.
výzvy zaměřené na infrastrukturu
školství, 5. výzvy v oblasti sociálního podnikání a 7. výzvy památky
UNESCO. Projekty zaměřené na
bezpečnost dopravy z 8. výzvy MAS,
budou hodnoceny po kontrole formálních náležitostí.
l Další výzvy IROP budou vyhlášeny v 1. polovině roku. Předpokládáme 6,5 mil. Kč na podporu sociálního podnikání a 1 mil. Kč na podporu
tvorby, územních plánů, regulačních plánů a územních studií.
l Žadatelé o podporu v PRV
do zemědělství, lesnictví a nezemědělského podnikání budou
moci žádat na své projekty od 21.
1. do 18. 4. 2019. MAS vyhlašuje
výzvu na všechny Fiche, které má
ve své strategii v celkové zůstatkové
alokaci cca 18,7 mil. Kč.
Fiche 1- MAS Říčansko – Investice
do zemědělských podniků -2019,
výše 3, 05 mil Kč
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Fiche 2- MAS Říčansko – Nezemědělské podnikání -2019, výše 3, 55
mil Kč
Fiche 3- MAS Říčansko – Lesnická
technologie -2019, výše 1, 662 mil Kč
Fiche 4- MAS Říčansko – Lesnická
infrastruktura -2019, výše 5, 5 mil
Kč
Fiche 5- MAS Říčansko – Zemědělská infrastruktura -2019, výše 4,
911 mil Kč
Termín registrace na RO SZIF: 28.
6. 2019
MAS Říčansko o.p.s. Vás srdečně
zve na SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
O DOTACI k výzvě MAS č. 3 v rámci programového rámce Programu
rozvoje venkova v kanceláři MAS
Říčansko, Olivova 224, 251 01 Říčany – jsou dva termíny:
- úterý 5. února 2019 od 9 -12 h pro
Fiche 1 a 2
Investice do zemědělských podniků
a Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností,

- úterý 12. února 2019 od 9 -12 h
pro Fiche 3, 4 a 5
Investice do lesnických technologií
a zpracování lesnických, jejich mobilizace a uvádění na trh, Lesnická
infrastruktura a Zemědělská infrastruktura.
Nevyčerpané prostředky MAS převede změnou programového rámce
PRV ve strategii na tzv. článek 20,
kterým může podpořit také zajímavé
a žádané projekty v území.
l Před jarem vyhlašujeme nové
kolo pro zájemce o značku Zápraží
originální produkt®. Certifikační
komise bude posuzovat a prodlužovat výrobcům a řemeslníkům z regionu Říčanska a Dolnobřežanska.
Splníte-li kritéria, můžete zažádat i
vy, v případě zájmu pište na email:
mas@ricansko.eu, nebo mobiliar@
ricansko.eu.
Za MAS Říčansko o.p.s.
Pavlína Šantorová Filková

texty.kuryr@ricany.cz
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Ohlédnutí za dobou vánoční
V neděli 6. ledna jsme
v říčanském kostele sv.
Petra a Pavla přivítali
vzácnou návštěvu - až z
dálného východu k nám
dorazili Tři Králové,
aby se, společně s námi,
přivítali s narozeným
Ježíškem, připomněli
nám důležitost pomoci
potřebným a vychutnali si tóny České mše
vánoční z pera Jakuba
Šimona Jana Ryby. Tuto
již více než čtyřicetiletou tradici se tedy daří
vytrvale udržovat, a to
nejen díky neutuchající
energii účinkujících,
dirigentů (doc. Josef
„Pepík“ Zicha, Jáchym Svoboda), ale
také díky velké posluchačské základně.
Návštěvníci koncertu, kteří přišli až
krátce před koncertem, si totiž neměli
kam sednout.

Rybova mše, která je snad již neodmyslitelně spjata s českými Vánocemi,
zazněla, jako i v minulých letech, i v blízkém okolí, a to jak v koncertní podobě,
tak jako doprovod mše svaté. O všech

těchto provedeních byli
čtenáři Kurýru v prosincovém čísle informováni,
rádi bychom redakci za
možnost pozvánku touto
cestou šířit poděkovali.
Všechny koncerty jsou
benefiční, výtěžek z nich
jde na dobročinné účely,
mj. z Říčan na projekty
organizace Člověk v tísni.
Děkujeme tedy všem, kdo
se rozhodli svým příspěvkem dobrou věc podpořit.
Zároveň děkujeme všem
účinkujícím a těm, kdo
se jakkoliv podíleli na přípravě koncertů a mší.
Máte i vy chuť si s námi
zahrát? Zpíváte si s námi
v publiku a chtěli byste posílit sbor?
Neváhejte a přidejte se k nám. Jsme
neustále otevřeni novým tvářím, stačí
napsat na vydrar@razdva.cz
Štěpán Vydrař

Škoda na cestách pořádá sbírku
Haló, haló, na vědomost se dává, že Jana
Urbanová a Daniel Urban ze Škody 100
na cestách pořádají sbírku pro děti a seniory na zakarpatské Ukrajině. Začínáme v lednu, končíme v 15. 5. 2019.
Během našich cest jsme došli k poznání,
že se u nás máme velmi dobře. A také k
tomu, že jsou země, kde lidé žijí v opravdové chudobě. Proto jsme se rozhodli
naší první letošní cestu opět pojmout
humanitárně. Navštívíme svaljavskou
školu pro děti z chudých rodin. Také polikliniku v Koločavě na území západní
Ukrajiny. Poliklinika poskytuje bezplatnou lékařskou péči pro seniory.

plasti atd. je možné sbírat i expirované
zboží, např. obvazový materiál.
l Kojenecké zboží - umělou výživu, jednorázové pleny atd.
l Můžete pomoci i finančně.
l
Můžete si udělat i radost
zde
https://75714.myshoptet.com/
skoda-100-na-cestach/. 100 % výtěžku
bude použito na nákup školních potřeb.
Věci možno zasílat sem: Daniel Urban,
U Ládek 357/14, Říčany 25101 Po domluvě vyzvedneme.

Prosím, pravidelně sdílejte kde
můžete a pomáhejte, s námi má to
cenu!
Všem moc děkujeme. Každý, kdo
přispěje, dostane opět skvělou samolepku.
Sbírku peněz pořádáme, ve spolupráci
s PřesHranice, z. s., 21. dubna 643, 691
44 Lednice , IČO: 05140030
transparentní účet:
115-277280287/0100 VS: 1010
Daniel Urban

Pro rok 2019 potřebujeme hlavně tyto
věci:
l Školní potřeby - sešity A6, A5, A4,
bloky, propisky a kreativní věci jako pastelky, fixy, vodovky atd.
Věci prosíme pouze nové, nepoužité.
Vzdělání je nejdůležitější.
l Zdravotnický materiál pro polikliniku v Koločavě - obvazy, náplasti, leuko-
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Z Krucemburku do Říčan.
Život legionáře a odbojáře Rudolfa Zvolánka
Jedním z významných donátorů říčanského muzea byl rodák z Krucemburku u Chotěboře Rudolf Zvolánek, narozený 8. 12. 1891. Původně se živil jako krejčí a byl i členem
Sokola, ovšem s vypuknutím 1. světové války byl povolán
na frontu jako voják rakousko-uherské armády, v níž sloužil ve 21. „čáslavském“ pěším pluku. Již 27. ledna 1915
byl během bojů v Karpatech zajat ruskou armádou a již
v následujícím roce byl oficiálně zařazen do České družiny, z níž se později staly tzv. československé legie v Rusku.
Jako legionář byl zařazen do 4. československého střeleckého pluku Prokopa Holého. Tento pluk byl součástí 1.
střelecké divize Husitské a účastnil se bojů u Bachmače i
na transsibiřské magistrále. V legiích Zvolánek setrval až
do června 1920, kdy měl hodnost štábního kapitána.
Po válce působil jako rotmistr v Rimavské Sobotě na
Slovensku, v roce 1927 se přihlásil do říčanské Československé obce legionářské. V Říčanech v ulici Legií žili
rodiče Zvolánkovy manželky Marty, Misařovi, pocházející z Hradce Králové. Do Říčan se Zvolánek (tehdy již
v hodnosti majora) přistěhoval teprve po odtržení Slovenska roku 1939. Krátce poté se však ocitl v nemocnici
Na Bulovce, neboť onemocněl „následkem tělesných a
duševních útrap při službě v pohraničí na Slovensku“.
Ze Slovenska si Zvolánek dovezl do Říčan zbraně, které
ukrývala jeho manželka. V Říčanech nejprve Zvolánek nikoho neznal, ale později se seznámil s místními odbojáři a
spolupracoval mimo jiné i s Josefem Korešem, jemuž přes
vysílačku předával zprávy. V roce 1942 se stal velitelem
říčanské odbojové skupiny. Během povstání roku 1945
organizoval přepady německých posádek a jejich odzbrojování.
Portrétní
fotografie
R. Zvolánka
z legionářského tabla z roku
1948
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Rudolf Zvolánek
ve Všechromech

V Říčanech žil Rudolf Zvolánek i po válce, se svou manželkou neměli děti. Dochované fotografie Rudolfa Zvolánka ve sbírkách říčanského muzea ovšem dokládají, že
jej často navštěvovaly jeho dvě neteře. Rudolf Zvolánek po
2. světové válce daroval říčanskému muzeu většinu svých
zbraní. Nejvzácnějším z těchto předmětů je japonský meč
wakizaši, o němž se dočtete na muzejní dvojstraně. Vzácné jsou rovněž pušky ládovačky, pocházející z 19. století,
či chladné zbraně (šavle, kordy, bajonety). Mezi darovanými předměty je i munice z 1. světové války.
Víte o Rudolfu Zvolánkovi více? Napište nám e-mail na
adresu jan.boukal@muzeum.ricany.cz nebo zavolejte na
číslo 604 237 175.
Jan Boukal, Muzeum Říčany
Použité zdroje: materiály ze sbírky Muzea Říčany a Státního okresního archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení,
web legie100.com

texty.kuryr@ricany.cz

Když chcete víc než

FITNESS
KLUB
Proč jsme členy klubu
„Členy Klubu Park Holiday jsme již 5 let a náš
život si dnes bez něj nedovedeme představit.

A

Nabízí nám klidné podmínky pro udržování
kondice, ale i pro příjemné a smysluplné trávení
volného času. Rádi relaxujeme v bazénu, ale klub
nás přivedl i ke sportům, které jsme doposud
neprovozovali, jako třeba badminton. Zvláště teď
po svátcích více využíváme zdejší fitness zónu,
která je po loňské modernizaci vybavená těmi
nejmodernějšími stroji.
V Klubu Park Holiday jsme
poznali řadu nových přátel
ať při sportu nebo při
klubových akcích
a je nám zde dobře.“

E
C
KVyzkoušejte si

MĚSÍC
ZA PŮLKU!
19

Zaregistrujte se na
www.ener-gym.cz
8.
PLATÍ DO 2

2.

20

www.ener-gym.cz

Mezi námi

Aquapalace Praha má tobogán s virtuální realitou

Češi mohou cestovat do vesmíru nebo
se vydat na průzkum nebeské oblohy.
Umožní jim to celosvětově první zařízení spojující vodní atrakci a virtuální realitu VR SLIDE pocházející ze
Silicon Valley, světového centra IT a
technologického průmyslu.
Unikátní zařízení jako první kombinuje jízdu na tobogánu a audiovizuální zážitek. Člověka dokáže
v okamžiku přenést do prostředí nekonečného vesmíru, kde bude moci
zkoumat mléčnou dráhu a cizí planety, nebo na nebeskou oblohu, kde
navštíví vzdušný a mraky obklopený
bájný chrám. Jedinečnou a velmi reálnou podívanou dokonale umocní
dynamický pohyb, který člověk zažívá
při sjezdu tobogánu.

inzerce

Technologickou stránku zajišťují speciální vodotěsné brýle, které poskytují
360o pohled do okolního prostředí. Dokonalé synchronizace pohybu a obrazu

nabídnout našim návštěvníkům
jako první. Posouvat limity zábavy
a udávat trendy je naším dlouhodobým cílem a naplňuje vizi být nejzábavnějším aquaparkem široko
daleko,“ sdělila Vladana Horáková,
generální manažerka Aquapalace Praha. Atrakce nesoucí název „Magic“,
který vzešel z diváckého hlasování,
byla slavnostně pokřtěna ve čtvrtek
17. ledna za účasti Jakuba Koháka a
Elišky Bučkové.

je dosaženo díky sledovacímu systému,
který byl vyvinut přímo pro tento účel a
který dokáže přesně určit, kde se jedoucí právě nachází. Jedinečný prožitek
podpoří také doprovodný zvuk a přímý
kontakt s vodou, která během jízdy tobogánem proudí a vystřikuje.
„Virtuální realita na tobogánu zprostředkovává lidem novou dimenzi
vodní zábavy, která u nás dosud neměla obdoby. Jsme proto velice rádi,
že tuto výjimečnou atrakci můžeme

REALITNÍ PORADNA
Ing. Jana
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka
pro Říčany a okolí
Chcete také poradit při
prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitosti? Pošlete mi svůj dotaz k problému, který řešíte.
Otázka: Dobrý den. Po rozvodu jsme se dohodli že zůstanu
bydlet v družstevním bytu který byl manžela. Po dvou letech se
byt převedl do osobního vlastnictví bývalého manžela. Dohodli jsme se, že mi ho zdarma přenechá. Můžete mi poradit jak
postupovat? Jde byt darovat a musí být smlouva od právníka
nebo lze jen převést na katastru? A platí se nějaká daň? Děkuji
za odpověď. 
Radka P
Odpověď: Dobrý den, bytovou jednotku s příslušným spoluvlastnickým podílem na domě, popř. pozemku, je samozřejmě možné darovat na základě darovací smlouvy. Smlouva by
měla mít veškeré náležitosti požadované zákonem k tomu,
aby došlo k bezúplatnému převodu vlastnictví a zároveň, aby
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mohla sloužit jako podklad pro návrh na zápis změny v katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu doporučuji obrátit se např.
na advokátní kancelář, která vám příslušné dokumenty zpracuje. Co se týká daně, pokud se jedná o bývalé manžele, nedá se
uplatnit daňové osvobození
Otázka: Dobrý den, podepsala jsem smlouvu o rezervaci s RK na pronájem bytu. Při čtení nájemní smlouvy
jsem zjistila, že ve službách za byt (měsíční zálohy) je uveden i fond oprav. O tom jsem při prohlídce bytu ani při
rezervaci nic nevěděla, při zeptání se, co obsahují služby
za byt, mi nebylo sděleno, že by tam patřil i fond oprav.
Může vlastník bytu požadovat placení fondu oprav po
nájemníkovi? Moc vám děkuji za odpověď.
Jarka S.
Odpověď: Dobrý den, fond oprav je složka samotného nájemného, nikoli služba, nelze ji tedy přeúčtovávat
nájemci spolu s dalšími poplatky a zálohami. Tzv. fond
oprav slouží k opravám a zvelebování domu, s čímž
nemá nájemce nic společného.
Kontaktujte mne, pokud řešíte nějaký realitní problém:
e-mail: jana.karlachova@re-max.cz
nebo přes webový formulář zde:
www.janakarlachova.cz/realitni-poradna

texty.kuryr@ricany.cz
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Aquapalace v únoru

VIRTUÁLNÍ

Na únor se nesmírně těší školáci,
protože většina jich má v tomto období
jarní prázdniny. Jaro je však ještě
pořád daleko, a tak po pořádné lyžovačce a sportovním
výkonu v promrzlé přírodě potřebují malí i velcí prohřát
v teple a zregenerovat svoje síly. Tělo je už unavené
po dlouhém období tmy, energie ubývá a konec zimy
je v nedohlednu. Před zimou se ale dá utéct do tepla,
a to teplo najdete kousek od Prahy. Přijďte navštívit
tropický ráj, teplou vodu, vlnobití nebo vodopády. A také
absolutní TOP novinku – tobogán s virtuální realitou!
Tak pokud nejedete na hory, uhánějte do Aquapalace
Praha!

REALITA

NA TOBOGÁNU
ou do vesmíru.
Z tobogánu rovn poprvé v ČR!
–
e
kc
ra
Unikátní at

DÍ1TKĚ
Č
*

Saunový svět

Každý den vás v saunách čekají ceremoniály v saunovém světě ve znamení vybraných vůní a také každý čtvrtek od 19.30 hodin oblíbené saunování při svíčkách.
Kromě nich můžete navštívit v únoru premiéru saunového ceremoniálu:
Saunový ceremoniál „Moulin Rouge“
Přijměte pozvání do krásné a romantické Paříže na
představení kabaretu a tančírny Moulin Rouge. Na
smyslnou podívanou vás zve Adéla Gütterová. Premiéra ceremoniálu vás čeká v neděli 24. února ve 20 hodin.

*VÍCE INFORMACÍ NA WWW.AQUAPALACE.CZ

ZA

TA
VODNÍHO SVĚ
VSTUP DO
CH
PRÁZDNINÁ
O JARNÍCH

aquapalace.cz
Vodní svět

Od 1. února až do 17. března, tedy po celou dobu
všech cyklů jarních prázdnin, vás čekají Vesmírné jarní prázdniny a vesmírné hry – hvězdný tanec, houpání
na Saturnu, závody vesmírných lodí, hledání spadlých
hvězd a další animační programy každý den. A to vše
díky unikátní nové atrakci – virtuální realitě na tobogánu. Z tobogánu rovnou do vesmíru!
l 16. – 17. 2. – Víkend s Mentos Sílu žvyku s výbornými žvýkačkami Mentos si budete moci vyzkoušet během vesmírných her o tomto víkendu.
l 23. – 24. 2. – Vesmírné hry s Chupa Chups Partnerem
tohoto víkendu jsou sladká lízátka od Chupa Chups.

spa & wellness

VALENTÝNSKÉ
PRIVÁTNÍ SPA
svatého Valentýna
K příležitosti svátku
y za lákavou cenu.
ivk
víř
celý únor privátní
relaxace!
, sauna, vířivka, klid a
tvým ovocem

Šampaňské, mísa s čers

Spa – wellness

2 – 4 osoby

Doporuč a získej svou luxusní masáž za polovinu! – Každý
klient nebo klientka, kteří přivedou do SPA & Wellness centra
nového klienta, třeba svou kamarádku, partnerku nebo partnera, budou odměněni. Odměna se týká i nově příchozích návštěvníků. Odměňujeme klienty za věrnost. Pokud přijdete na ošetření s kamarádkou či kamarádem, ošetříme vás za poloviční cenu.
Rezervujte si svůj termín na tel.: 739 341 082.

3 190 Kč
2074 Kč

2 – 6 osob
3 990 Kč
2594 Kč

Fitness
19-01-SPA-003

aquapalace.cz

Valentýnské skupinové lekce
Na svátek všech zamilovaných jsme pro vás připravili
den plný cvičení ve valentýnském stylu. Chybět nebudou skupinové lekce pro dva, po kterých si můžete
dát romantickou večeři v naší řecké restauraci Athena
Grill. www.fitnessaquapalace.cz. 
 Více na www.aquapalace.cz
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Účetní a daňová poradna pro podnikatele
RADIUS Øíèany s.r.o.

Téma na únor: DPH u stavebně montážních prací
V tomto čísle bych chtěla čtenářům přinést velmi jednoduchý návod, jak se alespoň v základních obrysech
orientovat v problematice správného stanovení DPH
u stavebně montážních prací. Aby vše bylo opravdu srozumitelné, uvedu možné varianty na příkladu našeho typického klienta. Podnikatel – a je úplně jedno zda fyzická
osoba nebo třeba s.r.o. – podniká v oboru prodej a montáž obkladů a dlažby. Je plátcem DPH. Jaké varianty
u něj mohou nastat z pohledu DPH při vystavení faktury? Doporučuji si nastavit testovací řetězec takto: 1. Prodávám zboží bez montáže? Tedy nakoupím a prodám
v nezměněném stavu (například dlažbu)? Pokud ANO,
pak se jedná skutečně o prodej zboží, a já jako prodávající musím DPH uvést na svém prodejním dokladu. DPH
bude v našem případě 21%, pokud prodám formou zálohy inkasované dopředu, tak nesmím zapomenout, že vystavená zálohová faktura je jen informací pro kupujícího
o výši platby, v okamžiku přijetí platby musím vystavit
daňový doklad k přijaté platbě, a z tohoto dokladu odvést DPH státu. Pokud prodávám (například onu dlažbu) s montáží, nastupuje 2. krok testování. Je to montáž,
proto jako plátce DPH testuji komu prodávám, testuji
DIČ mého odběratele. Pokud můj odběratel není plátce
DPH, pak musím určit, zda DPH budu fakturovat ve výši

15 % nebo 21 %. Zjednodušeně řečeno : pokud se jedná
o objekt rodinného bydlení, pak je DPH 15 %, v ostatdanì, finance
ních případech bude DPH 21 %. I zde platí ustanovení
ekonomické
poradenství
o platbě zálohy a daňovém dokladu, tedy v okamžiku
zpracování
úèetnictví
přijetí platby musím vystavit daňový
doklad k přijaté
platbě a z něj DPH odvést. Pokud můj odběratel je plátce
DPH, nastupuje přenesená daňová povinnost. K mnou
fakturované částce DPH nepřidávám, ale na faktuře
www.radiusrica
Edvarda
Beneše
251 01 Øíèany
uvedu
sazbu
daně467,
v procentech,
a dále pak informaci,
že
se jedná o režim přenesené daňové povinnosti a povinnou formulaci „Daň odvede zákazník“. Velmi důležité
je upozornění, že v režimu přenesené daňové povinnosti
se nevystavuje daňový doklad k přijaté platbě v případě
zaplacené zálohy, jen záloha a konečná faktura. Pokud
dodržíte tento jednoduchý postup, není důvod, aby jste
DPH neodváděli správně. Jako zmínku na závěr připojím upozornění, že definice objektu rodinného bydlení
je přesně daná zákonem, a určitě neplatí domněnka, že
rodinný dům rovná se objekt rodinného bydlení. Můžeme toto téma zařadit do některých mých dalších článků.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte RADIUS
Říčany s.r.o., rádi se vám budeme věnovat.
Ing. Věra Tauberová,
tel. 728 832 303, vera.tauberova@radiusricany.cz

RADIUS Říčany představuje své zákazníky
Vážení čtenáři, i v tomto čísle
budu pokračovat v představování zákazníků naší účetní a daňové kanceláře. Dnes to bude
firma která vznikla sice nedávno
(na jaře 2018), ale i za tak krátkou dobu si už našla své místo
na trhu. Je to společnost Primako Trade s.r.o., jejímž majitelem
je pan Ing. Václav Otradovec.
Čím se tato společnost zabývá?
Proč bych Vám ji chtěla představit, proč si myslím, že Vás bude
činnost této firmy zajímat? Odpověď je jednoduchá. Jejich sortiment a služby občas potřebuje
každý, kdo má dům nebo jinou
nemovitost a řeší tedy komín,
komínovou vložku a obdobné záležitosti. Tato společnost nabízí
vše, co kolem této problematiky
potřebuje vyřešit občan, nebo
třeba firma, která sídlí ve velikém areálu. Primako Trade s.r.o.
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nejenže dodá veškerý sortiment
od kvalitních a prověřených dodavatelů (ve většině případů ze
Spolkové republiky Německo),
ale pro koncového zákazníka je
tato firma určitě zajímavá i tím,
že je schopna dodané zboží také
odborně a kvalitně namontovat.
Primako Trade s.r.o. spolupracuje se sítí svých montážníků, kteří
se v daném oboru neustále školí, takže jejich práce je v souladu
s nejnovějšími pracovními i technologickými postupy v tomto
oboru. Jejich hlavním motem je
práce odvedená včas a ve 100%
kvalitě. A  to je jediná správná
cesta, v tom se mnou jistě budete souhlasit. Jako důležitou informaci bych připojila i poznámku,
že firma Primako Trade s.r.o. sice
vznikla před necelým rokem, ale
v oboru není žádným nováčkem
ani její majitel Ing. Otradovec,

ani ostatní jeho spolupracovníci – jejich praktické zkušenosti
z oboru jsou opravdu mnohaleté. Dnes jsem vybrala k představení právě tuto firmu proto,
že i jich se dotýká problematika
DPH u stavebně montážních prací, takže téma odborného článku se mi krásně uzavírá i v této
rubrice. Sám pan Ing. Otradovec
si velmi pochvaluje náš model
spolupráce, kdy RADIUS je schopen mu tzv. on-line na telefonu
pomoci v situaci, kdy potřebuje
odbornou konzultaci – třeba právě kolem správného stanovení
DPH při sjednávání konkrétní zakázky. Budete-li tedy v budoucnu řešit „komín a vše kolem něj“,
nezapomeňte že spolehlivou
firmu najdete ve Strančicích,
nebo můžete kontakty poptávat
i u nás, v RADIUSU.

Vaše Věra Tauberová

texty.kuryr@ricany.cz

Názory

Invazivní rostliny v Říčanech –
reakce na článek
V lednovém vydání Říčanského Kurýru vyšel příspěvek
Okrašlovacího spolku „Invazivní rostliny v Říčanech“. Pojednával o úspěšném tažení proti křídlatce a jako další úkol
stanovil boj s trnovníkem akátem. A pochopitelně jsme se
dozvěděli, proč je nežádoucí, i důvody proč je třeba jej vymýtit.
Záporné vlastnosti akátu jsou známé. Dominance tam,
kde se rozšíří i jeho těžké odstraňování. Akát má ale také
řadu pozitivních vlastností, pro které byl dovezen. Je nenáročný, má trvanlivé a vysoce výhřevné dřevo odolávající
hmyzu, houbám i vodě. Má rychlý růst, schopnost zpevňo-

Akát – ano či ne
Příspěvek reagující na náš článek v
lednovém Kurýru vyjmenovává pozitivní vlastnosti akátu. Ty jsou také
známy, stejně jako jeho negativní
vlastnosti. Akáty v Říčanech jistě
nebudou vhodné pro kůly do vinic,
nábytek a stavbu lodí. Jako palivové dříví je akát vhodný, a k tomu je
pěstován lesnickým způsobem, v
ČR jen v mizivém rozsahu. V Říčanech se jedná, pokud zatím víme,
jen o jednu lokalitu. Důležitá je
jeho funkce pro rychlé zpevňování
půdy, zejména náspů. Tady budeme
postupovat v dohodě s vlastníky pozemků a porostů, jistě se dají akáty

vat volnou půdu a odolává znečistěnému ovzduší a zasolování. Akát není náročný na vodu. Dřevo se využívá jako
velmi kvalitní palivo, pro kůly do vinic, na nábytek nebo
stavbu lodí. Najdeme ho v mnoha parcích.
Pro přírodu a hmyz má ale největší význam jeho bohaté
květenství, poskytující velké množství pylu a je i významnou medonosnou rostlinou. Právě nedostatek rozmanitosti pylové nabídky pro hmyz pomáhá řešit.
Ano, akát je nepůvodní invazivní druh, na který je třeba
dávat pozor. Je ale u nás pěstován přes 400 let a myslím, že
jej lze považovat za součást naší rozmanité přírody. Je řada
míst, kde neškodí a přírodě přináší užitek. A nevypadají
bohatě rozkvetlé stromy nádherně?

F. Lehovec, předseda ZO ČSV Říčany

postupně nahradit nebo již jsou přirozeně nahrazeny jinými domácími
dřevinami. Na rozdíl od křídlatky je
možné na některých místech akáty
pod kontrolou ponechat. Je možné
mít akáty i v parcích a zahradách.
Tam je zajištěno, aby se agresivně
nešířily. Ale jen proto, že se u nás
pěstují 400 let, nejsou součástí naší
přírody. Právě v přírodě je třeba akát
likvidovat, protože je invazivní.
Největší význam má akát jako medonosná rostlina. V přírodním
prostředí je ale možné vysazovat
řadu medonosných stromů a keřů,
převážně původních, které přírodu
neohrožují – těch je několik desí-

OZV Říčan  11/2016
Všichni víme, že návrhy OZV městu předběžně schvaluje Ministerstvo vnitra, teprve následně je odsouhlasí
zastupitelstvo. Vyhláška města 11/2016 mj v čl. 2 říká,
že činnostmi, které mohou narušit veřejný pořádek, jsou
a) rušení nočního klidu, b) používání hlučných strojů
v nevhodnou denní dobu. Noční klid je od 22 do 06 hod.,
nevhodná denní doba pro hlučnou činnost je neděle a
státem uznané dny pracovního klidu.
Jak pro noční klid, tak pro ty neděle a  svátky tato vyhláška
říká, že každý je povinen zdržet se v této době veškerých
prací spojených s užíváním zařízení způsobujících hluk.
Až potud je to jasné.
Co se ale nestalo. V prosinci 2018 si jistá paní na DF
stěžovala na firmu, budující nový park vedle Kozinovy
ulice (jeho pojmenování úmyslně neuvádím, protože
se mně nelíbí, ten, kdo to vymyslel, by zasloužil), že
v neděli si vesele hlučela svými stroji, neděle neneděle.
Bylo ji odpovězeno, že uvedený zákaz platí pouze pro
fyzické osoby - občany. Pro podnikatelské subjekty ni-

tek druhů. V současné době se také
úspěšně zakládají travní porosty z
domácích medonosných bylin. V zahradách a parcích je možné využívat
i nepůvodní rostliny, které neexpandují do přírodního okolí. Takových
rostlin je několik stovek. Likvidace
akátů naší přírodě neuškodí, naopak. Umožní vrátit do ní původní
druhy, včetně těch medonosných.
Na bohatě rozkvetlé akáty je jistě krásný pohled. Ale to nevyváží jejich invazivní působení na naši přírodu. Ostatně nádherný pohled je i na bohatě
rozkvetlé trnky, lípy, jabloně, třešně …
Jiří Pánek
Okrašlovací spolek v Říčanech

koliv.Toto stanovisko MV na dotaz městské právničky
Špokové potvrdilo.
Já jsem si vždy myslel, že každý je každý. Teď slyším, že to
není pravda. To ale cítím jako diskriminaci fyzické osoby
občana.
Takže řekněme si to v reálu. Já i skoro všichni sousedé budeme dodržovat tuto vyhlášku, abychom sobě i svému okolí
dopřáli jeden den bez kraválu ze sekačky či cirkulárky apod.
Jeden ze sousedů si ale  na posekání zahrady pozve OSVČ,
tedy fyzickou osobu - podnikající, která po jeho pozemku
bude kroužit se řvoucí motorovou sekačkou a bude tím pádem po nedělním klidu. Mně je ale jedno, jestli trpím kraválem fyzické osoby občana, nebo fyzické (právnické) osoby
- podnikatelského subjektu. Pořád je to kravál. A abych to
dotáhl do konce, tak já, když budu v neděli sekat zahradu
a někdo na mě zavolá MP, tak zaplatím minimálně blokově
500 Kč. Když někdo zavolá MP na toho souseda, kterému
to seká podnikatelský subjekt, tak ten bude v pohodě. Já nevím, jak komu, mně se to zdá absurdní. Protože, buď všichni, nebo nikdo. Tak co s tím?

Václav Macinauer
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Říčanský pohár se blíží
Čas se nachýlil a nás opět čeká tradiční říčanská
soutěž – Říčanský pohár, tentokrát již 42. ročník. Letos soutěž
proběhne 15. - 17. 2. ve Sportovní hale Škroupova. Takže pěkně popořádku. V pátek se můžete těšit na ProAm soutěže, tedy
koncept soutěží, kdy tančí amatér se svým profesionálním trenérem. Tyto soutěže proběhnou v rámci Latino Night, takže i vy
nepřijdete zkrátka a budete si moci zatančit. K poslechu i tanci
Vám bude hrát kubánská kapela Atarés.
Během celého víkendu budou probíhat postupové soutěže po
hlavičkou Českého svazu tanečního sportu. Vidět budete moci
všechny věkové kategorie, od dětí až po seniory, všech výkonnostních tříd. V sobotu budou kromě postupových soutěží probíhat i taneční ligy seniorů. Díky úspěšné organizaci loňského
ročníku má tato soutěž pro letošní rok základní bodový koeficient 2, tedy stejný jako má například Mistrovství ČR. Tento
koeficient ještě poroste díky mezinárodní porotě, která se zde
představí poprvé. V porotě zasednou kromě prezidenta a viceprezidenta ČSTS také porotci z Polska, Slovenska, Maďarska a
Německa.
V neděli pak proběhnou soutěže nejvyšší národní třídy tedy A.
Za vrchol celého víkendu můžeme považovat sobotní Taneční galavečer, v jehož rámci proběhnou, tak jako minulé roky,
semifinále a finále taneční ligy seniorů v latinskoamerických i
standardních tancích. V přestávkách mezi koly bude k tanci i k
poslechu hrát kapela Ada & Denny Band. Lístky na oba večer
budete moci získat na Tanečním studiu Sokolská 6, případně
zarezervovat na emailu info@fuego.cz.
Kvůli přípravám soutěže se naše páry zatím nezúčastnily moc
soutěží, ale i z těch pár startů máme úspěchy. O víkendu 12. - 13.

ledna se konala soutěž Dance Time Gala Cup v Praze. Sobotní
část byla věnovaná soutěžím ProAm, kam jsme vyrazili v silném
zastoupení. I zde se nám podařilo získat plno super umístění.
Lenka Volná se protančila do finále v salse, Klára Pazourková se
také protančila do finále v nejvyšší třídě Diamond latina. Zdaleka nejlépe si vedla Barbora Černá, která se umístila na stupních vítězů ve všech svých kategoriích jak v latině tak stadardu.
Všechny shodně s jedním partnerem – Janem Beránkem, který
tak i spolu s večerními ukázkami za tento den tančil 62 soutěžních tanců, tedy 12 soutěžních kol a kus. (Jen pro info, jeden
soutěžní tanec je jako běžet 400m sprint.)
V neděli se pak konaly normální postupové soutěže, ze kterých
si stříbro přivezli Ondřej Svoboda s Markétou Adamusovou.
Tímto výsledkem si zároveň zajistili postup do vyšší třídy D LAT.
Gratulujeme!
Vaše Fuego
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Kvalifikace nejlepších mažoretek a
tanečnic z celé republiky v Říčanech
Studio DANCE EB, jako čerstvý mistr
Evropy a světa, dostalo možnost pořádat kvalifikační kolo asociace Czech
Majorettes, pod kterou soutěží a jezdí
do zahraničí. Nebojácně jsme tuto výzvu přijali a přizvali na pomoc spřátelený
klub z Prahy, Mažoretky Sympa. Bude
se jednat o ojedinělou akci v našem městě, uvidíte soutěžit o postupy na MČR,
Evropy a svět nejlepší týmy republiky
a mistry svých kategorií z roku 2018.
Tančit se bude s třásněmi, pom pony,
s hůlkou od klasických mažoretek po
twirling. Samozřejmě zde bude soutěžit
o svá místa na výsluní i tým STUDIA
DANCE EB. Uvidíte nás ve velkých
formacích, malých formacích, ale i duetech. Ve věkových kategoriích od dětí až
po juniorky. Chod celé kvalifikace budou
zajišťovat naši úžasní a obětaví rodiče tanečnic. Přijďte podpořit naše říčanské
holky v jejich další cestě za tituly, vaše
přítomnost je pro děti důležitá, cítí podporu a motivaci plnohodnotného trávení volného času.
Přikládáme pozvánku na tuto akci,
která se bude konat 17. března od
ranních hodin ve sportovní hale v
Říčanech. Tento plakát je distribuován po celé republice, jsme otevřeni
spolupráci a moc bychom přivítali
partnery či sponzory akce. Na spodní liště je prostor právě pro vás. Na
přípravách a konání akce se podílíme
vlastními silami s týmem Sympa Praha. V případě podpory máme aktivní
bankovní účty, které naleznete na

webových stránkách www.danceeb.
cz. Přijďme zaplnit halu! Těšíme se
na vás, bude to show!

Edita Broukalová, vedoucí studia
Tereza Broukalová, hlavní trenérka

Kalendář sportovních akcí v Říčanech - únor 2019,
datum

čas

sport a kategorie

program

místo

2.2.
8.00 - 17.00
kopaná
turnaj
sportovní hala Říčany
3.2.
8.00 - 17.00
kopaná
turnaj
sportovní hala Říčany
9.2.
8.00 - 17.00
kopaná
turnaj
sportovní hala Říčany
10.2.
8.00 - 17.00
kopaná
turnaj
sportovní hala Říčany
10.2.
9.00
kopaná ml.přípravka
turnaj
hala ZŠ U lesa
10.2.
10 - 14.00
šachy 2. liga
Sokol Vyšehrad B
hotel Pratol
10.2.
13.00
kopaná ml.přípravka
turnaj
hala ZŠ U lesa
16.2.
7.00 - 22.00
tanec
Fuego
sportovní hala Říčany
17.2.
7.00 - 22.00
tanec
Fuego
sportovní hala Říčany
17.2.
9.00
kopaná školička
turnaj
hala ZŠ U lesa
17.2.
13.00
kopaná ml.žáci
turnaj
hala ZŠ U lesa
23.2.
9.00 - 17.00
kopaná
turnaj
sportovní hala Říčany
24.2.
9.00 - 17.00
kopaná
turnaj
sportovní hala Říčany
24.2.
10.00 - 14.00
šachy 2. liga
Bohemians
hotel Pratol
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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TŠ Twist – stovky spokojených dětí
V únorovém
vydání dokončíme představení
hlavních trenérů
Taneční
školy
Twist Říčany, která se zaměřuje na
tanec rokenrol a boogie-woogie. Minule jsme představili Jiřího Boháčka
a Zuzanu Boháčkovou, nyní odhalme
kdo je dále zodpovědný za úsměvy i
medaile více jak dvou set dětí.
Kristýna Kohoutová je
sama držitelka tří (!) titulů Mistr
světa, má nejvyšší možné trenérské vzdělání. Vede přípravku pro
nejmenší od čtyř let. Oblíbená je i
u začínajících rokenrolistek Small
Beans. Vede i prima partu starších
dívek s názvem Iris. Kristýna je učitelkou na ZŠ a sama nadále soutěžně
tančí.
Tereza Malá je také mistryně
světa v rokenrolu, vede pobočku TŠ
Twist Říčany v Ondřejově. Formace
Stars, Jungles a Koťata. Také ona je
velmi oblíbená a velmi úspěšná. Její
Stars byly vloni neúspěšnější českou
dětskou formací v ČR. Studuje Českou zemědělskou universitu.
K arolína
B enešov á
je také mistryně
světa a má také
nejvyšší možné rokenrolové
vzdělání. Trénuje reprezentační
skupinu Minnies, se kterou
se dostala na
posledním MS
a ME do semifinále. Vedla už
dříve reprezentační formaci na
MS. Má dostatek zkušeností
i s tréninkem
párů. Studuje na
Lékařské fakultě UK.
M ichaela
K norro vá je úspěšná

medailistka z ME, je po manž. Boháčkových služebně nejstarší trenérkou TŠ Twist. I ona má nejvyšší
rokenrolové trenérské vzdělání.
Trénuje páry a párovou formaci,
kterou vedla na loňském MS. Studuje Vysokou školu tělesné výchovy
a sportu.
Šárka Michaljaničová také
patří k trenérkám, které úspěšně reprezentovaly ČR na MS a ME, a to
jak v juniorkách, tak i v hlavní ktg.
Trénuje mladší dívky Babies a právě
se chystá k maturitě na Gymnáziu

Omská. Sama aktivně tančí ve formaci Czech Ladies.
Tereza Valtrová už má maturitu na filmové škole za sebou a také
patří k našim mistryním světa. Je
skvělou motivátorkou. Trénuje skupinu Goldies a páry. Na tréninky to
má nejdál, dojíždí z druhého konce
Prahy.
Lenka Michaljaničová v letošní sezoně netrénuje, ale stále se
stará o naše internetové stránky.
www.tstwist.cz
Za TŠ Twist Říčany Jiří Boháček
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Rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

V hotelu Esplanade bilancoval náš
klub společně se svými partnery a
podporovateli uplynulý rok a potvrdil cestu, jakou se chce dále rozvíjet.
Večerem provázel novinář, moderátor a ragbyový fanoušek Jindřich
Šídlo, společně s manažerem klubu
Markem Fořtem. Marek v úvodní
řeči poděkoval partnerům, trenérům,
funkcionářům, rodičům, městu Říčany i Středočeskému kraji, bez jejichž
podpory a obětavosti by fungování
klubu, který má v současné době přes
300 dětí, nebylo možné. A právě mládež a rozšiřování nabídky kvalitního
rozvoje nejen ragbyového, ale i osobnostního, zůstává říčanskou prioritou
i do budoucna. Klubová ragbyová
akademie - SCM, individuální přístup
k mladým, který je umožněn na české
poměry nevídaným počtem 50 klubových trenérů, ale i mezinárodní programy jsou součástí portfolia rozvojového plánu. Dalšími hosty programu,

ROZVOJ TRENÉRŮ

Mezinárodní workshop
V rámci mezinárodního kempu předávali zahraniční trenéři zkušenosti
našim trenérům při klubovém praktickém workshopu. K třiceti šesti říčanským trenérům se přidalo devět z
Petrovic a pět z Babic.

CENTRUM MLÁDEŽE

Zimní tréninkový kemp
Akademie – SCM Říčany uspořádala mezinárodní tréninkový kemp
pro 200 kluků a holek pod vedením
zahraničních trenérů z Jižní Afriky,
Walesu a Zimbabwe. Kemp byl rozdělen do čtyř bloků během dvou dnů.
První blok byl v sobotu dopoledne a
trénovali děti do 8 a 10 let. V druhém
bloku odpoledne trénovali děti do 12
let. Třetí blok v neděli byl pro děti do
14 let a čtvrtý blok v neděli odpoledne
byl vyhrazen mládeži do 16 a 18 let.
Každý blok byl rozdělen na tři části. V
první dovednosti, ve druhé individuální a kolektivní obrana a ve třetí části
hry. Kempu se zúčastnili také holky a
kluci z Babic, Petrovic a několik zástupců bylo z Pragy a Slavie. Všichni si
to užili a načerpali novou inspiraci do
jarní sezóny

Foto: Jiří Koliš a archiv RCMŘ
Mediální komise RC Mountfield Říčany

Slavnostní večer
říčanského ragby ozářily
ragbyové hvězdy

který bedlivě sledoval i starosta města
Říčany, pan Vladimír Kořen a další významní hosté, byly ragbyové hvězdy
minulosti. Jednu z nich jsme přivítali
s velkou pýchou. Miroslav Němeček,
odchovanec Mountfield RC Říčany,
dosáhl výrazných úspěchů na klubové
úrovni, stal se dvojnásobným Ragbistou ČR a mnohonásobným reprezentantem naší vlasti. Zlatým hřebem
večera byl vstup Ruperta Moona,
čtyřiadvacetinásobného reprezentanta Walesu a kapitána Llanelli RFC v
památném roce 1992, kdy klub vyhrál
ligu, pohár a senzačně porazil tehdejší
mistry světa Australany.

Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj
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Hrálo se na 15 kol. S půl bodovým
náskokem se vítězem otevřeného
přeboru republiky v bleskovém šachu
stal mezinárodní velmistr Viktor Láznička. Zajímavostí bylo, že letošní
bronzový medailista z ME v bleskovém šachu a nejlepší hráč ČR, David
Navara, skončil až v druhé desítce.
O čest a slávu se bilo sedm říčanských
v kategorii mužů a dvě šachistky v kategorii žen. Většina z kategorie mužů
se seřadila okolo poloviny výsledné
tabulky: Tomáš Vavřinec a Tomáš
Skalický uhráli 8 bodů, Evžen Pospíšil 7,5 bodu a členové mládežnického extraligového družstva Dominik
Rolinek a Martin Novotný uhráli 7
bodů. Zkušený Dušan Malý získal 6
bodů, naopak osmiletý Tobias Pressler teprve sbíral cenné zkušenosti a
5 bodů k tomu.
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V dámské kategorii vybojovaly v silné
konkurenci obě mladé dámy – Hana
Bartošová a Tereza Novotná – 6,5
bodu, což stačilo na 35. a 37. místo.
Přeborníkem klubu v bleskovém
šachu T. Skalický
Naši účastníci M ČR se sešli i na
klubovém přeboru v bleskovém šachu. Hrálo se na závěr sezony 28. 12.
Účast byla velká, 32 hráčů. Vítězem
se stal Tomáš Skalický, před Evženem Pospíšilem a Tomášem Vavřincem. Všichni tak potvrdili oprávněnost účasti na M ČR.
Regionální žákovská liga mezinárodně
Sobota 22. 12. byla šachově plná.
V Říčanech se za účasti
106 hráčů konalo 5. kolo
RŽL. Turnaj byl zpestřen
o dva hráče z BSG Motor
Thurm, tedy našeho partnerského klubu. Turnaj je
rozdělen do tří kategorií.
V té nejlepší „A“ zvítězil Jáchym Šmolík před
Monikou Strnadovou. I
v „B“ turnaji se prosadily

naše děti, když druhá byla Lucie Glasbergerová. V turnaji „C“ zvítězil náš
Ondřej Ottomanský.
Mezinárodní Talent Cup 2018
Přesně dvě stovky dětí z pěti zemí
Evropy se sešly na tradičním mezinárodním turnaji Talent Cup v Malenovicích. Pořadatel, Beskydská šachová
škola, uspořádal ve dnech 14. 12. - 16.
12. opět kvalitní setkání talentů šachu.
Naše výprava byla jedna z nejpočetnějších. Do bojů zasáhlo 14 dětí. Velký dík patří Marii Jirouškové a Táně
Zlámané, bez kterých by naše účast
prostě nebyla. Zaznamenali jsme i velký úspěch, když v kategorii nejmladších získal stříbrnou medaili Jan Síleš.

Jaroslav Říha

Foto: marie Jiroušková

Foto: Vladimir Jagr

V předvánočním čase, 22. prosince,
se hrálo v Pražském kongresovém
centru Mistrovství ČR v bleskovém
šachu. To, že jde o velmi atraktivní a
populární formu šachu dokládá to, že
se turnaje zúčastnilo přes 350 šachistů a šachistek, čímž se z něj ve spojení
s konáním na konci roku stala významná společensko - šachová akce.
Kongresové centrum na Vyšehradě
tedy praskalo ve švech, muselo se do
něj vejít až 182 šachovnic. Při patnácti kolech to znamená celkem 2715
odehraných partií. Samozřejmě nechyběli ani hráči a hráčky Klubu šachistů Říčany 1925. Měli jsme možnost vidět se v nich utkat hráče všech
výkonnostních kategorií. Rozdíl mezi
nejstarším a nejmladším účastníkem
byl 79 let.

Foto: marie Filipová

Mistrovství ČR v bleskovém šachu

texty.kuryr@ricany.cz
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Tradiční „letní“ tenisová škola v Extraligovém
tenisovém klubu
V polovině dubna začíná „letní“ tenisová škola, která bude
probíhat až do poloviny října (pauza během letních prázdnin). Tenisová škola je určena dětem ve věku 4 - 18 let a děti
hrají ve skupinách (1 - 4 děti) pod vedením kvalifikovaných
trenérů. Pořádáme v sezóně pravidelné školičkové turnaje
pro všechny věkové kategorie. V případě deště se automaticky přesouváme do pevné tenisové haly. K dispozici je
osm venkovních antukových kurtů a tři kurty se špičkovým
tenisovým povrchem Rebound Ace v pevné tenisové hale.
Navštěvují ji děti, které se chtějí naučit základům tenisu,
ale i ti, kteří se tenisu chtějí věnovat intenzivněji a zapojit se
do našich závodních mládežnických družstev. Rodiče mohou počkat na své ratolesti v naší restauraci nebo na naší l Po tenise si můžete dopřát saunu či whirlpool nebo se
velké letní terase. Přihlášky odevzdávejte na recepci, pří- osvěžit ve venkovním bazénu.
padně e-mailem oazaricany@oazaricany.cz do 31. března
Více informací najdete na webových stránkách www.oazaExtraligový tým v OÁZE
ricany.cz, v recepci Oázy (tel.: 323 601 170) nebo přímo u
V loňském roce se náš tým již potřetí zúčastnil nejvyšší šéftrenéra pana Vítka Ptáčka (tel.: 721 530 462)
soutěže v tenise družstev Extraligy a byl pouze dva vyhra- 
Veronika Klimentová
né míče od finále celé soutěže. Doufáme, že z naší tenisové
Do našeho kolektivu v Oáze Říčany hledáme spolehlivého,
školy se v budoucnu do našeho týmu dostane mnoho hrápracovitého a usměvavého kolegu nebo kolegyni na pozici
čů.
Chcete si zahrát tenis v Oáze?
l Kurty může využívat široká veřejnost. Zavolejte a rádi
vám sdělíme informace, za jakých podmínek je možné si
kurt pronajmout.

kuchař/kuchařka na HPP.
Nástup dle dohody.
V případě zájmu zašlete životopis na kahoun@oazaricany.cz
nebo volejte 731 192 109

Bronz z Junior Davis CUPu ČR, mistři Středočeského kraje

Na úspěšnou tradici říčanského tenisu navázali v prosinci bratři Max a Jan
Fröhlichovi (TK Radošovice). Jako nejlépe umístění hráči Středočeského tenisového žebříčku ve svém ročníku získali
nominaci Středočeského kraje v soutěži
mladších žáků na Junior Davis CUPu
České republiky.
Tato prestižní soutěž se tradičně konala

v Pelhřimově a sešlo se na ní osm nejlepších tříčlenných týmů republiky. Hrálo se
systémem dvě dvouhry a jedna čtyřhra,
tedy celkem tři zápasy, na rozdíl od pěti
zápasů klasického Davis CUPu.
I přes celkově nepříznivý los do 1. kola,
kluci porazili tým Severočechů a potvrdili tak své nasazení v soutěži. Další den
nastoupili tedy v semifinále proti nejsilnějšímu týmu jižní Moravy (budoucí celkový vítěz). Ten disponuje třemi nejlépe
postavenými hráči v ČR (TK Prostějov) a
byl jasným favoritem celé soutěže. Ačkoliv se Maxík s Honzíkem snažili bojovat s
nasazením, projevila se kvalitní příprava
mladých Prostějovských hvězd, úderová
bezchybnost a převaha v zakončení rozhodujících míčů. Středočechy tedy již čekal poslední zápas, boj o bronz.
V něm nastoupili poslední hrací den proti
východočechům a zápas se povedlo dotáhnout do vítězného konce již po dvouhrách a získat tak pro Středočeský kraj a
Říčany vytoužené medaile.

V lednu se konal i Středočeský přebor
mladších žáků, kde kluci úspěšně obhájili nominaci.
Ve finále zvítězil Max a stal se mistrem
Středočeského kraje. Oba finalisté postupují na MČR jednotlivců a zdárně obhájili i titul mistra Středočeského kraje
ve čtyřhře. V létě budou kluci ještě reprezentovat Středočeský kraj v týmové soutěži na Letní olympiádě dětí a mládeže,
tak jim držme palce.
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Nový rok v novém kabátu

Vraťme se ještě na
skok do předvánočního času, kdy
proběhly poslední
závody ve sportovní gymnastice roku
2018 v nedalekých pražských Vršovicích a také v Týnci nad Sázavou.
Závod v Praze je určen především pro
mladší ročníky, a tak jsme sem vyslaly
čtrnáct gymnastek ve věku 5 - 9 let. Ve
velké konkurenci se dařilo skvěle: dvakrát zlato (Chalupecká, Vašutová),
třikrát stříbro (Hrušková, Rašková,
Seaton) a dvakrát bronz (Pechmanová, Sosnová).
V Týnci proběhl závod ČASPV o den
později a i odsud jsme odvezly medailové úspěchy. Nejstarší zástupkyně Tereza
Šubrtová obsadila 3. místo, stejně jako
o dva roky mladší Karolína Kuchařová,
stříbrnou medaili přidala Kamila Slobodová, a zlatou nejmladší zástupkyně
Julinka Velebová.
Dny před Vánoci jsme si užily společně
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– teamgymová družstva si za odměnu
zajela do krásné gymnastické tělocvičny
v Dobřichovicích, sportovní gymnastky
si rozbalily svůj dárek v podobě skákání
v trampolínovém centru.
Začal nám rok 2019 – hned v lednu
se zúčastnily tři zástupkyně našeho oddílu školení rozhodčích ČGF
a úspěšně složily rozhodcovské
zkoušky – gratulujeme Markétě Va-

šutové, Dáše Bezouškové a Markétě
Slobodové – díky za váš čas a odvahu.
Máme před sebou opět nemalé cíle, a jak
už to u nás bývá zvykem, rády bychom
všech úspěšně dosáhly. Jsme si vědomy,
že to opět nepůjde bez podpory příznivců říčanské gymnastiky, rodičů, ale i
města Říčany.
 Kolektiv trenérek Gymnastika Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Třetí ročník Prague Floorball Cupu je za námi
Již potřetí se
konal začátkem
ledna v Praze
mezinárodní
florbalový turnaj Prague Floorball
Cup a potřetí se ho zúčastnil i náš
klub. Každým rokem stoupá počet
týmu na turnaji. V letošním roce se
zúčastnilo rekordních 182 družstev z
České republiky, Slovenska, Švédska,
Norska, Polska a Rakouska. Za FBC
Draci startovala čtyři družstva: dorost
(B02), starší žáci (B04), mladší žáci
(B06) a elévové (B08).
A jak jsme si vedli? Tak pěkně popořádku:
Elévové (ročníky 2008 a 2009) se
museli poprat s větším hřištěm a více
hráči v poli. Ligové turnaje hrají systémem 3+1, zde se hrálo od ročníku
2008 systémem 5+1. A kluci to zvládli
na výbornou. Ve skupině sice dvakrát
prohráli, ale když zmíníme soupeře
- FAT PIPE Florbal Chodov a Black
Angels, tak to rozhodně ostuda nebyla. V třetím zápase jednoznačně porazili FBŠ SLAVIA Plzeň. Třetí místo ve
skupině je poslalo do B play-off, kde se
dostali až do semifinále.
Kategorie B06, kde startovali naši
mladší žáci (ročníky 2006 a 2007),

byla nejpočetnější ze všech. Účastnilo
se jí 40 družstev. Kluci si vedli ve skupině stejně jako jejich mladší spoluhráči,
měli dvě prohry a jednu výhru. Tento
výsledek je poslal také do B play-off.
Dostali se až do 1/4 finále, kde se jim
nepodařilo porazit tým TROOPERS.
Nutno ovšem podotknout, že TROOPERS celé play-off B vyhráli.
Starší žáci (ročníky 2004 a 2005) si
zahráli v základní skupině dokonce
čtyři zápasy a všechny dokázali vyhrát,
porazili mj. i švédské družstvo TIERP
IBK. Nádherné první místo ve skupině
je vystřelilo do A play-off. Hned v prvním zápase narazili na FC Bučis. Na o
hodně urostlejší soupeře, navíc posílené
o dvě výjimky - ročníky 2003, už bohužel
nestačili.

Dorostenci (ročníky 2003 a 2002) byli
zařazeni do nejsilnější skupiny, kde byla
dvě družstva z 1. dorostenecké ligy.
Kluky to vybičovalo k neskutečným
výkonům a celou skupinu vyhráli. Vítězství této silné skupiny jim zaručilo
přímý postup do semifinále A play-off. Tam jednoznačně přehráli Florbal
Olymp a postoupili do finále, které se
hrálo ve Sparta Aréně v Podvinném
Mlýně. Potkali se opět se svým soupeřem ze skupiny FBŠ Olomouc, kterého
ve skupině porazili. Tentokrát skončil
bohužel zápas ve prospěch soupeře.
Ale stříbrná medaile na takovém turnaji je obrovský úspěch.
Celkově můžeme turnaj hodnotit jen
pozitivně. Klukům to přineslo nejen
hráčské zkušenosti, ale i společné zážitky, motivaci do
dalších turnajů a
tréninků. Děkujeme všem za jejich
výkony a nasazení, rodičům za
podporu a dopravu na turnaje, trenérům za vedení
družstev a péči o
kluky.
FBC Draci
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Ze sportu

Volejbalová liga žen je zpět v Říčanech
S klidným svědomím by se dalo říct,
že Říčany jsou městem sportu. O tomto tvrzení se můžeme každý den přesvědčit na hřištích,
ve sportovních halách i na stezkách
v Říčanech a okolí. Jedním z historicky nejpopulárnějších sportů, spojených s naším městem, byl a je volejbal. Nyní se po mnoha letech vrací
zpět do Říčan na vrcholové úrovni.
Říčany totiž od sezóny 2018/2019
hrají 2.ligu volejbalu žen. Jednu
z nejvyšších republikových soutěží
můžeme sledovat přímo v naší Městské sportovní hale, kde domácí tým
SC SPIRIT ŘÍČANY hostí týmy ze

balistky právě teď potřebují pořádně
podpořit,“ komentoval zápas starosta města pan Vladimír Kořen.
Ambice týmu a celého říčanského
volejbalu jsou opravdu veliké. Dlouhodobým cílem je postup do extraligy žen. O tom, že se nejedná pouze o
sen, svědčí nejen výsledky, podle kterých se tým nachází na druhém místě
v tabulce, ale také kvalita týmu, který
je tvořen bývalými oporami státní
reprezentace a hráčkami ze zahraničních soutěží. Diváci tak přímo v našem městě mohou sledovat volejbal
na nejvyšší úrovni. Nejbližší domácí
zápas proběhne 9. 3. 2019 v Městské
sportovní hale od 10:00.
Filip Miler

Foto: Rudolf Flachs

všech koutů ČR. Nejinak tomu bylo
v sobotu 19. 1. 2019, kdy proběl první domácí zápas v roce 2019. Říčany
tentokrát hostily soupeře ze Žďáru
nad Sázavou, nad kterým jednoznačně vyhrály ve dvou zápasech 3:0
a 3:1. První letošní start si nenechal
ujít ani starosta města pan Vladimír
Kořen, který má nad týmem volejbalu
žen záštitu. Pan starosta se seznámil
s hráčkami a zahájil zápas a celý rok
2019 symbolickým prvním servisem. „Říčanské volejbalistky bojují
o nejvyšší soutěž. Vedle mužného
ragby by se tak v Říčanech hrála prvoligová soutěž, pro níž je typická krása
žen. Myslím, že volejbal by mohl být
ozdobou našeho města a naše volej-
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Co se děje v kultuře
Oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

Masarykovo nám. 66
Tel. 323 602 654
E-mail:
dospele.odd@knihovna.ricany.cz

Komenského nám. 1910
Tel. 323 605 920
E-mail:
detske.odd@knihovna.ricany.cz

www.knihovna.ricany.cz
Výpůjční hodiny:
Oddělení pro dospělé: pondělí až pátek od 8.30 do 18.00,
sobota 8.30 – 12.00
Oddělení pro děti: pondělí od 12.00 do 18.00, úterý od

12.00 do 17.00, středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, pátek
od 12.00 do 17.00 a nově každou první sobotu v měsíci
od 8.30 do 12.00.

Petra Dvořáková
Autorské čtení a beseda, čtvrtek 14. února od 18 hodin,
odd. pro dospělé
Knihovna i ve
svém
novém
působišti
pokračuje v tradici autorských
čtení a besed
se
známými
spisovateli. Po
úspěšném pořadu s Michalem Vieweghem
bude nyní našim
hostem
spisovatelka a
scénáristka Petra Dvořáková,
jejíž knihy patří
v naší knihovně
k nejvíce půjčovaným.
Autorka
(nar.
1977)
vystudovala střední
zdravotnickou
školu a absolvovala obor filozofie na FF MU. Do povědomí veřejnosti vstoupila svým debutem,
knihou rozhovorů o víře Proměněné sny, za kterou v roce 2007
získala cenu Magnesia Litera v kategorii publicistika. O dva
roky později jí vyšla druhá kniha Já jsem hlad — příběh o zápasu s mentální anorexií, hledání, cestě a návratu k ženské duši.
V roce 2013 vydala svou první knihu určenou dětem Julie mezi
slovy, za kterou získala ocenění Zlatá stuha v kategorii beletrie
pro mládež a Cenu učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství; připravuje se její slovinské vydání. Novinka Flouk a Líla z
roku 2015 je jejím dalším titulem pro dětské čtenáře. Pro Český
rozhlas připravila sérii rozhlasových pohádek a pro Českou televizi řadu scénářů k pořadům pro děti a mládež.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Vstup je (jako dosud vždy u autorských čtení v naší knihovně) volný.

Další pořady připravujeme
21. března přivítáme generála Andora Šándora s pořadem „Jak bezpečný je svět, ve
kterém žijeme ?“ Andor Šándor je bývalým
náčelníkem vojenské zpravodajské služby. Je
často zván do médií jako špičkový odborník
se schopností analyzovat mezinárodně bezpečnostní problematiku. Na toto téma napsal
mnoho odborných prací.

Atraktivní bude jistě také pořad se Stanislavem Motlem s názvem „Kam zmizel zlatý poklad republiky“, který se uskuteční 18. dubna.
Stanislav Motl již v naší knihovně byl před
5 lety a nadchl mnoho posluchačů zcela zaplněné knihovny svým pásmem o filmových hercích
v době 2. světové války. Věříme, že neméně zajímavé bude
i zkoumání,
co se stalo s
naším zlatým
pokladem.
Byly to desítky a desítky
tun, včetně
takřka
sedmnácti tun
zlatých mincí
nevyčíslitelné historické
hodnoty….
Vladimír Levický
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10. narozeniny Pěveckého sboru Elišky Erlichové

Dovolte mi
ohlédnout se
ještě o nějaký
ten týden a
zpátky, kdy se v předvánočním čase,
jako již tradičně, konal v divadle U22
koncert dětí Pěveckého sboru Elišky
Erlichové a žáků sólového zpěvu.
V září to bylo 10 let, kdy mi na hodině
(tehdy ještě ve volnočasovém centru
Mraveniště) usedlo osm žáků. A před
dvěma měsíci mě při pohledu na zaplněné pódium, kde stálo 95 dětí, přemohlo upřímné dojetí . Koncert jsme se
nesnažili šperkovat něčím výjimečným
- zvát hosty zvučných jmen, instalovat
velké projekce a vypouštět na oslavu
stovky balónků. On byl výjimečný právě tím, že jsme to deset let pořád my,
stejní a odhodlaní předávat dětem radost s písničkou na rtech. Především
si vážím a jsem na to náležitěně hrdá,
kolik dětí se k nám během deseti let připojilo... a mnoho jich zůstává po mém
boku již řadu let.
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Naše vystoupení se opět neslo v duchu
rozličných žánrů a melodií. Diváci se
tak mohli těšit z vystoupení dětí od
školkového věku až po dospělé holky
a kluky. Večerem opět příjemně a suverénně provázela Zuzana Macková.
Příznivců sboru bylo letos již tolik, že
koncert opět posunul kapacitní hranice
a děti měly v sále přes 300 diváků. Atmosféra byla proto více než pompézní.
Moji milí zpěváčci, ze srdce vám děkuji, že jste ze sebe všichni do jednoho
vydali maximum a rozdali ten večer
opravdu moře radosti. Slzy jsme prolévali všichni právem. Díky patří ale
také rodičům a kamarádům, kteří
nám velmi pomohli během příprav.
Dále pak manželům Frydrychovým za
sladké dobroty z jejich pekařství a také
za to, že jsou nám po boku od samého
počátku. S velkou úctou děkuji mým
milým žákyním a nyní už i kolegyním
- Berenice Selixové a Kačce Pokorné - za velkou pomoc s vedením dětí
na hodinách sboru, ale také za plné

pracovní nasazení při všech našich
vystoupeních.
Během prosince 2018 nás čekalo ještě
několik krásných vystoupení. Především naše už srdcová záležitost s Olivovou nadací a překrásným benefičním
koncertem v kostele Sv. Mikuláše na
Staroměstském náměstí. Děkujeme
proto milým lidem, paní ředitelce Petře
Odstrčilové a panu předsedovi správní
rady Josefu Srbovi, za každoroční pozvání.
Závěrem bych take ráda vyzdvihla senzační vystoupení holek a kluků z nejstarší věkové kategorie v OC Chodov
několik málo dní před Vánocemi. Jejich
přístup, výkon i energie, kterou dali do
vystoupení, si právem vysloužila mnoho obdivu a pochval.
Po tomto krátkém shrnutí mi jistě
uvěříte, že mám být, a také jsem, na
co pyšná. Všichni členové sboru mi
tento pocit dopřávají týden co týden
již deset let.
Eliška Erlichová

texty.kuryr@ricany.cz

výs

tav
a

te
Objev ět
ý sv
skryt kých
ns
peruá odců
r
domo

Přijďte
s dětm
i

Vydejte se
s námi na výpravu!
é
nsk
á
i
d
In měty
d
pře ění
a um

Živá
zvířata

23. 2.–20. 6. 2019

02 únor

PRogRam 2019

20.00

02
KAreL PLÍHAL – recitáL
St 13 / 02 / 2019 – 20.00
konceRt ojediněléHo Hudebníka, textaře
a Poety. vyStouPí v SeStavě:
Karel PlíHal – ZPěv, kytaRa, mandolína
a Petr Fiala – kytaRa.

19.00

05
20.00

08
20.00

09

SP o l eč n oS t a ta n ec

HaSičSKý PleS
So
SP o l eč n oS t a ta n ec

První ŘíčanSK á veŘeJná tančírna
Út
SP o l eč n oS t a ta n ec

SoKolSKé ŠiBŘinKy
Pá
SP o l eč n oS t a ta n ec

PleS MěSta Říčany
So
Ko n c e r t y

20.00

13
17.00

14
20.00

16
senior dixieLAnd
A Petr HAsmAn
Út 19 / 02 / 2019 – 19.30
konceRt Z cyklu
„Jazzové večery v ŘíčanecH”.

19.30

19

K arel PlíHal – recitál
St koncert ojedinělého hudebníka, textaře a poety. vystoupí v sestavě: Karel
Plíhal – zpěv, kytara, mandolína a Petr Fiala – kytara.
Děti

ŠtíStKo a PouPěnK a–Jedeme na výlet!
Čt nové písničkové představení pro celou rodinu.
SP o l eč n oS t a ta n ec

PleS rugBy
So
Ko n c e r t y

Senior DixielanD a Petr HaSMan
Út koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.
vá Žn á H u D B a

19.30

20

raDeK BaBoráK – lesní roh,
Hana BaBoráKová – violoncello,
anDrea Mottlová – klavír
St koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

20.00

23
19.00

26
19.00

27
Hrdý Budžes
St 27 / 02 / 2019 – 19.00
Bára Hrzánová v PoPuláRním
divadelním PředStavení.

SP o l eč n oS t a ta n ec

Farní PleS
So
SP o l eč n oS t a ta n ec

První ŘíčanSK á veŘeJná tančírna
Út
D i va D lo

HrDý BuDŽeS

St Bára Hrzánová v populárním divadelním představení.

taneční záKlaDní Kurzy Pro MláDeŽ
– Sezóna 2019
oznamujeme vám, že základní kurz tance a společenského
chování bude zahájen v sobotu 14. září 2019 v 17.00 a 20.00 hodin
v sále kc labuť v říčanech, ul. 17. listopadu 214. kurz vede taneční
mistr ing. ivan vít s partnerkou p. janou vítovou.
více informací a přihlášku najdete na: kclabut.cz v sekci „taneční”.
Říčany – 17. listopadu 214

+420 323 602 456

PŘIPRAVUJEME
Karel PlíHal
– recitál
ojedinělý hudebník textař a poeta, se po koncertní pauze
způsobené zdravotními potížemi s rukou vrací na koncertí podia. karel
Plíhal v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát veselou básničkou,
aby vzápětí posluchače rozněžnil a roztesknil emotivním textem
písně. jednočlennou kapelu karla Plíhala posílil skvělý kytarista
Petr Fiala, kterého karel potkal na hudební škole v Hradci králové.
na Plíhalově koncertě posluchače čeká jemná a hravá poetika,
komorní atmosféra a to vše ve formě inteligentně humorných, často
vyzrále sebeironických textů nebo krátkých veršovánek uvozujících
či doplňujících jednotlivé písničky. a zároveň famózní kytarové umění.
nevhodné pro děti do 12-ti let!!!

raDeK BaBoráK
– a trio Jadin

St 20 / 03 / 2019 – 20.00
konceRt Známé a oblíbené kaPely.

ABBA WorLd reViVAL
in LiVe sYmPHonic sHoW
Pá 22 / 03 / 2019 – 20.00

Hornista a dirigent Radek baborák patří mezi nejvýraznější
osobnosti klasické hudební scény. v oboru lesní roh je podle mnohých
názorů na prvním místě ve společnosti svých kolegů - hornistů z celého
světa. Za více než 25 let sólové kariéry oslovil svým mimořádným
muzikantským projevem posluchače v nejvýznamnějších kulturních
centrech po celém světě. bývá hostem prestižních světových festivalů,
velmi dlouhá je řada jeho nahrávek pro přední společnosti. vystupuje
s dirigenty a orchestry světového jména. již v 18 letech hrál na místě
prvního hornisty v České filharmonii. v letech 1996 - 2000 působil
jako sólohornista mnichovských filharmoniků. v roce 2001 uzavřel
exkluzivní smlouvu u bamberských Sinfoniků. v sezónách 2003 –
2010 působil v berlínské filharmonii. Zcela ojedinělá je baborákova
popularita v japonsku, kam od roku 1994 pravidelně jezdí na turné.
významné místo v jeho hudebním životě zaujímá komorní hudba,
je zakládajícím členem a uměleckým vedoucím řady komorních souborů
jako afflatus Quintett, czech horn chorus, baborak ensemble či trio
jadin. jako dirigent uvádí hudbu barokní, klasicistní, romantickou,
i soudobou. Pedagogicky působí na barenboim-Said academy
v berlíně, jako hostující profesor na escuola Reina Sophia v madridě.
jeho partnery na říčanském vystoupení budou klavíristka andrea
mottlová a violoncellistka Hana Shabuová – baboráková, s nimiž
tvoří trio jadin, pojmenované podle francouzského skladatele
luise emmanuella jadina (1768-1853), který ve své tvorbě často
využíval právě toto nástrojové obsazení. jedna z jeho skladeb zazní
i na říčanském koncertu.

Mňága a ŽďorP
– Koncert

aBBa tentokRát jinak. PRo naše věRné
PoSlucHaČe jSme PřiPRavili SPeciální
konceRt k 15-ti letům Založení abba woRld
Revival v Živé SyMFonicKé SHow.

KruciPÜsK
Pá 29 / 03 / 2019 – 20.30
konceRt Známé a oblíbené kaPely.

droBeČKY Z PernÍKu
Út 02 / 04 / 2019 – 19.30
HRají: Simona Stašová (cena tHalie),
andRea daňková, ČeStmíR gebouSký,
Helena kaRocHová, eRneSto Čekan
/ FiliP cíl, vojtěcH ZáveSký. Režie: milan
ScHejbal. dojemná komedie inSPiRovaná
SkuteČným PříběHem.

ŠPeJBL’s HeLPrs
Pá 05 / 04 / 2019 – 20.30

nezaměnitelný styl kapely z valašského meziříčí oslovuje české
posluchače napříč generacemi. kromě písniček z nové desky mňága
zahraje i nejznámější hity. chytlavé melodie i texty zcela jistě
nenechají nikoho nehybně stát...

těšíme se na vaši návštěvu!

www.kclabut.cz

mňágA A žďorP

info@kclabut.cz

neBuď
laBuť
a
Zajdi n
a
kultuR
u!

konceRt nejlePší Revivalové
kaPely ac/Dc...

KrAusBerrY
Pá 19 / 04 / 2019 – 20.00
konceRt.

Co se děje v kultuře
Otevírací doba během výstav:
po – čt 14:00 – 18:00
pá zavřeno
so 10:00 – 18:00, ne 13:00 – 18:00
Rýdlova 271/14; tel.: 323 603 161

chléb nebo recyklovat staré oblečení?
Na každém workshopu si sami vyrobíte několik věcí, materiál a pomůcky
zajistíme.
Na čtvrtém workshopu si vyrobíte gel
na praní, aviváž a čisticí prostředky.
Povedou Petra Skřivánková a Jana
Véghová
Vstupné 200 Kč
Rezervace: marie.tvrdonova@muzeum.ricany.cz, tel.: 722 074 782

Nová výstava
Živá Amazonie

23. února 2019 – 20. června 2019

pondělí 4. února, 18:00, muzeum
Chcete si vyzkoušet, jak vyrobit domácí drogerii, kosmetiku, sáčky na
pečivo, hračky, jak upéct kváskový
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Výměnný bazar oblečení

pátek 1. a sobota 2. března, 14:00–
17:00, muzeum
Přijďte si s jarem pro čerstvý vítr do
vašich skříní! Proberte oblečení, co
už nenosíte, nesedí vám nebo se vám
jednoduše nelíbí, a vyměňte je za nové
kousky.
Kolik kusů přinesete, tolik kusů si budete moci odnést. Zbylé oděvy budou
věnovány na charitu. Noste pouze
pěkné, neobnošené oblečení pro děti
i dospělé. Nepřijímáme drobné oděvy
(ponožky, kalhotky) a hračky. Z kapacitních důvodů omezujeme příjem
oděvů od jednoho účastníka na maximálně 50 kusů.
Vstupné 50 Kč (vstupenka platí oba
dny, můžete přijít opakovaně)

pondělí 4. března, 18:00, muzeum

Sovy - přednáška
s noční vycházkou

Cyklus workshopů Vyrobte si
to sami: Domácí drogerie

www.ricany.cz/muzeum

Cyklus workshopů Vyrobte si
to sami: Hračky

Foto: Josef Arnošt

Kolik druhů stromů dokážete určit?
Smrk? Dub, buk, břízu nebo borovici? Představte si procházku tropickým deštným lesem, kde roste 16
tisíc druhů stromů. Deštným lesem,
který je největší na světě. Tropickým
pralesem s dosud neobjevenými
rostlinami a živočichy. Jací zde žijí
lidé? Jaké mají zvyky? Jak se oblékají? Co se od nich můžeme naučit?
Vydejte se s námi na výpravu do peruánské Amazonie a objevte skrytý
svět místních domorodců a jejich
život v jednom z nejrozmanitějších
koutů světa.
Kromě obrazových panelů uvidíte i
exponáty, které přicestovaly přímo z
Amazonie. Součástí výstavy budou i
živá zvířata, např. amazonské žabky
pralesničky nebo morčata.
Výstavní panely a předměty jsou
zapůjčeny z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Panely vytvořila organizace Students for the Living Amazon.

Dopolední vstup pro školy,
skupiny i jednotlivce je nutno
rezervovat.

Na pátém workshopu si vyzkoušíte
výrobu zvířátek z ponožek, hraček
z kartónu i háčkování.
Povedou Petra Skřivánková a Jana
Véghová
Vstupné 200 Kč
Rezervace: marie.tvrdonova@muzeum.ricany.cz, tel.: 722 074 782

pátek 15. února, 17:00–20:00, Říčanská hájovna
Přijďte na přednášku o sovách se zooložkou Janou Hronkovou, která se stará o
hendikepované sovy v záchranné stanici
hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.
Dozvíte se zajímavosti ze života puštíků,
kulíšků, výrů i sov pálených. Po přednášce se podíváme do zšeřelého lesa a zkusíme přivábit puštíka nebo kalouse.
S sebou baterky a pevnou obuv.
Pokud nutně potřebujete přijet autem, zaparkujte v ul. U Hřiště ve
Světicích, příjezd k hájovně autem
není možný.
Vstupné 50 Kč

texty.kuryr@ricany.cz
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Ze sbírek muzea: Samurajský meč wakizaši
Muzeum Říčany uchovává ve svých
sbírkách nejen předměty z Říčan
a okolí, ale též předměty značně
exotické. Jedním z nejvzácnějších
exotických předmětů je japonský
samurajský meč wakizaši. Samurajové byli ve starém Japonsku obdobou evropské šlechty, bojovali ve
službách císaře či knížete a řídili se
kodexem cti (bušidó). Doba samurajů trvala od 12. až do poloviny
19. století, kdy se Japonsko stalo
moderním státem. Samurajové užívali k boji především luky a dvojici
mečů (daišo) – delší a známější katanu, a menší meč – wakizaši. Meč

wakizaši sloužil jako záložní zbraň
a nemusel být vždy vyráběn samostatně, k jeho výrobě mohla být využita zlomená čepel katany.
Rukojeť říčanského wakizaši je
dřevěná, potažená rejnočí kůží
a omotaná látkou. Čepel je dosud velmi ostrá a měří 47 cm. Pro
poznání historie meče je ovšem
důležitý řap meče (navazující na
čepel, ukrytý pod rukojetí), který je
ozdoben signaturou výrobce meče:
二王清信作. Tvůrcem meče byl
mečíř Kijonobu, který se hlásil ke
škole Nió z provincie Suó (dnešní
prefektura Yamaguči). Encyklo-

pedie japonských mečířů uvádí
hned několik mečířů, kteří se takto podepisovali a žili od 14. do 19.
století, přičemž ke škole Nió přináležel již nejstarší doložený z nich,
působící v letech 1390–1394.
Pravděpodobnější je ovšem mladší staří meče, snad může pocházet
z období Edo (1603–1867). Meči
chybí záštita (tzv. cuba) a pochva
(saja). Meč daroval říčanskému
muzeu legionář Rudolf Zvolánek,
o němž se dočtete na jiném místě
tohoto vydání Kurýra.

Jan Boukal

Vzpomínky jsou bohatství
Při dokumentační práci v muzeu
jsem v Říčanském zpravodaji z šedesátých let našla tyto věty: „Zoologická zahrada v Říčanech? V dohledných pětiletkách se o jejím
zřízení sice neuvažuje, ale zčásti
by ji mohly nahradit, pokud jde o
‚opičárnu‘, výkony mladých mužů
ve věku tak od devíti do třinácti let
vždy v poledne v Říčanech i na náměstí. Stromy i sloup s pozlacenou
panenkou slouží jako nářadí k vrcholným výkonům ve šplhu, lezení,
přeskocích a seskocích s patřičnými zvukovými efekty.“ Dospělé
čtenáře pak pisatel článku vyzývá,
aby nevycválanou mládež odkazovali do tělocvičen a na hřiště. To,
co tenkrát vyvolalo rozhořčení,
dnes možná podnítí stesk po starých časech. Jak se to mění, viďte?
V Muzeu Říčany vaše vzpomínky (i
trochu té nostalgie) chceme uchovat a velmi o ně stojíme.
Na podzim chystáme výstavu o sametové revoluci a od jara 2020 se budeme věnovat proměnám krajiny na
Říčansku ve 20. století. S tím souvisí

i vzpomínky na dětství (často trávené
ve volné přírodě a krajině). Vydáváme se za místními pamětníky a ptáme
se, jak si hráli, jaká měli doma nebo
v sousedství zvířata, jestli chodili na
raky… nebo se honili za hejny různobarevných motýlů? Ti nejstarší nám
vyprávějí o dětství ještě ve dvacátých
letech minulého století.
Pokud byste měli chuť vyprávět nám,

jak jste staré časy prožívali vy, a ještě
jsme vás neoslovili, ozvěte se prosím
na telefonní číslo muzea nebo napište
vzkaz na níže uvedenou e-mailovou
adresu. Samozřejmě nás může kontaktovat i příbuzný pamětníka. Děkujeme.
Renata Skalošová
(telefon: 323 603 161, e-mail: renata.
skalosova@muzeum.ricany.cz)
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LADŮV KRAJ a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

www.laduv–kraj.cz

Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

Výstava UV instalace – Dovíte se, na jakém principu funguje světlo,
hlavně to ultrafialové. Program je určen pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ.
Muzeum Říčany.

do 3.2.

Říčany

2.2.

Velké Popovice

10.00

Vycházka – Vycházka po trase budoucí naučné stezky „Od zámku k
zámku“. Cílem je vytipovat 5 budoucích zastavení v krajině barona Ringhoffera mezi zámky Lojovice a Štiřín. Sraz na zelené turistické stezce nad
Lojovicemi, vedle hlavní silnice z Brtnice.

2.2.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka – Kocour v botách - pohádka pro děti od čtyř let,
vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo U22.

2.2.

Říčany

20.00

Hasičský ples – Kulturní centrum Labuť

3.2.

Říčany

10.30

O dvanácti měsíčkách – Hraje Divadélko Romaneto v kapli Olivovy
dětské léčebny. Vstupné 80 Kč.

3.2.

Velké Popovice

14.30

Kašpárek v pekle - Loutkové divadlo v Sokolovně.

4.2.

Říčany

18.00-19.30

Vyrobte si to sami – Domácí drogerie. Kurz povedou Petra Skřivánková
a Jana Véghová, vstupné 200 Kč, rezervace nutná. Muzeum Říčany.

5.2.

Uhříněves

19.30

Spirituál Kvintet – Koncert kapely, která hrála i pro prezidenta Billa
Clintona a první dámy mnoha států při jejich návštěvách v Česku. Vstupné 350 / 250 Kč. Divadlo U22.

5.2.

Kolovraty

19.30

Namibie a Botswana – Cestopisné úterý s ochutnávkou jihoafrických
vín. Večerem provází Jakub Moravec. Klub U Boudů.

8.2.

Říčany

20.00

Sokolské Šibřinky – Taneční zábava (nejen) v maskách na téma „Přijela
k nám pouť“. Vstupné 180 Kč, masky výhodou. Předprodej v TIC, nebo
na tel. 720 965 170. Kulturní centrum Labuť.

9.2.

Tehov

9.2.

Kostelec nad
Černými Lesy

19.00

Černokostelecký reprezentační ples – Hraje kapela ECHO 91, host
italský zpěvák Davide Matioli, bohatá tombola. Vstupné 250 Kč, s večeří
420 Kč. Zámek.

9.2.

Říčany

20.00

8. Reprezentační ples Města Říčany – Kulturní centrum Labuť

9.2.

Velké Popovice

20.00

Hasičský ples – Sokolovna

10.2.

Říčany

7.25

Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Voznice - Mníšek - Rymaně, 10,5 - 13 km. Odjezd vlakem ze Říčan. Přihlášky na tel. 723 513 431,
nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

11.2.

Kolovraty

19.00

Film A Plastic Ocean – Film promítaný pod záštitou Greenpeace ČR
bude v anglickém jazyce s českými titulky. Vstup volný. Klub U Boudů.

13.2.

Kamenice

19.30 - 21.30

Cestování s Jiřím Kolbabou – Beseda se známým cestovatelem a fotografem v Kulturním domě.

13.2.

Říčany

20.00

Karel Plíhal - recitál – Koncert ojedinělého hudebníka, textaře a poety.
Mládeži do 12 let nepřístupno. Kulturní centrum Labuť.

14.2.

Říčany

17.00

Štístko a Poupěnka - Jedeme na výlet! – Nové písničkové představení
pro celou rodinu. Kulturní centrum Labuť.

15.2.

Říčany

17.00 - 20.00

Sovy - přednáška s noční vycházkou – Přednáška se zooložkou Janou
Hronkovou, která se stará o hendikepované sovy v záchranné stanici
hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. Baterky a pevnou obuv s sebou,
vstupné 50 Kč. Sraz v Říčanské hájovně.
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Tehovský masopust – Pořádá Tehovský kulturní spolek.
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15.2.

Říčany

20.30

Underground Comedy – Parta komiků na Fialce, vstupné 250 Kč.

16.2.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka – Ovčí pohádka - hraje Divadélko Nána. Vhodné pro
děti od tří let, vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo U22.

16.2.

Říčany

20.00

Ples Rugby – Kulturní centrum Labuť.

16.2.

Kunice

20.00

Valentýnský ples – Hraje kapela PartyLeaders, bohatá tombola. Vstupné
500 Kč. Zámek Berchtold.

17.2.

Říčany

14.30

Dětský karneval – Pořádá Římskokatolická farnost ve spolupráci s T.J.
Sokol Říčany a Radošovice. Sokolovna.

17.2.

Velké Popovice

14.30

Budulínek – Loutkové divadlo, vstupné 50 Kč. Sokolovna.

18.2.

Říčany

18.00

Vyrobte si to sami – Dokonalý chleba s máslem - workshop s Petrou
Skřivánkovou a Janou Véghovou, vstupné 200 Kč. Rezervace nutná.
Muzeum.

19.2. 20.6.

Říčany

23.2.

Strančice

19.00

Country bál – Sokolovna

23.2.

Říčany

20.00

Farní ples – Kulturní centrum Labuť.

26.2.

Kolovraty

19.30

Jóga Surya pohledem Jakuba Szotkowského – Večer z cyklu Tělo-Mysl-Zdraví. Povídání o józe Surya, zkušenosti, praktické rady a další.
Klub U Boudů.

27.2.

Říčany

19.00

Hrdý Budžes – V hlavní roli Barbora Hrzánová, která dostala cenu
THÁLIE 2003 za mimořádný ženský jevištní výkon za roli Helenky Součkové, hlavní hrdinky divadelní hry. Kulturní centrum Labuť.

Živá Amazonie – Výprava do peruánské Amazonie, skrytý svět místních
domorodců a jejich život v jednom z nejrozmanitějších koutů světa.
Obrazové panely i živá zvířata. Muzeum.
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Historie v obrázcích
Prosíme vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o zapůjčení či darování muzeu. Zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny majiteli.
Přispějete tak k dokumentaci podoby města a okolí.
Foto: Archiv Muzea Říčany

V minulosti většina měst neměla zimní stadiony a člověk si tak mohl zabruslit jedině ve chvíli, když zamrzl nejbližší
rybník. Nejinak tomu bylo i v Říčanech roku 1930, jak zachycuje tento unikátní snímek s bruslaři na Mlýnském rybníku.
Na Mlýnském rybníku se bruslí dodnes. V pozadí je možné spatřit kostel sv. Petra a Pavla, faru a dnešní 1. základní
školu. Jejich podoba se od roku 1930 nezměnila. Autorem fotografie je Josef Pospíšil z Říčan.

