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Hlavní téma:

Město postaví novou
školku Větrník

Slovo úvodem

Karel Fáber,
kazatel Sboru Církve bratrské
v Říčanech
Vážení spoluobčané,
je krátce po oslavách 30. výročí sametové revoluce a právě začíná advent. Se sametovou revolucí přišla svoboda do naší vlasti a do našich životů. Slovo advent znamená příchod a já bych se s vámi chtěl
podělit o několik myšlenek, které adventní dobu a vyhlížení svobody propojují.
Advent je dobou očekávání příchodu Mesiáše. Židé po staletí čekali (a vlastně stále čekají) na Bohem
seslaného zachránce, který obnoví slávu izraelského království. Čekali mocného krále, který vyžene
všechny utlačovatele a přinese svobodu politickou, ale i svobodu a naplnění ve vztahu k Bohu. Křesťané vyznávají a právě o Vánocích si připomínají, že toto očekávání bylo naplněno v Ježíši Kristu.
Připomínáme si tedy, že Ježíš přišel jako dar od Boha pro naši záchranu a zároveň, že ještě jednou
přijde na konci časů jako Král.
Židé na přelomu letopočtu, kdy se Ježíš narodil, prožívali období nesvobody. Trpěli pod římskou okupací, v důsledku čehož měli omezenou osobní i náboženskou svobodu. To je podobné se situací v naší
zemi před 17. listopadem 1989. Svoboda je velice široký pojem a každý si pod tím může představit
něco jiného. Pro Ježíše a lidi v té době svoboda znamenala život podle Božího slova a pravdy. Ježíš
řekl: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (Bible, Jan 8, 31) Pro mnoho lidí, zvlášť v našich podmínkách, svoboda znamená dělat si,
co chci. Pro jiné znamená příležitost žít podle pravidel, pro která se sami rozhodli. V Bibli čteme toto
slovo: „Vy jste byli povoláni ke svobodě. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte
v lásce jedni druhým.“ (Bible, Galatským 5, 13)
Byli jsme povoláni ke svobodě, což je jednak radostný důsledek příchodu Ježíše Krista a pro nás to je
také důsledek vzešlý ze sametové revoluce. Svoboda ovšem nepřináší jen výhody, ale je úzce spojená
se zodpovědností a nesením důsledků našich rozhodnutí.
Co jsme s naší svobodou udělali? Využili jsme ji k tomu, abychom si dělali, co chceme, bez ohledu
na druhé? Nebo k tomu, abychom mohli žít ve světě podle pravidel, která přinášejí prospěch nejen
nám, ale i druhým? Je pro nás svoboda omluvou pro naše sobectví a bezohlednost? Nebo je pro nás
prostorem a příležitostí hledat dobro a štěstí nejen pro nás, ale i pro naše bližní?
Na Ježíšovo narození a na sametovou revoluci se můžeme dívat jako na události z dávné historie. Také
se můžeme zamyslet nad tím, jaké mají obě události v našich životech důsledky. Ježíš svým životem a
smrtí ovlivnil tolik lidí, že vlastně i náš kalendář svým letopočtem odkazuje na Jeho narození. Stejně
tak svobodu získanou na konci roku 1989 prožíváme na vlastní kůži. Co to pro nás ale znamená? Co
to přineslo do našich životů? Využili jsme obě tyto události, abychom byli vnitřně svobodní? Máme
odvahu hledat nejen svobodu politickou, ale i svobodu od našeho sobectví, nenávisti, od nezdravé
závislosti na druhých lidech, od zneužívání postavení, neodpuštění, závislosti na prožitcích atp.?
Vánoce jsou svátky klidu a míru právě proto, že Ježíš nám nabízí osvobození od sobectví. Místo toho
nabízí lásku, která přináší požehnání druhým a také nám samotným. Přeji vám, abyste něco z té svobody mohli o těchto Vánocích prožít, a pokud budete mít odvahu, můžete požádat Ježíše Krista, aby
vám s tím pomohl.
„Ježíš řekl: Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou
zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil
zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.“ (Bible, Lukáš 4, 18)
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Číslo

Měsíc

1
2
3
4
5
6
7–8
9
10
11
12
1
2

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec – srpen
září
říjen
listopad
prosinec
leden 2020
únor 2020

uzávěrka příspěvků
ve čtvrtek
12. 12. 2019
16. 1.
13. 2.
12. 3.
16. 4.
14. 5.
18. 6.
13. 8.
17. 9.
15. 10.
12. 11.
11. 12.
14. 1. 2021

uzávěrka inzerce
v pátek
13. 12. 2019
17. 1.
14. 2.
13. 3.
17. 4. (čt)
15. 5.
19. 6.
14. 8.
18. 9.
16. 10.
13. 11.
14. 12.
15. 1. 2021

distribuce
pátek – neděle
27.-29. 12. 2019
31. 1.-2. 2.
28. 2.-1. 3.
27.-29. 3.
1.-3. 5.
29.-31. 5.
3.-4. 7.
28.-30. 8.
2.-4. 10.
30. 10.-1. 11.
27. -29. 11.
1.-3. 1. 2021
29.-31. 1. 2021
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Informace z radnice
Krátce ze Zastupitelstva města Říčany
dne 13. 11. 2019
Zastupitelstvo přijalo celkem 17 usnesení
u Zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu
na léta 2020 - 2023.
Hlasy pro: 15, zdrželi se: 4, nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo schválilo revizi investičního záměru Rekonstrukce komunikace Nedbalova.
Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4
u Zastupitelstvo schválilo pokračování v realizaci investičního záměru MŠ Větrník v Říčanech – Radošovicích,
včetně vyvolané investice rekonstrukce ulice Bílá a vybudování inž. sítí.
Hlasy pro: 18, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo uložilo odboru finančnímu předložit na období 2020 - 2021 v rozpočtu města Říčany návrh na financování vyvolané investice – rekonstrukce komunikace Bílá vč. inženýrských sítí – v předpokládané výši 14 550 000 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením plánovací
smlouvy se společností Zoeller Systems, s. r. o.
Hlasy pro: 15, zdrželi se: 4, nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo souhlasilo s bezúplatným převodem
Veřejného osvětlení – Strašín společností GCBA, s.r.o. na
město, v počtu 30 ks stožárových svítidel.
Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo souhlasilo s uvolněním částky ve výši
275 000 Kč plus DPH z rezervy ZMŘ za účelem uhrazení
kupní ceny ze smlouvy uzavřené s AŽD Praha, s. r. o. na
nákup zařízení úsekového měření.
Hlasy pro: 12, proti: 1, zdrželi se: 5, nepřítomno: 3

Krátce z Rady města Říčany
dne 24. 10. 2019
Rada přijala celkem 27 usnesení
u Rada souhlasila s vypracováním projektové dokumentace na semafor Říčanská x Mozartova firmou ETLODO,
a. s. za cenu 175 208 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod
Kostelec nad Černými Lesy, a to mezi městem Říčany a
zhotovitelem JHC Plzeň s.r.o., za cenu 689 700 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice
– Kolovraty mezi městem Říčany, městskou částí Praha
– Kolovraty, obcí Světice, obcí Strančice, obcí Všestary
a městem Mnichovice jako objednateli, a zhotovitelem
OHL ŽS, a. s. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce na stavbě vedoucí ke změně předmětu díla na 143
891 944,67 Kč vč. DPH spolu s prodloužením termínu
dokončení díla.
Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
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u Rada schválila rozpočtové opatření na uvolnění 144 tis.
Kč z rezervy rady ve FRM na vícepráce a navýšení položky
investiční akce Půdní vestavba ZUŠ a souhlasí s uzavřením dodatku, který řeší vícepráce v souvislosti s havárií
topení v suterénu ve výši 243 218,89 Kč s DPH, a prodloužení termínu o 14 dní s firmou Builder Construction, s.r.o.
Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada souhlasila, v souladu se zákonem o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, s udělením výjimky z počtu žáků ve 3. základní škole u
Říčanského Lesa, Říčany, v 9. A na počet 31 žáků ve třídě.
Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3
u Rada vzala na vědomí přerušení provozu příspěvkových organizací MŠ Srdíčko, Zahrádka, Čtyřlístek, U
Slunečních hodin od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 z důvodu nezájmu rodičů o docházku dětí v době vánočních
prázdnin.
Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

Krátce z Rady města Říčany
dne 31. 10. 2019
Rada přijala celkem 25 usnesení
u Rada doporučila zastupitelstvu schválit střednědobý
výhled rozpočtu na léta 2020 - 2023 v rozsahu příloh č. 1 5 k tomuto materiálu.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy mezi
městem Říčany a CPSystem, a. s. Předmětem smlouvy
jsou opakované dodávky originálního spotřebního materiálu a servis tiskáren pro město Říčany po dobu 24 měsíců od uzavření smlouvy, nebo do vyčerpání finančního
limitu ve výši 1 000 000 Kč, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
Hlasy pro: 5, proti: 1, zdrželi se: 1
u Rada souhlasila s realizací akce Chodník pro pěší
v trase zrušené vlečky – II. etapa, Říčany firmou KABÁT
– STAVBY, za cenu 2 060 085,20 Kč vč. DPH a zároveň
schválila rozpočtové opatření.
Hlasy pro: 7

Pozvánka
pro říčanskou veřejnost na
zasedání
Zastupitelstva města Říčany

ve středu 18. prosince 2019 od 18 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany,
Masarykovo náměstí 53/40
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
a na www.ricany.cz.
Vladimír Kořen, starosta města

texty.kuryr@ricany.cz

Informace z radnice

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 11. 12.
u s místostarostkou Hanou Špačkovou
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc nebude.
u s místostarostou Davidem Michaličkou
každou první středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 4. 12.

u Poskytování právních služeb, týkajících se přípravy a
organizace koncesního řízení ve věci provozování vodohospodářské infrastruktury města Říčany, provede advokátní kancelář Kruták & Partners. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s cenou 145 200,00 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila rozpočtové opatření na uvolnění
143 537,85 Kč z rezervy rady ve FRM na vícepráce a navýšení položky investiční akce Půdní vestavba ZUŠ na vícepráce v souvislosti s opravami povrchů po havárii topení
v suterénu.
Hlasy: pro: 7
u Rada souhlasila se započtením smluvní pokuty ve výši
109 120 Kč za nedodržení termínu odstranění vad, nedodělků a oprav díla Minigolf Marvánek ze dne 25. 3. 2019 z
konečné faktury zhotovitele WPA GOLF, s.r.o.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uplatnění připomínky města Říčany k
Návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v následujícím znění: „Město Říčany požaduje řešení přeložky komunikace II/101 v k. ú. Pacov
u Říčan v souladu s přiloženou studií (autor VPÚ DECO
PRAHA, a. s.). Na tuto přeložku má navazovat propojení
na ulici Přátelství. Toto napojení požadujeme zahrnout do
Návrhu aktualizace č. 3 ZÚR SK.“
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci a administrace dotace z Operačního programu Životní prostředí, dle 119. výzvy MŽP,
aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu - na projekt Mateřská škola Větrník, Říčany, Radošovice – zelená střecha. Odměna příkazníka činí 800,Kč/hodinu (příkazník není plátcem DPH).
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
u Rada schválila výpůjčku nebytových prostor v 1. NP
domu čp. 13/12 Masarykovo nám. v Říčanech na dobu
existence organizace KOLOBĚH Říčany, p.o.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s konáním veřejné vánoční sbírky,
jejíž výtěžek je určen pro sociálně znevýhodněné děti
z města Říčany a jeho správního obvodu. Výtěžek sbírky bude využit:
• K financování dětské zimní rekreace v horách.
• K nákupu zařízení, které v sociálně znevýhodněných rodinách nezbytně potřebují (např. domácí elektrospotřebi-

če, nábytek) a jejich finanční situace jim neumožňuje tyto
věci zakoupit.
Výběr rodin provede sociální odbor MěÚ Říčany na základě svých šetření. Sbírka se uskuteční ve dnech 22. 12.
2019 – 10. 1. 2020.
Hlasy pro: 7

Krátce z Rady města Říčany
dne 7. 11. 2019
Rada přijala celkem 12 usnesení
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby Parkoviště u sportoviště 3. ZŠ U Lesa, Říčany,
firmou B. H. S. Bohemia, a.s. za cenu 968 145,84 Kč vč.
DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s úpravou systému vzduchotechniky a
doplnění klimatizace v KC Labuť Říčany společností LIMAK TZB s.r.o. za cenu 1 184 345 Kč bez DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasí s přijetím sponzorského daru příspěvkovou organizací 1. základní škola Říčany, Masarykovo
náměstí 71, Říčany, ve výši 10 000 Kč, určeného výhradně
pro třídy 1. C a 3. A – každá třída 5 000 Kč na potřeby třídy
dle rozhodnutí třídních učitelek.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z Rady města Říčany
dne 12. 11. 2019
Rada přijala celkem 9 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy na zajištění opakovaných dodávek výpočetní techniky pro potřeby
Městského úřadu v Říčanech, dodavatelem F. F. T., s.r.o.
Hlasy pro: 7
u Radní schválili Plán rozvoje sportu na území města Říčany na období 2020 - 2025.
Hlasy pro: 7
u V souvislosti s plánovanou výstavbou ZŠ Komenského
náměstí schválila rada uzavření smlouvy řádné na přeložku kVN mezi provozovatelem ČEZ Distribuce a.s., za
652.983 Kč bez DPH.
Hlasy pro: 7
Vzhledem k tomu, že již bude zprůjezdněna ulice
Politických vězňů, budou od 1. 12. 2019 platit
nové jízdní řády. Změna se projeví pouze v úpravě trasy. Znamená to, že všechny linky budou
jezdit přes zastávku Říčany, Nádraží. Časy se nemění. Zpracováváme všechny náměty a výsledky
z pasportu dopravní vytíženosti, který se dělal v
září. Protože máme krátkou dobu na promítnutí
zásadních změn, které chceme udělat, upravené
jízdní řády chceme vydat k 1. 2. 2020. Jízdní řády
najdete uprostřed tohoto čísla.
Jarmila Voráčková, radní
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Vizualizace MŠ

Školka Větrník bude. Město získalo
část požadované dotace
Říčanské radnici se podařilo získat dotaci, nutnou pro
stavbu další budovy pro předškolní vzdělávání. Mateřskou školu Větrník pro 96 dětí postaví město na svém
pozemku v ulici Bílá. Školka s kapacitou čtyř tříd poskytne dětem i rozsáhlou zahradu s herními prvky. Stavět by se mohlo začít již příští rok. Radnici stavba vyjde
na bezmála 65 milionů, z čehož 41 mil. pokryjí dotace
z fondů EU.
V současnosti je v Říčanech kapacita předškolních zařízeních 548 míst ve 4 obecních školkách, další kapacity jsou
soukromé. Kapacita je však stále nedostatečná a většina
městských MŠ má udělenou výjimku na max. počet dětí
v jedné třídě. Podle demografické studie věkové struktury
obyvatelstva žijí v Říčanech mladší lidé než v jiných částech
republiky. Školské kapacity nestačí tempu nárůstu mladých rodin v našem městě.
Projekt školky Větrník vznikl v roce 2015 v projekční
kanceláři Architektura s.r.o. a má získané platné stavební povolení. Město podalo v květnu 2017 žádost o
dotaci. Přestože získala plný počet bodů, byla zařazena
do zásobníku náhradních projektů a městu nezbývalo
nic jiného než čekat. Nakonec přišla z Ministerstva pro
místní rozvoj nabídka dotace, která však byla nižší než
původně požadovaná. Z realizace byla rozhodnutím zastupitelů vypuštěna finančně náročná stavba zapuštěné
Ulice Bílá - pozemek kde nová školka bude stát
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tělocvičny, která měla u školky stát. Novou tělocvičnu totiž město postaví v rámci výstavby nové školy na Komenského náměstí. Stavbu školky Větrník by chtělo město
začít příští rok. Předcházet tomu bude veřejná zakázka
na výběr zhotovitele a TDI. Rozpočet předpokládá náklady bezmála 65 milionů korun včetně DPH. Přislíbená
dotace je ve výši 41.535.435,77 korun.
Školka bude dvojpodlažní s bezbariérovým přístupem. Do
čtyř tříd přijme celkem 96 dětí s trvalým bydlištěm v Říčanech. Nebude mít vlastní kuchyni, jídlo se bude dovážet.
Na části objektu bude zelená střecha, která třeba pomůže
přirozené likvidaci dešťových vod odparem či sníží dopad
na místní klima. Dešťové vody ze stavby i zpevněných ploch
budou zasakovány na pozemku. Je zde zvoleno energeticky úsporné řešení s využitím obnovitelných zdrojů energie
(tepelné čerpadlo). Část uliční fasády bude realizována
jako „zelená stěna“. Děti budou využívat oplocenou školní
zahradu s herními prvky. Stavbu prodraží i související dopravní řešení lokality, což zahrnuje výstavbu a rekonstrukci
komunikace Bílá. Před školkou vystavíme i parkovací stání
potřebná pro provoz MŠ.
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

texty.kuryr@ricany.cz
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Nejistota po dvaceti letech. Říčany by měly na konci
roku převést za stokorunu více než tři desítky bytů
nájemníkům. Právní posudky ale tento krok zpochybňují
Finanční model vypadal následovně:
BYTY
NEBYTY
SOD REALIZACE
16 905 000,00 40 529 885,00
Projekt + TDI
1 082 274,40
2 594 636,60
Celkem cena pořízení 17 987 274,40
43 124 521,60
PŮJČKY NÁJEMCŮ (FYZICKÉ OSOBY)
14 761 912,00		
PŮJČKY NÁJEMCŮ (PRÁVNICKÉ OSOBY)
8 248 100,00		
DOTACE			
MĚSTO			
CELKEM FINANČNÍ ZDROJE			
Sjednané částky si pak dle smlouvy
měli nájemci takzvaně „odbydlovat“
snížením nájmu. Po splacení pohledávky platili nájemné a dvacet let očekávali, že jim byty budou převedeny
podle smlouvy o smlouvě budoucí
kupní. V roce 2002 totiž tehdejší zastupitelstvo v čele se starostou Františkem
Vrbou schválilo týden před komunálními volbami znění smluv budoucích o
převodu bytů. Řádné smlouvy měly být
uzavřeny k 1. 1. 2020. Historie stará
dvacet let se nyní stává aktuální.
Poté, co se úřadu nepodařilo dohledat,
že byl tehdy záměr budoucího prodeje
cca 30 bytů řádně schválen a zveřejněn na úřední desce, obrátil se s problémem na advokátní kancelář Varga,
Vacík & Partners. Ještě před tím oslovil i Ministerstvo vnitra odbor veřejné
správy o stanovisko.
Advokáti z právní kanceláře došli k závěru, že smlouvy jsou absolutně neplatné, pokud záměr nebyl řádně zve-

Kč
57 434 885,00
3 676 911,00
61 111 796,00

%
93,98
6,02
100,00

14 761 912,00

24,16

8 248 100,00
12 270 000,00
25 831 784,00
61 111 796,00

13,50
20,08
42,27

Zdroj: OSM – E. Heyrovský

Byty a komerční prostory na Komenského náměstí dostavělo
město na přelomu tisíciletí za finanční účasti budoucích nájemníků. Město sehnalo dotaci, investovalo vlastní finanční prostředky
a poskytlo pozemek, nyní jim má
podle smlouvy o smlouvě budoucí
uzavřené v roce 2002 byty převést
za 100 Kč. Právníci však zastupitelům doporučují nepřevádět,
smlouva je podle nich absolutně
neplatná a převod může způsobit
škodu ve výši desítek milionů korun.
Převod zhruba tří desítek bytů na
Komenského námětí v Říčanech byl
dlouze diskutovaným tématem na
listopadovém jednání zastupitelstva
města, kdy úřad zastupitelům předložil zprávu advokátní kanceláře Varga,
Vacík & Partners. Na jednání se dostavila i většina nájemníků, kterým se
blíží datum, kdy by jim město Říčany
mělo za symbolickou kupní cenu převést byty.
„V druhé polovině října jsme získali právní stanovisko kanceláře, byli
jsme domluveni, že stanovisko budou
právníci prezentovat na listopadovém
jednání zastupitelstva a věděli jsme,
že se na něj chystají i nájemníci. Úřad
záložně připravoval také veřejné projednání,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává:
„Úředníci standardně dávali dohromady podklady, když zjistili, že proces
uzavření smluv budoucích nesplňoval
podmínku zveřejnění.“
Bytový dům s komerčním prostorem
byl vystavěn díky finanční účasti současných nájemců. Bytové jednotky
v č.p. 1910 jsou v majetku města, stejně jako pozemek, na kterém budova
stojí. Na jejich výstavbu město získalo
v roce 1997 účelovou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj (program
státní podpory nové bytové výstavby).
Tehdy město nemělo dostatek vlastních financí na výstavbu a s budoucími nájemci uzavřelo smlouvy o půjčce
financí.

řejněn. Uvádějí také, že i v případě, že
by bylo vše řádně zveřejněno, zásadně
nedoporučují převod bytových jednotek, a to z důvodu výrazné odchylky
sjednané ceny a ceny v čase a místě obvyklé. Realizací takového převodu bytů
by se zastupitelé vystavili odpovědnosti
za vzniklou škodu na majetku obce.
Sami by pak čelili trestnímu stíhání, vymáháním škod či exekucím. Do právní
nejistoty by se mohli dostat i noví majitele, pokud by v budoucnu právní titul
nabytí nemovitosti někdo zpochybnil.
„Jsme mezi mlýnskými kameny a vnitřně mě to hodně trápí. Právo je jedna
věc, na straně druhé jsou lidé, kterým
vstupujeme do jejich životů, představ,
očekávání… Nechci v pozici starosty komukoli ubližovat, brát mu jeho
domov, celá záležitost je velmi složitá z hlediska mravnosti a svědomí,“
vysvětluje starosta Kořen a dodává:
„Uvidíme, co řeknou další právníci,
které jsme do celé záležitosti vtáhli.“
Může jít o velmi vážné historické
právní pochybení. Desítky rodin žijí
v očekávání, které nyní nelze naplnit.
Radnice několikrát vyhledávala podklady ve státním archivu v Přemyšlení, nyní probírá archivní tiskoviny,
proběhlo jednání s bývalým starostou
i starostkou či tehdejší tajemnicí úřadu. Dosud však nenalezla právní podporu pro převod bytů a uvítá jakékoli
návrhy ze strany nájemníků. Nenaplnění smlouvy budoucí může vyvolat
vlnu soudních sporů.
Kateřina Lauerová,
tisková zpráva města
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Skupina výtvarníků od Anežky, hosté a město Říčany
Vás zvou na vernisáž a výstavu

„ADVENTNÍ KRÁSNOHLED I.“
do výstavního sálu na Staré radnici.

Vernisáž proběhne 1. prosince v 18.30,
za klavírního doprovodu Jana Simona.
Na fagot zahraje Tadeáš Kořínek – vnuk Josefa Brázdy.
Výstava potrvá do 31. 12. 2019.
Otevřeno: pondělí, středa a čtvrtek
od 15 do 17 hodin, sobota od 9 do 12 hodin.

Vystavují: Jan Pillvein, Jiří Vála,
Ladislav Kočí, Zbyněk Flachs,
Tomáš Hřivnáč, Eva Kočová,
Adéla Oliva, Marcela Graclíková,
Petra Hřivnáčová, Hynek Kašpar,
Václav Kalaš a Eva Novotná.

ZEPE

PŘEKVAPTE ŘÍČANY

4 . ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ

Máte skvělý nápad, jak něco zlepšit v našem městě? Máme
připraveno 5 milionů Kč pro vaše nápady, které budou sloužit
nám všem. Až tři náměty můžete zaslat od 1. listopadu do
16. prosince 2019.
(VYPLŇTE FORMULÁŘ ON-LINE NA www.prekvaptericany.cz, NEBO POŠLETE E-MAILEM NA ridim@ricany.cz,
PŘÍPADNĚ PŘINESTE VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ DO Informačního centra.)

ZÍSKEJTE PRO SVŮJ PROJEKT PODPORU NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ. PŘESVĚDČTE OSTATNÍ O JEHO SMYSLU
A DISKUTUJTE VEŘEJNĚ NA JEDNOM ZE ČTYŘ SETKÁNÍ – JE TO PODMÍNKA. SEJDEME SE VŽDY V PONDĚLÍ OD
18.30 HOD.

18. 11. KC Labuť – malý sál / 25. 11. Hospůdka Na Marvánku /
2. 12. Restaurace Jureček / 16. 12. Hotel Pavilon – učebna

O nejlepších projektech, které bude město realizovat,
rozhodnete vy! Hlasovat budeme na přelomu května a června
2020. Podrobné informace na www.prekvaptericany.cz.

POPIŠTE SVŮJ PROJEKT
NÁZEV PROJEKTU (maximálně 12 slov)

NAVRHOVATEL (jméno, příjmení)
E-MAIL

TELEFON

POPIS PROJEKTU (co, kde, proč, pro koho…)

ZÚČASTNÍM SE VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ

18/11

25/11

2/12

16/12

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA PROJEKTU (zahrňte i provozní náklady za 5 let)
Detailnější podklady pro ověření proveditelnosti a ceny připojte, případně si je od vás vyžádáme.

PRAVIDLA 4. PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ V ŘÍČANECH
• Podpora občanů – váš projekt představíte na jednom
z veřejných setkání a pak projde hlasováním veřejnosti.
• Finance – na realizaci projektů je vyčleněno celkem
5 mil. Kč, z toho 4 mil. Kč na projekty v ceně v rozmezí
0,5–2 mil. Kč, 1 mil. Kč na projekty v ceně do 0,5 mil. Kč.

• Náklady – náklady vašeho záměru nesmí přesáhnout
2 mil. Kč (včetně projektování).
• Veřejný prostor – váš záměr by měl být navržen na
pozemcích města a veřejných prostranstvích.
• Pro lidi – výsledné dílo musí sloužit veřejnosti.

CO MÁM UDĚLAT S PRÁVĚ VYPLNĚNÝM FORMULÁŘEM?
→ Formulář můžete ofotit a elektronickou kopii poslat e-mailem na: ridim@ricany.cz | → Formulář můžete odnést a předat
v Infocentru na Masarykově náměstí. | → Formulář můžete také vyplnit on-line na adrese: www.prekvaptericany.cz
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Cyklostezka z Prahy do Mnichovic pokročila
Stavba cyklostezky v posledních měsících
výrazně pokročila. Některé úseky jsou téměř dokončeny, na jiných se intenzivně pracuje. Přestože
se může zdát, že je cyklostezka dokončená, protože asfalt
přímo láká k projížďce, upozorňujeme všechny, že žádná
část cyklostezky není zkolaudována a jedná se stále o stavbu. Vstup na stavbu je zakázán!
Jako první bylo v září zahájeno předávací řízení na krátký
úsek v katastru městské části Praha-Kolovraty. Cyklisté
a chodci se po kolaudaci nové stezky bezpečně dostanou
od mostku na konci Kolovrat až k areálu Říčanské ČOV.
Cestou je pro ně připraven odpočinkový altán a informační tabule, kde budou informace o celé trase cyklostezky a
místních zajímavostech.
Další pokračování vede již po říčanském katastru od
ČOV podél Říčanského potoka a areálu bývalé věznice.
Toto dlouho zapomenuté a veřejnosti nepřístupné území
se pomalu otevírá návštěvníkům a nabízí velmi zajímavé
pohledy jak na torzo rozestavěné věznice, tak rezidenční
lokalitu Na Vysoké s nedávno revitalizovaným tokem Říčanského potoka. Celý úsek od Kolovrat až do centra Říčan bude nasvětlen inteligentními LED svítilnami, které
umožňují stmívání na různé úrovně intenzity v době nízkého využití stezky.
Na tento úsek navazuje tunel pod komunikací Říčanská
II/101. Cyklisté a chodci pojedou/půjdou původním rámovým propustkem pro Říčanský potok. Pro každý směr
bude vyhrazen jeden tunel. Potok bude převeden do nově
proraženého propustku kruhového průřezu, umístěného
vedle stávajícího toku. Na druhé straně se nyní buduje
gabionová stěna, která zajistí stabilitu svahu nad novým
korytem potoka. Z důvodu její výstavby je nyní uzavřen
příjezd do sběrného dvora. Příjezd do dvora po objízdných
trasách potrvá cca do konce roku 2019.
V úseku cyklostezky skrze „Pohodové údolí“ – od tunelu
pod Říčanskou na hráz Mlýnského rybníka – bude nakonec
sypaná stezka nahrazena dřevěnými povalovými chodní-

ky. Jedná se o řešení, které umožňuje realizaci i ve značně
podmáčeném až bažinatém terénu. Tyto dřevěné chodníky
se staví ručně, s minimálním využitím mechanizace, což
významně sníží negativní vlivy stavební činnosti na životní
prostředí a nenaruší vodní režim v lokalitě. Zároveň vznikne návštěvnicky atraktivní stezka skrze nivu Říčanského
potoka. Úsek doplní informační tabule, které návštěvníky
seznámí s hodnotami a zajímavostmi v území.
Dále cyklostezka pokračuje po stávající stezce na hrázi
Mlýnského rybníka, míjí hřiště s lodí v ulici Podhrázská,
kde vznikne další odpočinkový altán pro veřejnost, a pokračuje již dokončeným úsekem v ulici U Studánky. V ulici Na Obci koncem listopadu proběhla pokládka asfaltových vrstev, úsek na Lázeňské louce podél dětského hřiště
bude dokončen do konce roku 2019. I zde vznikne nový altánek s posezením, cyklostojany a servisním stanovištěm
pro opravy kol. Na místě původní úzké lávky vyrostl nový
dřevěný most. Nové stanoviště pro bezpečné parkování
kol vznikne i u sportovní haly a zimního stadionu.
Cyklostezka dále pokračuje ulicí U Kamene, kolem skautské klubovny k hrázi rybníka Marvánku a dále původním
úvozem nad Marvánkem, kolem nově vysazených remízků, až na hráz rybníka Rozpakova. Zde vznikne na jaře
2020 nový mostek přes bezpečnostní přeliv a odpočinkový
altán. V tomto úseku jsou nyní položeny podkladní vrstvy
a čeká se na pokládku finálních povrchů. Následovat bude
úprava krajnic a okolí stezky, aby byl zásah stavební činnosti do této cenné lokality co nejméně patrný. Po dobu
výstavby této části je dočasně uzavřen příjezd do chatové
oblasti nad Rozpakovem.
Stezka v ovocném sadu mezi Srnčím rybníkem a železničním přejezdem ve Světicích byla dokončena již v létě.
Dominik Landkammer
Oddělení investic
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Zážitková výuka geomorfologie na
říčanské 1. ZŠ
V zahradě 1. základní školy na Masarykově náměstí
vznikl výjimečný výukový objekt s venkovní učebnou. Nejen žáci zdejší školy si zde budou moci probádat jeskyni, projít štolou a dojit na dno propasti,
ze které se dostanou ven „plazivkou“. Cestou uvidí
mnoho druhů hornin i prostor pro netopýry. Autentické zážitky a informace budou určené také žákům
ostatních říčanských škol v rámci vzdělávacích akcí
Muzea Říčany. Ty budou probíhat v součinnosti školy a říčanského muzea, které je partnerem projektu.
Projekt spolufinancovala EU.

Zažít pocit badatele - speleologa i horníka mohou žáci
v zahradě 1. základní školy na Masarykově náměstí.
Město zde nechalo v zanedbaném koutu zahrady postavit objekt jeskyně se zelenou střechou a venkovním výukovým amfiteátrem pod korunou stromu. Vše citlivě
navazuje na stávající část školní zahrady s didaktickým
centrem geologie a dotváří nevšední výukovou školní
zahradu.
Helmu, lampu, overal a průzkum jeskyně může začít.
Po průchodu úzkým vchodem se děti ocitnou v autentické atmosféře krápníkové jeskyně. Osahají si sintrovou stěnu, krystaly kalcitu, aragonit a další nerosty
přivezené ze Slovenska. Na uměle vytvořenou jeskyninavazuje kopie štoly s ukázkou rudných žil k těžbě.
Štola vede do provizorní propasti, ze které se dostanou „po břiše“ chodbou zvanou plazivka opět ven do
prostoru venkovní učebny s ohništěm a posezením.
Do prostoru chodeb je také zakomponována pracovna
s malým skladem, kde budou umístěny vzorky nerostů
a hornin ke zpracování v dílně. Zážitkovou formou se
tak budou děti z říčanských škol učit geologii. Rozšiřovat vědomosti a zkoušet praktické dovednosti si zde
budou i děti ze školního geologického kroužku, který
vede pan ředitel Bednář.
„Již se těšíme na jaro, kdy začneme objekt naplno využívat. Moc děkuji všem, kteří se na projektu podíleli, od
stavebníků přes stavební dozor až po finančně technické
zabezpečení z města Říčany. Zejména děkuji spoluauto-

rům Petru Schnablovi a Jakubu Halašovi, za připomínky
během stavby Milanu Brabcovi s jejich pomocí se stavba
ubírala tím správným směrem. Za možnost výběru a
zpracování vzorků děkuji panu Matúši Muchovi z firmy
Eurokamen Spišské Podhradí,“ komentuje nadšeně
dokončení stavby ředitel školy, srdcem geolog, Pavel
Bednář a pokračuje: „V dubnu bude učebna slavnostně
otevřena a předána do užívání žákům nejen říčanských
škol. Při slavnostním otevření bude připraven pestrý
program z praktické geologie a mineralogie, který škola
připravuje společně s Muzeem Říčany,“ prozrazuje plány ředitel. To by už jeskyně mohla mít i své živé obyvatele. Pomocí trusu sem chtějí k pobytu během dne v létě
přilákat netopýry, pro které je vystavěn příletový otvor
s prostorem.
Žádost o spolufinancování z fondů EU na projekt Venkovní učebna geomorfologie při
1. ZŠ Říčany podala radnice
v listopadu 2017. V listopadu
2019 se stavba za zhruba 3,6
milionu korun kolaudovala
a dotace pokryje 2,6 mil. korun. Stavbu provedla společnost MM Hallinto s.r.o., která
za sebou má velmi povedenou
realizaci například pavilonu
plazů v jihlavské ZOO. Technický dozor investora prováděl Martin Kučera.
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Registrační číslo:
CZ:06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007263
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Říčanští skauti shání finance na novou
klubovnu. Pomůžete?
Skautské středisko Lípa Říčany
je se svými 324 aktivními členy
největším skautským střediskem
ve Středočeském kraji a 15. největším v celém Česku. Členská
základna strmě roste a padesát
let staré nevyhovující prostory
nestačí pokrýt poptávku zájemců.
Proto skauti připravili projekt na
novou klubovnu a shánějí prostředky na její financování. Pořádají akce pro veřejnost, veřejnou
sbírku, oslovili i město s nabídkou umístění lesní školky.
Říčanské skautské středisko má výborné jméno a jeho členové zažívají
nezapomenutelné výpravy, tábory,
kurzy a setkání v okolí Říčan i po
celém světě. Malá klubovna nedaleko Marvánku, kterou si skauti
svépomocí postavili v roce 1968,
již nevyhovuje. Stísněné prostory padesátileté klubovny neustojí
současný rekordní zájem o skauting a nutí odmítat další zájemce.
Například počet členů ve věku od 6
do 15 let se za posledních deset let
více než ztrojnásobil. V roce 2008
navštěvovalo oddíl 60 dětí mezi 6
- 15 lety a dnes je to 184 dětí z celkových 324 členů. Proto Tomáš
Rajtora, vedoucí místního střediska a zároveň architekt, připravil
projekt nové klubovny. Pro záměr
bylo vydáno souhlasné závazné
stanovisko orgánu územního plánování a nyní se čeká na vyřízení
stavebního povolení. Realizaci mají
skauti naplánovanou do dvou etap
a předpokládají náklady 7,4 mil.
korun. Tomáš Rajtora s přípravným týmem chystá celou řadu akcí
pro veřejnost na podporu projektu.
Ochutnat jste mohli speciality na
benefičním stánku na Street Food
festivalu, účastnit se Cyklotrophy,
nakoupit na Swap benefičním bazaru, být u položení základního
kamene při příležitosti 50 let od
otevření staré klubovny a odhalení
makety nové klubovny v „životní
velikosti“. Konat se budou i další
akce, jako benefiční večer s kon-

certem, adventní neděle, roznos
betlémského světla, skautský ples.
„Prostředky sháníme, kde můžeme.
Něco máme našetřeno, založili jsme
veřejnou sbírku s transparentním
účtem, kam přispívají naši členové,
rodiče, ale i široká veřejnost. Pořádáme akce na podporu projektu,
žádáme o dotace kde je to možné…
Jsme rádi za jakoukoli nabídnutou
podporu jak materiální, tak pomocnou ruku,“ popisuje Tomáš Rajtora.
Klubovna by měla vzniknout na
pozemku skautů, nedaleko od té
původní, podél nově budované cyklostezky Praha Kolovraty - Mnichovice. Zděné podzemní podlaží
bude částečně zapuštěno do terénu
a bude sloužit jako sklad a sociální
zázemí. Bezprostřední blízkost u
nové cyklostezky, která bude zároveň vhodná pro in-line bruslaře, nabídne projíždějícím CYKLO POINT.
Nadzemní podlaží bude řešeno jako
dřevostavba a bude se zde nacházet
kancelář, kuchyňka, bezbariérové
WC a především vlastní velká klubovna pro aktivity dětí. Na nadzemní
podlaží navazuje podkroví se dvěma menšími klubovnami a úložným
prostorem. Novou klubovnu budou
moci členové využít jako zázemí pro
aktivní pobyt v přírodě. Nové prostory s přilehlou loukou a krásným okolím oddíl využije zejména v odpoledních hodinách. Hledají proto náplň
pro dopolední hodiny. Nabízí se zde

spolupráce s organizacemi školního
a předškolního vzdělávání. „Nabídka provozovat u této klubovny městskou lesní školku je velmi zajímavá a
lákavá. Po předběžném prozkoumání
podmínek, lokality a budoucího zázemí se jeví tato možnost jako schůdná.
Město velmi pravděpodobně nabídku
přijme a už teď vymýšlíme budoucí
organizaci. Milí skauti, děkujeme za
tento skvělý nápad!“ reaguje místostarostka pro oblast školství Hana
Špačková.
Jak můžete skautům pomoci?
QR Platba
finančním darem na transparentní účet
2001617132/2010
Jedná se o ohlášenou
veřejnou sbírku
• Poskytnutím služby či materiálu
zdarma či se slevou.
• Zapojením se do projektu - např.
účastí na brigádách, podpůrných
akcích, pomocí s administrativou či
fundraisingem.
• Dojednáním možného sponzora
- třeba v práci, nebo příbuzného či
dobrého kamaráda se stavební firmou
(stačí kontakt, my je rádi zkontaktujeme/navštívíme).
Další informace najdete na
www.novaklubovna.cz
Kontakt tomas.rajtora@skaut.cz
Kateřina Lauerová
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Prodej známek na svoz popelnic na rok 2020
bude zahájen ve středu 11. 12. 2019
l v pokladně na Komenského náměstí čp. 1619 – zde je
možné elektronické objednávání přes objednávkový systém,
zveřejněný na webových stránkách města
prodejní doba:
Pondělí
7.00 – 12.00 hod. 12.30 - 18.00 hod.
Úterý
7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Středa
7.00 – 12.00 hod. 12.30 - 18.00 hod.
Čtvrtek
7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Pátek
7.00 – 11.00 hod.
l v pokladně na Masarykově náměstí čp. 53
prodejní doba
Pondělí
7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 18.00 hod.
Úterý
7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Středa
7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 18.00 hod.
Čtvrtek
7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Pátek
7.00 – 11.00 hod.
l v informačním centru Masarykovo náměstí čp. 83
prodejní doba:
Pondělí
8.30 – 12.00 hod. 12.30 – 17.00 hod.
Úterý
8.30 – 12.00 hod. 12.30 – 17.00 hod.
Středa
8.30 – 12.00 hod. 12.30 – 17.00 hod.
Čtvrtek
8.30 – 12.00 hod. 12.30 – 17.00 hod.
Pátek
8.30 – 12.00 hod. 12.30 – 16.00 hod.
Sobota
9.00 – 12.00 hod.
l v informačním centru Rondel nádraží – pouze platby kartou. Prodejní doba:
Pondělí
10.00 – 18.00 hod.
Úterý
10.00 – 18.00 hod.
Středa
10.00 – 18.00 hod.
Čtvrtek
10.00 – 18.00 hod.
Pátek
10.00 – 18.00 hod.
Sobota
10.00 – 18.00 hod.
Neděle
10.00 – 18.00 hod.
O vánočních svátcích, na Silvestra a Nový rok je zavřeno.

I pro rok 2020 zůstávají ceny za svoz a likvidaci odpadu
pro obyvatele beze změn. Nadále platí zvýhodnění pro občany s trvalým pobytem v Říčanech.

Směsný
komunání
odpad
rok 60 L
rok 60 L sám důchodce
rok 80 L
rok 120 L
240 L
1100 L
jednorázový pytel
doplněk k popelnici
rekreační objekty

Bioodpad

rok 120 L
rok 240 L
rok 1100 L

cena
r. 2020
1 632 Kč
816 Kč
2 088 Kč
2 316 Kč
3 564 Kč
16 380 Kč
70,75 Kč
70 Kč
100 Kč

cena se
slevou 75 %
pro občana
s trvalým
pobytem
v Říčanech
408 Kč
204 Kč
528 Kč
588 Kč
900 Kč
4 104 Kč

cena se
slevou 75 %
cena
pro občana
r. 2020
s trvalým
pobytem
v Říčanech
1 392 Kč
924 Kč
1 656 Kč
1 104 Kč
9 048 Kč
6 036 Kč

l Důchodce (i invalida), který je sám, má 50 % slevu na 60 l
nádobu.
l Prodej známek bude na celý rok, nebude umožněn čtvrtletní
prodej. Pouze nový uživatel si bude moci zakoupit na zbývající
část roku.
Cena za svoz odpadu pro majitele rekreačních objektů zůstává ve výši 500,-Kč za sezónu (duben – říjen). V této ceně
je buď využití kontejnerů pro chataře nebo 5 ks odpadových
pytlů.
Nárok na slevu se bude prokazovat následovně:
l U rodinných domů se prokáží platným OP s trvalým
bydlištěm v Říčanech v nemovitosti, pro kterou je známka
kupována. Občané s úřední adresou nemají na slevu nárok.
l U společenství vlastníků – prodej známek od roku
2016 probíhá na základě fakturace, platbu v hotovosti
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za známky za svoz SKO město od tohoto roku
již neakceptuje. Podkladem pro fakturaci bude
čestné prohlášení společenství vlastníků, jehož
vzor bude uveřejněn na webových stránkách
města. Sleva se bude prokazovat tak, že minimálně 50 % uživatelů systému z celkového
počtu musí mít trvalý pobyt v Říčanech v nemovitosti, pro kterou je známka kupována. Společenství ručí za pravdivost informací uvedených
v prohlášení, v případě dodání nepravdivých
informací uhradí vlastník plnou cenu a smluvní
pokutu ve stejné výši.
l U domů s více bytovými jednotkami obdobný
princip jako u Společenství vlastníků s tím, že
fakturace není povinná, je zde umožněna i platba v hotovosti.
Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního

Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 31. 10. 2019
v Kč

% plnění
k uprav.
rozpočtu

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

282 296 000,00

293 155 860,00

261 743 171,54

89,28

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

112 044 795,00

135 418 268,38

115 832 166,75

85,54

7 260 150,00

12 894 499,11

11 567 470,11

89,71

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)

170 576 736,89

139 854 170,16

92 135 820,61

65,88

Přijaté splátky půjček

1 255 200,00

1 255 200,00

1 058 500,00

84,33

Rozpočtové příjmy
běžného roku celkem

573 432 881,89

582 577 997,65

482 337 129,01

82,79

64 322 298,80

118 784 744,24

118 784 744,24

100,00

Přijaté dotace

Přebytek hospodaření za minulý rok
Valutová pokladna
Úvěr na nákup nemovitostí, cyklostezka
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření

512,51
60 262 473,77

60 791 963,31

7 952 092,16

13,08

698 017 654,46

762 154 705,20

609 074 477,92

79,91

353 230 788,40

422 298 187,81

319 832 932,39

75,74

VÝDAJE
10 867 000,00

3 309 659,47

0,00

0,00

Běžné výdaje celkem

Rozpisové rezervy

364 097 788,40

425 607 847,28

319 832 932,39

75,15

Kapitálové (investiční) výdaje

231 616 126,31

272 697 125,21

105 106 736,82

38,54

28 754 181,75

4 130 512,15

0,00

0,00

Rezervy na investice
Investiční výdaje celkem

260 370 308,06

276 827 637,36

105 106 736,82

37,97

Rozpočtové výdaje běžného roku
celkem

624 468 096,46

702 435 484,64

424 939 669,21

60,50

73 549 558,00

59 719 220,56

32 068 172,52

53,70

Splátky úvěru
termínovaný vklad
Výdaje vč. splátky půjčky
rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.)

20 000 000,00
698 017 654,46

762 154 705,20

477 007 841,73

-0,00

0,00

132 066 636,19

Text: Věra Krejčová

Běžné (provozní) výdaje

62,59

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města
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KOLOBĚH se roztočil…
… začátkem listopadu. Po požehnání otce Konstantina a
přání pana starosty V. Kořena jsme otevřeli dveře prvním
dárcům i kupujícím. Dárci přinášejí oblečení, potřeby do
domácnosti, dekorace, bižuterii, hračky a knihy. Opravdu
je z čeho vybírat. Za první dva týdny jsme utržili 60 000 (!)
Kč, DĚKUJEME! Stále ještě se ptáte: „Jak to funguje?“
Odpovídám vždy: „Jsme dobročinný obchod. Vše, co vidíte
kolem sebe, jsou dary. To všechno nám někdo dal a nic za to
nechtěl. My zboží oceníme (ceny jsou příznivé) a snažíme se
ho prodat. Na konci každého měsíce tak získáme jistý finanční obnos, z nějž odečteme 30 % na „režii podniku“ (od kávy
po čistící prostředky) a máme částku pro potřebné. Sociální
komise města nám pak pomůže s vytipováním těch, kteří potřebují pomoci: od šikanovaných či týraných dětí, přes zdravotně postižené, nemocné, k seniorům v obtížně řešitelné
životní situaci, až třeba k domácímu hospici. Pomáháte darem i nákupem.“ Kolují prý i jiné otazníky, které se pokusím
objasnit: jde o podporu mířící od říčanských k říčanským,
finance z dobročinnosti zůstanou ve městě. Naši dobrovolníci pracují zcela nezištně (a všem jim takto veřejně děkuji, odvádějí obdivuhodný kus práce), rádi přivítáme další.
Nechceme, aby náš zřizovatel nesl financování provozu
sám, žádáme o dotace (jedna k nám už míří ze Středočeského kraje) a hledáme další zdroje financování. Závěrem:
jsme okouzleni příběhy, které se u nás scházejí, a chceme
být místem jejich sdílení. Každá darovaná věc má příběh.
Někdy veselý („To oblečení se mi ve skříni nějak srazilo…“),
někdy smutný („Tyto šaty měla má žena nejraději…“), ale
pro nás je tím nejšťastnějším koncem, když věc, jež by někde stála nebo skončila v kontejneru, vrátíme do oběhu a
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udělá někomu radost. Chceme být místem radosti a naděje.
V prosinci přidáme otevírací hodiny, otevřeme o adventních nedělích a před Vánocemi chystáme i noční prodej.
Přijďte k nám, darujte, nakupte, pomozte. Požehnané svátky. Za celý tým KOLOBĚHU Říčany
Eva Hazdrová Kopecká, ředitelka
www.kolobeh-ricany.cz, facebook.com/kolobehricany,
info@kolobeh-ricany.cz

texty.kuryr@ricany.cz
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Ztráty a nálezy
Na webu města naleznete v rubrice Ztráty a nálezy seznam nalezených a odevzdaných věcí (cesta: Radnice/
Potřebuji si vyřídit/ Ztráty a nálezy).
V případě dotazů k případným ztrátám či nálezům,
prosím, kontaktujte pracovníky oddělení hospodářské
správy MěÚ Říčany:

Boháčová Václava, 323 618 115
vaclava.bohacova@ricany.cz
l Na rohu Voděradské a Vranovské ulice se našel klíč
od auta. Stejně jako ostatní ztracené věci i tento klíč byl
předán na úřad paní Boháčové, kde si jej tedy jeho majitel může vyzvednout. Nadále žádáme všechny nálezce,
aby ztracené věci již nenosili do informačního centra,
ale přímo na výše určený odbor úřadu.
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Přejeme všem občanům Říčan
krásnou adventní dobu plnou
tichého rozjímání.
~
Prožijte kouzelné Vánoce, které Vás
budou naplňovat štěstím, láskou
i porozuměním a zažijte úžasná
setkání s Vašimi nejmilejšími.

~
Vedení města Říčany

Vánoce v IC na náměstí

MAKS_vánoční přání_1/2 Kurýra na spad_165x120_V2.indd 1

Již v minulém vydání
Kurýru jsme připomínali,
že v informačním centru na náměstí jsme
pro vás připravili
nové zboží pro
vánoční trh. Přijďte se podívat na
spoustu dárečků
pro svoje blízké a
vyřešit tak předvánoční shon včas a v klidu, nebo
si koupit něco dobrého na
sváteční stůl jen tak sami
pro sebe. Aktuálně máme

také ozdobené vánoční
perníčky a otevřeno budeme mít také o první adventní neděli. Tak až se podíváte na rozsvícený vánoční

25.11.19 9:38

strom na náměstí, přijďte
se k nám ohřát a koupit
si kromě dárků také něco
teplého na zahřátí. Přijďte
si k nám užít advent.

Vánoční soutěž ještě nekončí!
Naše vánoční soutěž už v průběhu listopadu přilákala spoustu
nadšenců, kteří si přišli vybrat do
našeho informačního centra na
náměstí vánoční dárky. Ještě stále
můžete soutěžit, a to až do 15. prosince.
Kdo nakoupí dárky v hodnotě alespoň
100,- Kč, bude zařazen do slosování
o dvě tříhodinové vstupenky do Aquapala-
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ce Praha. Vítěze vylosujeme ještě před vánočními svátky. Přijďte soutěžit a získejte
u nás svůj vánoční dárek hned dvakrát!
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VOX nymburgensis
a moderátor večera Jiří Holoubek

Říčany si připomněly 30. výročí
Sametové revoluce
Spirituál kvintet

Na Masarykově náměstí jsme v pátek 15. listopadu vzpomínali na
události před 30 lety, které změnily
život nás všech. Na pódiu se setkali
současní studenti říčanského gymnázia Jan Hromas a Adam Dašek s
Milanem Tučkem, bývalým studentem téže školy a tehdejším členem
stávkového výboru. Sváteční atmosféru vytvořil skvělý pěvecký sbor
VOX nymburgensis pod vedením
předního českého kontratenoristy,
cimbalisty a dirigenta Jana Mikušky. Večer působivě zakončil koncert
skupiny Spirituál kvintet v Kulturním centru Labuť.

Jitka Bahenská

Foto Rudolf flachs

Dočasné pietní
místo historických
událostí

Dokument Krátkého filmu
Praha z roku 1989
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Advent 2019
v Říčanech

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

1. 12. od 17 h

rozsvícení vánočního stromu
vystoupení ZUŠ Říčany, ZŠ Bezručova
a MŠ Čtyřlístek
vernisáž výstavy
Adventní krásnohled I. (18.30 h)

2. ADVENTNÍ NEDĚLE

3. ADVENTNÍ NEDĚLE

15. 12. od 17 h

4. ADVENTNÍ NEDĚLE

22. 12. od 17 h

Římskokatolická farnost
Junák – český skaut, středisko Lípa Říčany

České Vánoce

8. 12. od 17 h

církev Českobratrská
Vinice Říčany – evangelické společenství
Cesta integrace
Olivova dětská léčebna
MAS Říčansko

VÁNOČNÍ TR
HY
2.–6. 12. / ce
lý den

novinka v Ří
čanech
kulturní prog
ram od 16 h
Vánoční pohá
dka

České
České
Vánoce
Vánoce
2019
2019

vystvy
oust
on
uípení
pe
zpěvzp
ákěv
ů ák
z důivzad
div
laadla

VÁNOČNÍ
VÁNOČNÍ
SOUSEDSKÉ
SOUSEDSKÉ
SETKÁNÍ
SETKÁNÍ
22. prosince
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(út) (út)
v 17 vhod.
17 hod.
Masarykovo
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náměstí
náměstí
vystoupí
vystoupí
zpěváci
zpěváci
z divadla
z divadla
SeMaFor
SeMaFor
pěvecký
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sborsbor
Elišky
Elišky
Erlichové
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koledy,
koledy,
zvyky,
zvyky,
obyčeje
obyčeje
a dobroty
a dobroty
vánoční
vánoční
sbírka
sbírka
pro děti
pro děti
plamínek
plamínek
světla
světla
z Betléma
z Betléma
Vánoční
Vánoční
koncert
koncert
Říčanského
Říčanského
komorního
komorního
orchestru
orchestru
9. prosince
9. prosince
v 19.30,
v 19.30,
KC Labuť
KC Labuť

SeSMeaMFaoFror
22. 2
2. 2
12
12
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0.19

Rybova
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mše mše
vánoční
vánoční
5. ledna
5. ledna
2020
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v 17 vhod.
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Kostel
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sv. Petra
sv. Petra
a Pavla
a Pavla
účinkuje
účinkuje
Volné
Volné
sdružení
sdružení
muzikantů
muzikantů
a zpěváků
a zpěváků
z Říčan
z Říčan
a okolí
a okolí
diriguje
diriguje
Jáchym
Jáchym
Svoboda
Svoboda

Informace z radnice
Vernisáž zahájil starosta města Říčany Vladimír Kořen a autor fotografií Jan Šibík

Vernisáž výstavy Jan Šibík 1989
Dne 7. listopadu
se konala ve Staré
radnici vernisáž výstavy fotografa
Jana Šibíka, známého především
dokumentací válečných konfliktů
a děsivých přírodní katastrof. Vrátila návštěvníky do dramatických
listopadových dnů roku 1989.
Vystavené fotografie najdete také
ve výpravné publikaci Jan Šibík
1989. Výstava měla úspěch a těšila
se velkému zájmu.

Jitka Bahenská
Autor vypráví příběhy
jednotlivých fotografií

Foto Rudolf flachs

O skvělý
hudební
doprovod
se postaral
pan Luboš
Malý a Jan
Korbel

Ani renomovaný fotograf nepohrdne zaznamenat situaci mobilem
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Říčanský festival vína

Foto Rudolf flachs

V Říčanech se poprvé konal festival vína. V neděli 3. listopadu se
představilo 15 vybraných vinařství
z moravské a české vinařské oblasti. Návštěvníci mohli ochutnat
několik desítek druhů vín z tradičních i méně známých odrůd.
O hudební atmosféru se postarala
cimbálová muzika Trnka a závěr
programu patřil rock-bluesové kapele Emotikon. Pořádala agentura
TRHY ALEŠ a město Říčany.

Jitka Bahenská
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Dokončují se poslední stavby před zimní pauzou
se
DOKONČuje
politických vězňů

se
DOKONČuje
politických vězňů

Foto Rudolf flachs

se
DOKONČuje
cesta svobody
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se
DOKONČuje
plukovníka Švece

HOTOVO
STRAŠÍN

Foto Rudolf flachs

HOTOVO
STRAŠÍN
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Udržitelná městská mobilita – 1/6

Zklidnění dopravy ve městech

Motto: Jezděme všude tak, jak chceme, aby ostatní jezdili v naší ulici
Ne náhodou jsem téma „Zklidnění dopravy“ vybral jako první z plánovaných šesti článků. Není snad den, kdy by si u mě
v kanceláři nestěžoval někdo z Říčaňáků na auta. V jeho ulici
jich totiž jezdí moc, řidiči nedodržují rychlost, je to nebezpečné, hlučné atd.
Jenže auta nezrušíme. Jsou a budou součástí našeho života, potřebujeme je. Chceme jezdit do zaměstnání, na velký
nákup, za kulturou. Navíc řada z nás musí každodenně
vozit děti do škol či na kroužky, protože o ně máme strach
a nepustíme je přece po nebezpečné silnici, kde je může
někdo zajet.
Mezi domy pomalu, po hlavní rychleji
Zpomalovací prahy, další úseková měření, značka s nižší povolenou rychlostí, zákaz vjezdu? Tyto a podobné náměty pro
„vaši ulici“ slyším pravidelně. Touhou nás všech je, aby naší
ulicí jezdilo co nejméně aut, a ta aby navíc jezdila bezpečně,
pomalu a tiše.
Současně ale také všichni chceme, aby naše město bylo průjezdné, když ne rychle, tak alespoň plynule. Jak ale tyto dva,
na první pohled protichůdné, požadavky skloubit?
Základním principem je, že tranzitní doprava by měla
zůstat na kapacitních komunikacích k tomu určených a
neměla by se přenášet do malých, rezidenčních ulic. V meziměstském měřítku se proto chceme například snažit, aby
od Mukařova k dálnici D1 bylo nejvýhodnější zůstat na Černokostelecké a Říčanské. Dnešní zkracování přes centrum a
místní ulice (například Smiřických, Štefánikova, Rooseveltova či Jizerská) zatěžuje místní obyvatele. Navíc ve špičce
umocňuje dopravní zácpy na hlavních tazích tím, že řidiči
sjíždějí a jinde se přednostně znovu napojují (ranní situace u
hřbitova či odpolední na náměstí). Stejné místní komunika-

ce mohou být ale naopak žádoucí pro cestování v rámci města. Určitě je vhodnější, aby místní doprava zůstala na kapacitní ulici Štefánikova, než aby řidiči kličkovali mezi vilkami
ulicemi Nerudova a Mánesova kolem škol a Fialky.
Jak ale zajistit, aby trasa po hlavní silnici byla výhodnější
(tedy rychlejší) než zkratka po vedlejší? Cestou jistě není
zvýšit dovolenou rychlost. Naopak, i na hlavní tahy patří taková opatření, která nedovolí překračování rychlosti a umožní bezpečný pohyb chodců či cyklistů. Musí se ale používat
citlivě a adekvátně kategorii silnice.
Zbývá tedy, aby alternativní cesta po ulicích vedlejších, rezidenčních, byla pomalejší. Zde je žádoucí průjezd natolik znepříjemnit, aby při běžné situaci nebyl nikdy výhodnější, než
průjezd po hlavní.
V zahraničí to funguje
V zemích na západ od nás řešili a řeší stejné problémy, jen
mají několik desetiletí náskok. V zahraničí proto najdeme
různé způsoby zklidnění dopravy, povedené i méně zdařilé.
Zóna tempo 30 - v mnoha městech Rakouska, Německa,
Francie, Belgie a dalších zemí platí režim 30/50. V malých
vesničkách, ale i velkoměstech totiž funguje plošná zóna
tempo 30 (a přednost zprava), vyjma vybraných hlavních silnic, kde se smí jet 50 a jsou určeny pro průjezd městem či lokalitou. Protože ale ani v Rakousku značka není zeď, jsou tam
omezení rychlosti doprovázena různými stavebními prvky.
Člověk se zkrátka rozjet nemůže. U nás v Říčanech sice zóny
30 již lokálně máme, nefungují však dostatečně správně.
Rád bych u nás vyzkoušel model, kdy město zavede zónu
30 (či dokonce obytnou zónu) včetně vhodného zklidňujícího opatření na základě žádosti, podepsané většinou
obyvatel dané rezidenční ulice či lokality. Vše samozřejmě

Dodatečně vytvořená šikana, tvořená
ostrůvky se zelení a stromy (Anglie)
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Na české poměry těžko uvěřitelné řešení – stromy
uprostřed ulice. V Německu běžná záležitost

Zajímavé
provedení prefabrikovaných
zelených ostrůvků s kanálkem
pro vodu

musí být v souladu s koncepcí celého města a odsouhlaseno
dopravní policií. Tento způsob postupného zavádění na základě shody rezidentů praktikují radnice třeba právě v Rakousku, aby vyhověly nejdříve tam, kde je nejvyšší poptávka
a místní se dokáží domluvit.
Slepé ulice – asi sen každého z nás. Takový model má například mnoho měst v Beneluxu. Obytná čtvrť má třeba jen dva
vjezdy pro auta, cyklisté a pěší mají situaci jednodušší. Koncepce našeho města sice takovému modelu úplně nenahrává,
ale nevylučuji ani takové opatření, pokud se na něm shodnou
místní a odsouhlasí jej dopravní policie.
Jednosměrky jsou tradičním opatřením. Jejich zavedení jednak znepříjemní průjezd skrz lokalitu, jednak často umožní
zvýšení počtu parkovacích míst. Zhoršuje se ale prostupnost
území, navíc i rezident musí často jezdit zbytečně daleko.
V některých případech je to ale nejlepší řešení. Není to tak
dávno, co vedení města úspěšně zamezilo objíždění Černokostelecké kolem škol zavedením jednosměrných úseků
v Bezručově či Edvarda Beneše. Podobné řešení se nabízí
v Mozartově nebo třeba Jizerské, která slouží jako zkratka
pro získání přednosti na náměstí. Tím se zde, mimochodem,
vytváří ještě delší kolona. Průjezd pro MHD, záchranku,
hasiče či cyklisty by však měl být zachován v obou směrech.
Obousměrky, střídavé parkování - Poměrně nově se používá pojmu tzv. obousměrné jednopruhové komunikace s
výhybnami. V Říčanech byl tento model zkušebně a po dohodě s místními zaveden pro zklidnění dříve jednosměrné
Dvořákovy ulice od zimního stadionu. Ač značení na první
pohled vypadá dost divoce, svůj účel podle všeho splnilo.
Rychle projet se prostě nedá, a i proto zde jezdí méně aut.

Tento model uvidíte velmi často v zahraničí, ale i například
v Kolovratech u nádraží. Je vhodný pro méně frekventované ulice a přináší též možnost dostatečného parkování.
Příčné prahy, retardéry – nejjednodušší a nejlevnější řešení. Zkušenosti nejen z našeho města však hovoří spíše
proti. Retardér při pojezdu vydává hluk, vibrace, způsobuje komplikace při zimní údržbě. Řada jich byla po instalaci následně odstraněna na žádost místních. Některé
typy zpomalovacích polštářů se ale dají využít jako rychlé
a dočasné řešení tam, kde se do budoucna počítá se stavební úpravou.
Zvýšené křižovatky, přechody – ty jsou výrazně vhodnější.
Mají podobný účinek jako retardér, ale jsou citlivější k okolí i
vozidlu. Používají se třeba pro bezpečné přechody u škol anebo v nepřehledných křižovatkách.
Šikany, zeleň a parkování – asi nejvhodnější typ zpomalení.
U nás se používá zejména na vjezdech do měst, v zahraničí
je vidíme i uvnitř obytné zástavby. Často jsou šikany vhodně
kombinovány se zelení, stromy a zálivy pro parkování. Přes
ostrůvky zeleně, stromy či jiné bariéry rychle neprojedete,
ani když na parkovacích místech nikdo nestojí. Toto řešení,
preferované i dopravní policií, bychom rádi vyzkoušeli a případně rozšířili do všech ulic, kde to bude jen trochu možné a
kde o ně bude zájem ze strany místních.
David Michalička, místostarosta (KM)

Jednoduché zklidnění
ulice mírnou šikanou
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Město Říčany hledá
schopné pracovníky do dobře zavedeného kolektivu
na následující pracovní pozice:

1. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOPRAVY NA ODBORU
SPRÁvNÍCH AGEND A DOPRAVY
POŽADované vzdělání: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo
vyšší odborné vzdělání - dopravní nebo stavební směr výhodou
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 13. 12. 2019 do 10,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 16. 12.2019 v 9,00 hod.– účast na VŘ je závazná podáním
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2. Referent odboru územního plánování
a regionálního rozvoje
POŽADované vzdělání: VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo
se stavebním zaměřením nebo jiná VŠ
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 10. 12. 2019 do 14,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 11. 12. 2019 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

3. Referent oddělení dopravy – registr vozidel
POŽADované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo Vyšší odborné vzdělání
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 10. 12. 2019 do 14,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 11. 12.2019 ve 13,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

4. Referent sociálních věcí – odbor sociálních věcí a
zdravotnictví (dospělí)
POŽADované vzdělání: Vzdělání dle §110 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách
ve znění pozdějších předpisů
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 11. 12. 2019 do 15,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 12. 12. 2019 ve 13,00 hod. – účast na VŘ je závazná
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

5. Referent sociálních věcí – odbor sociálních
věcí a zdravotnictví (děti)
POŽADované vzdělání: Vzdělání dle §110 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách
ve znění pozdějších předpisů
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 11.12.2019 do 15,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 12. 12. 2019 ve 14,30 hod. – účast na VŘ je závazná
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.
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6. Referent oddělení organizačnÍho a správníHO na
odboru kancelář starosty – ověřování, czechpoint
POŽADované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 10. 12. 2019 do 14,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 11. 12. 2019 v 7,45 hod. – účast na VŘ je závazná podáním
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

7. Referent oddělení technické správy na odboru
správy majetku - vodohospodář
POŽADované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 10. 12. 2019 do 14,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 11. 12. 2019 v 10,30 hod. – účast na VŘ je závazná
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

8. účetní – odbor finanční
POŽADované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo Vyšší odborné vzdělání
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 10. 12. 2019 do 14,30 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 11. 12. 2019 ve 14,13 hod. – účast na VŘ je závazná
podáním přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

9. SPRÁVCI SPORTOVIŠŤ – 1 místO
POŽADované vzdělání: min. střední s výučním listem
Náplň práce: kontrola areálu vč. drobných údržbářských prací, výdej sportovních potřeb,
kontrola dodržování provozního řádu sportovišť, zajištění úklidu sportoviště včetně zázemí
V případě zájmu volejte: 323 618 151 Michaela Kraftová, vedoucí oddělení hospodářské
správy

MĚSTO ŘÍČANY SVÝM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍ:















Zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
5 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny volna navíc
Úprava pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)
Příspěvek na mateřskou školu a možnost umístění dětí do firemní školky
Stravenky 100 Kč a příspěvek na penzijní připojištění
Příspěvky při životních a pracovních výročích
Školení a příspěvek na zvyšování kvalifikace až 30.000 Kč
Příspěvek na volnočasové aktivity
Příspěvek na dětskou rekreaci organizovanou městem
Příspěvek na kulturní akce organizované městem
Možnost půjčky na bytové účely
Možnost 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
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Co je to demokracie?

Setkání žáků a studentů říčanských škol 14. listopadu
Paní místostarostka Hana Špačková na pódiu opět v roli učitelky vedla dialog.
Ověřovala znalosti studentů o listopadových událostech a vzpomínala.

Foto Rudolf flachs

Moderátora Matouše Zacha odvedla z pódia Veřejná bezpečnost. Autentické
uniformy a vozy navodily atmosféru zásahu proti studentům v roce 1989.
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Zastupitelé
Naděje není přesvědčení, že
něco dobře dopadne, ale jistota,
že má něco smysl – bez ohledu
na to, jak to dopadne... / V. Havel /

Klidné Vánoce
v klidném městě
všem svobodným
lidem plným naděje
přejí zastupitelé
a členové hnutí KM

KM_PF 2020_165x120.indd 6
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Říčanský STAN přeje hezké svátky
Rok se s rokem sešel, a tak bychom vám, milí sousedé, chtěli
s kolegy z říčanského STANu popřát klidné prožití vánočních
svátků a úspěšný vstup do nového roku 2020. Už rok se tu snažíme být pro vás – někdy s větším, někdy menším úspěchem
menšinové opozice. Zajímáme se o novou koncepci dopravy
v našem městě, a to nejen ve spojitosti s přednádražím prostorem: Zdeněk Hraba se snaží být ku pomoci občanům rovněž ze
své pozice senátora, s velkou chutí oddáváme, naši členové se
přihlásili do různých komisí a je jen škoda, že jejich aktivita není
městem více využívána.
V současné době jsme v kontaktu s obyvateli z polyfunkčního
domu na Komenského náměstí. Kauza je již celkem známá,
tak jen ve stručnosti – dům byl postaven na pozemku města a
financován dílem z účelové dotace z MMR, jehož podmínkou
bylo, že 20 let bude dům užíván jako nájemní. Nájemníci poskytli rovněž peníze na dostavbu domu a bylo s nimi ujednáno,
že si budou vložené peníze tzv. odbydlovat. V roce 2002 bylo
zastupitelstvem schváleno uzavření budoucích smluv o převodu vlastnických práv k bytům, k nimž měli nájemníci právo, za

kupní cenu 100 Kč s tím, že kupní smlouva bude uzavřena do 1.
1. 2020. V létě 2019 bylo vedení města upozorněno na skutečnost, že tento záměr možná nebyl uveřejněn. Požádalo proto o
stanovisko ministerstvo vnitra. To odpovědělo na začátku září
(!). Následně byla oslovena i advokátní kancelář ve věci právního rozboru situace (odpověděla v říjnu). Sami nájemníci se
o celé situaci dozvěděli víceméně jen proto, že ututlat cokoliv
na našem úřadě je prakticky nemožné. Dostavili se proto na listopadové jednání Zastupitelstva, aby se dozvěděli, že dobrých
šest týdnů Klidné město kauzu řeší, tedy hledá důkaz o vyvěšení. Věc má však více rovin – je třeba se také s obyvateli domu
domluvit, jak se bude postupovat po 1. 1. 2020, kdy už měly
platit kupní smlouvy. Ve hře je i hledání způsobu, jak nahradit
zatím nedohledatelné potvrzení o vyvěšení záměru. V celé kauze nabízíme součinnost – jsme k dispozici k setkání zástupců
města, našeho hnutí a nájemců bytů. O dalším vývoji situace se
jistě dozvíte z tohoto věstníku.
Jitka Jančíková, Zdeněk Hraba, Michal Mrázek, Tomáš
Krebs a Adam Polánský (STAN)
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Informace z osadních výborů

Mikuláš na Strašíně
Stalo se již milou tradicí, že 5. prosince se koná na
Strašíně mikulášská nadílka pro děti, které zde žijí.
Dobře informovaný Mikuláš má ve své nebeské knize zaznamenané dobré skutky i neplechy všech dětí.
Spravedlivý a laskavý světec pak děti podle zásluh
chválí i kárá. Protože jsou naše strašínské děti vesměs
velmi hodné, anděl je obdarovává drobnými dárky.
Shromáždění čerti jsou vesměs dobromyslní, a tak
není čeho se bát. Pro všechny zúčastněné děti, rodiče,
prarodiče a všechny sousedy je to příjemný podvečer,
kterým započíná předvánoční adventní období.
Osadní výbor Strašín

Vánoce v Kuří
Vánoční svátky v Kuří de facto
započaly někdy kolem 5. 11., kdy
byla osazena a rozsvícena vánoční výzdoba na sloupy veřejného
osvětlení. Skutečnou vánoční atmosféru si však v Kuří navodíme až
v předvečer první adventní neděle,
tedy v sobotu, 30. 11., kdy bude

kolem 17:00 slavnostně rozsvícena
vánoční výzdoba stromů u kapličky na návsi. Vzhledem k tomu, že
zmiňované stromy nemají úplně
klasický vánoční charakter, rozhodl Osadní výbor o výsadbě vánočního smrku na vhodné místo na
návsi. Zasazení proběhne v listo-

Osadní výbor Jažlovice
Je to neuvěřitelné, ale opět se blíží konec
roku, začal nám advent a proto, i když je to
v dnešní uspěchané době těžký úkol, bychom
se měli snažit zvolnit a nestresovat sebe ani
své okolí. Vánoce jsou svátky klidu, míru, radosti a štěstí a na to bychom měli pamatovat
i při přípravách na ně. Ještě před samotnými
vánočními svátky nás ale čeká Mikuláš, takže vás srdečně zveme na Mikulášskou besídku, která se bude v Jažlovicích konat 7. 12.
2019 od 15:00 v budově obecního domu. Na
každého z vás se těší čert, a na ty hodné možná i Mikuláš s andělem. Zváni jsou všichni,
kteří chtějí zlepšit náladu a zpestřit sobě i
dětem sobotní program v tomto sychravém
počasí. OV Jažlovice všem přeje klidné a
šťastné prožití svátků vánočních a do nadcházejícího nového roku vše nejlepší, ať je
plný zdraví, štěstí, úspěchů a splněných snů.

Jakub Novák
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padu, a byť se bude, s ohledem na
technologické podmínky výsadby,
jednat pouze o cca třímetrový stromek, jeho postupný růst nás bude
provázet vánočními svátky příštích
let.
Tomáš Kořán
Předseda osadního výboru Kuří

Pozvánkana vánoční setkání
u stromečku v Pacově
v sobotu 21. 12. 2019 od 16.00 hod. ve
volnočasovém areálu u stromečku, kde
si budete moci zazpívat koledy, za lidové ceny si dát svařáček, klobásku, pečené kaštany, popovídat si, ohřát se
u ohně...
Děti jsou zvány ve 14 hod. do společenského sálu v Pacově, kde si
budou moci vyrobit vánoční ozdoby, připomenout si vánoční
zvyky, ozdobit si stromeček…
a možná najdou pod stromečkem i malý dárek.
Děti s sebou nůžky, lepidlo a pastelky.
Srdečně zve
Osadní výbor Pacov

texty.kuryr@ricany.cz
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Oslava 110 let dobrovolného
hasičského sboru v obci Kuří
V sobotu 13. 10. 2019 jsme byli, mezi jinými i my, pozváni do Kuří na oslavu, kterou pořádali dobrovolní
hasiči. Dobrovolní hasiči vždy byli a budou důležitou součástí malých i větších vesnic. Vždy pomáhali
a nadále stále pomáhají při mimořádných událostech,
pohromách a jsou i součástí společenského života
v obcích, obzvláště tam, kde již byly zrušeny místní
hospůdky. Patří jim dík i za to, že se starají o mládež a
vychovávají z nich malé hasiče. Děti se nejen zabavily,
ale také si zasportovaly. Škoda, že dnes již o tuto aktivitu je malý zájem a děti raději sedí u počítače.
V sobotu odpoledne se mimořádně vydařilo počasí. Hasiči nejdříve uctili památku padlých hrdinů u pomníku na
návsi, kde měl proslov pan Karel Chaloupecký, starosta
města Říčany pan Vladimír Kořen a senátor pan Zdeněk
Hraba. Samotná oslava se konala u místního rybníka.
Tam jsme byli také všichni pozváni na pečenou šunku,
jelení maso po myslivecku, gulášek, pivo, limonády a na
sladké i slané pečivo. Lidé se pobavili, děti se proběhly
na čerstvém vzduchu a všichni se občerstvili k všeobecné

spokojenosti. Škoda, že takovýchto akcí se nekoná víc,
protože v této hektické době lidem schází alespoň poklábosení se sousedy.
Takže tímto přejeme hasičům hodně sponzorů, bez
kterých by to nešlo, hodně dobrovolníků, zapálených
pro tuto činnost a dalších minimálně 110 let trvání
sboru.
Osadní výbor Strašín
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Bezpečnost a infrastruktura
Městská policie Říčany

orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu s po-

Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany zitivním výsledkem 1.58 promile. Muž nadále přesvědčuje
e-mail: mestska.policie@ricany.cz strážníky, že „všichni jsme lidi, domluvíme se“ a „kolik mě

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765
Městská policie radí a informuje
Z knihy událostí
16. října, 19.10
Městský kamerový dohlížecí systém upozorňuje strážníky
na pohyb osoby v blízkosti přístřešku pro parkování jízdních kol v Kamenické ulici. Osoba přistupuje k jízdnímu
kolu a s tímto po krátkém čase (necelých 10 sekundách) odjíždí. Zanedlouho je Policii ČR nahlášeno odcizení jízdního
kola, proto dochází k vyhodnocení širšího časového úseku
záběrů pořízených kamerovým systémem. Je zjištěno, že
výše uvedené jízdní kolo ve stojanu zanechala jiná osoba,
než která na zmíněném kole odjela. Díky kamerovému
systému je znám detailní popis osoby, její chování, pohyb
v místě před a bezprostředně po krádeži kola. Na místo je
vyslána hlídka strážníků, které se místním šetřením podaří
odcizené jízdní kolo nalézt odložené nedaleko. V místě je
strážníky kontrolován projíždějící cyklista z důvodu případného svědectví krádeže. Tento cyklista je v této události
zásadní. Strážníci a policisté nalezené jízdní kolo zajišťují a
na lokalitu se zaměřují. Hlídkou policie je následně zjištěno
otočení kamery snímající stojany na jízdní kola v rondelu
a nahlášeno je odcizení dalšího jízdního kola, tentokrát
v lokalitě na Fialce. Opětovně jsou vyhodnoceny záběry
kamerového systému a je zjištěno, že projíždějící cyklista,
kterého strážníci kontrolovali, je pachatelem krádeže jízdního kola na Fialce. Zjištěné poznatky strážníci předávají
Policii ČR.
17. října, 03.00
Bez osvětlení, bez helmy a s poničeným motocyklem po dopravní nehodě. Takto přijel mladý muž k benzinové pumpě
v Černokostelecké ulici, přímo k hlídce strážníků. Když se
strážníci muže zeptali, co se stalo, muž sdělil, že narazil
na motocyklu do svodidel na dlouhé rovince před Říčany a helmu zapomněl doma. Již při prvotní komunikaci je
strážníkům jasné, že muž je pod vlivem alkoholu. K předložení dokladů, potřebných k řízení motocyklu a prokázání totožnosti, muž sděluje, že vše zapomněl doma, načež
z bundy vytahuje peněženku a dotazuje se, kolik peněz po
něm strážníci chtějí. Následně je muž vyzván k provedení
orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu, na což
reaguje tak, že nasedá na motocykl s úmyslem pokračovat
v jízdě. V tomto se mu strážníci pokoušejí zabránit, avšak
na zákonné výzvy muž nereaguje. Pouze se na strážníky
podívá, přidává plyn a zprudka se rozjíždí. Tímto jednáním
došlo ke střetu motocyklu s jedním ze zasahujících strážníků a jeho zranění. Muž je za použití donucovacích prostředků stažen z motocyklu na zem, ale i tak klade aktivní odpor
a proto jsou mu nasazena pouta. Následně je provedena
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to bude stát“. K pokusu o útěk sděluje, že chtěl zkusit uniknout po vzoru filmu a že neměl v úmyslu zranit strážníka.
Kdyby jej chtěl zranit, „tak mu dá loket, kolínko a kravatu“.
Muž je strážníky omezen na osobní svobodě a je mu sděleno podezření ze spáchání trestného činu. Strážníci na místo
přivolávají Zdravotnickou záchrannou službu a Policii ČR,
které je celá událost předána k dořešení.
20. října, 20.45
Strážníci přijímají
signál elektronického zabezpečovacího
systému o narušení objektu města, a
to říčanské Hájenky.
Při prvotní prohlídce objektu strážníci
v místě nezjišťují
žádnou osobu, proto
překonávají oplocení
objektu a provádějí
podrobnější kontrolu, při které je zjištěno výrazné poškození dveří od kůlny
na nářadí. Následnou kontrolou okolí je navíc zjištěno poškození skleněné výplně francouzského okna na sousedící
jurtě, sloužící pro potřeby lesní školky. O celé události je
vyrozuměna Policie ČR, do pátrání po pachateli vloupání je
nasazen i policejní psovod se psem. Stopu po pachateli se
však zachytit nepodařilo. Dle vyjádření odpovědných osob
nedošlo k odcizení žádných věcí, škoda byla zjištěna pouze
na poškození uvedených dveří od kůlny a od jurty. Ve věci
dále šetří Policie ČR.
6. listopadu, 13.09
Strážníci spěchají na pomoc seniorce do ulice Melantrichova. Žena nešťastnou náhodou ve svém bytě upadla
v koupelně a nemůže vstát. Seniorka měla štěstí, protože
soused zaslechl její volání o pomoc. Vstupní dveře bytu
jsou zabouchnuté a veškerá okna a balkonové dveře zavřené. Jelikož žena není v bezprostředním ohrožení života
a s hlídkou strážníků plynule přes dveře komunikuje, není
důvod k okamžitému zásahu a násilnému vniknutí do bytu.
Ve věci otevření bytu je kontaktován Hasičský záchranný
sbor a z hlediska případného ošetření ženy je vyrozuměna
Zdravotnická záchranná služba. Hasiči díky svému vybavení a šikovnosti bez poškození otevírají dveře bytu. Seniorka
je předána do péče přítomným záchranářům, kdy lékař po
prvotním ošetření na místě rozhodl o převozu ženy do nemocnice k provedení dalších vyšetření.
Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
Vážení přátelé a příznivci našeho sboru,
bohužel nezačnu radostně, protože nás navždy opustila paní
Marie Urbanová, která byla 48 let členkou našeho sboru. Je to
pro všechny velká ztráta. Tímto bych chtěl vyjádřit za celý náš
sbor upřímnou soustrast všem pozůstalým. Paní Marie byla
hasička tělem i duší a ve sboru zažila mnoho hezkého a spousta
z nás s ní zažila hodně báječných chvil. Navždy zůstane v našich srdcích a s úctou na ni budeme vzpomínat.
Ačkoliv jeden příběh skončil, je tu mnoho dalších příběhů, které píší mimo jiné i naši mladí, kteří mají sice od soutěžení klid,
ale jejich příprava neustává a nadále pilně trénují.
K výjezdu jsme byli povolání 17. 10. v odpoledních hodinách,
na zálohování na vlastní stanici. Dne 8. 11. jsme vyjeli k nahlášenému požáru rodinného domu a ještě tentýž den jsme
zálohovali na vlastní stanici kolegy z HZS stanice Říčany. Dále
jsme 12. 11. vyjeli do Nupak, kde v jedné z průmyslových hal
elektronická požární signalizace (EPS) vyhlásila poplach. Na
místě jsme, ve spolupráci s HZS, v dýchací technice prohledali
sklad pro případ, že by se někdo nestihl evakuovat. Naštěstí
nebyl nikdo nalezen. Následně jsme se vrátili na základnu, kde
jsme ještě tentýž den byli povolání na zálohu na vlastní zbrojnici.
Rád bych se vrátil k výjezdu ze dne 8. 11., chci totiž poděkovat
panu Filipu Šilarovi za úžasnou a pohotovou reakci. V blízkosti jeho bydliště začalo uvnitř jednoho domu hořet. Jako člen
JSDH Říčany měl v tu dobu volno, když přišla SMS s výjezdem. Ve zprávě je vždy stručný popis události, případně s adresou. Po přečtení SMS se ihned vydal na pomoc a na místě nalezl na balkóně imobilního obyvatele domu, který nebyl schopen
se evakuovat. Následně přijela hlídka PČR a jeden z policistů
pomáhal Filipovi s evakuací pána. Bohužel nebylo i přesto

možné evakuaci provést, protože žebřík byl pro tři osoby nedostatečný. Teprve s příjezdem jednotky SDH Mnichovice, která
držela zálohu na HZS v Říčanech a začala ihned s hasebními a
záchrannými pracemi, bylo možné přistavit další žebříky a ve
vyváděcí masce pána evakuovat. Jelikož je Filip zaměstnán u
ZZSHMP, tak v mezičase běžel domů pro svůj záchranářský
kufr, aby mohl poskytnout profesionální první pomoc. Poté
přijela další hlídka PČR , ZZS a další hasičské jednotky, včetně
JSDH Říčany. Tímto bych chtěl Filipovi jménem našeho sboru ještě jednou poděkovat za takřka heroický výkon a za to, že
reagoval takto pohotově. Někdo si může říct, že by toto udělal
každý, ale s počtem přihlížejících osob na ulici, okolo kterých
musel běžet, tomu tak bohužel není a proto Filipovi patří velký
dík a uznání. Ještě ten den byla vyhlášena záloha a tak s kolegy
držel zálohu na vlastní zbrojnici a po ukončení zálohy všechny
pozval na malé občerstvení.
Dne 30. 10. jsme měli možnost zúčastnit se taktického cvičení,
které bylo zaměřeno na zavalené osoby po destrukci objektu.
Toto cvičení se konalo v Kostelci nad Černými Lesy a zúčastnily se ho všechny složky IZS. Aby cvičení mělo ten správný
efekt, vše se odehrávalo tak, jako by to bylo doopravdy. Bylo
nutné postupovat dle bojového řádu a všechny složky IZS musely velmi úzce spolupracovat. Naše jednotka byla rozdělena
na dvě skupiny. Jedna skupina byla na taktickém cvičení a druhá zálohovala kolegy z HZS na jejich stanici.
V průběhu října jsme měli možnost si ve spolupráci s SDH
Všestary udělat praktickou část práce s motorovou pilou, tak
jsme jedno dopoledne strávili v lese, pokáceli několik stromů a
zopakovali si správné metody a postupy kácení.
S blížícím se koncem roku se blíží i náš hasičský ples, který se
bude tradičně konat v KC Labuť v termínu 1. 2. 2020 a všichni
jste srdečně vítáni.
Závěrem bych chtěl poděkovat za přízeň v letošním roce a doufám, že nám ji zachováte i v letech následujících. Přeji krásné
a pohodové, ničím nerušné Vánoce, pevné zdraví a úspěšný
vstup do roku 2020.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany
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Životní prostředí a zdraví

Příroda
Říčanska

Kapr obecný
Cyprinus carpio

Foto J. Halaš

Přes dvacet druhů divokých kaprů
obývá sladké vody Asie a Evropy, liší
se jen málo. Do Evropy kapr pronikl až po konci doby ledové cca před
8 000 lety z černomořské oblasti.
Dostal se jen do Dunaje a některých
jeho přítoků. Západní hranici výskytu tvořil soutok Moravy s Dunajem.
Kapra chovaného v rybnících můžeme považovat za „domácí zvíře“.
K chovu a šlechtění kaprů došlo opakovaně na řadě míst světa. Nejstarší
záznamy z Číny jsou staré několik
tisíc let.
S šířením dunajského kapra po
Evropě začali už Římané. Větší šíření nastalo při zakládání klášterů
v 7. až 13. století. K masové produkci v nově budovaných rybnících pak
docházelo od 14. století.
Kapr může dorůstat velikosti přes
1 m, váhy přes 20 kg a dožít se může
téměř 50 let. Divoký říční kapr má
nízké válcovité tělo pokryté šupinami. Vyšlechtěné rybniční formy mají
hřbet a břicho vyklenuté. Běžně se
chovají kapři od šupináčů přes řádkové a lysé formy, až k hladké formě,
která je téměř bez šupin.
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Foto J. Halaš

Ať patříte ke dvěma třetinám české
populace, která miluje klasickou
štědrovečerní pochoutku, nebo
dáváte přednost alternativním
lahůdkám, symboliku vánočního
kapra známe všichni.

V květnu se kapr tře. Samice vypouští statisíce jiker, které samec
oplodní vypouštěním mlíčí. Během
života od plůdku k tržní rybě bývá
kapr různě přesouván mezi sádkami a rybníky. Sofistikované rybníkářské metody množení a chovu kapra v Čechách popisuje už
v 16. stol. Dubravius.
Kapr se živí nejdřív planktonem,
později je všežravý. Konzumuje lar-

vy hmyzu, měkkýše, řasy i části rostlin. V rybnících je běžně dokrmován.
Prodávaný kapr bývá tříletý.
Zajímavostí jsou různobarevní, v Japonsku šlechtění, koi kapři (nišikigoi), kteří zdobí jezírka.
Pro křesťany je ryba postním jídlem, proto byly u klášterů zakládány
rybníky. Ve středověku, díky rozmachu rybníkářství, představoval
kapr běžně dostupné masité jídlo.
I v Říčanech bylo dříve více rybníků.
Například na místě Lázeňské louky
a ragbyového hřiště býval Lázeňský
rybník. Na Fialce se rozkládal rybník
Bezděkov atd.
Na český vánoční stůl proniká kapr
až v 19. stol., a to hlavně ve městech.
Ke všeobecnému rozšíření smaženého kapra se salátem došlo až po
2. světové válce.

Jakub Halaš

texty.kuryr@ricany.cz

Životní prostředí a zdraví

Krmíte v zimě ptáky?
S přicházející zimou si řada z nás vzpomene i na ptáky, kteří u nás přezimují, a rozhodne se jim pomoci zmírnit zimní
útrapy. Nejčastěji formou krmení – sypeme drobným ptákům na krmítko, nebo si uděláme procházku k rybníku za
kachnami a labutěmi. Znáte ale zásady, kterých bychom
se měli držet, aby naše pomoc ptákům spíše neuškodila?
Obecné pravidlo je jednoduché – ptáci nejsou lidé, nemohou tedy jíst lidské jídlo (většina zbytků z kuchyně a pečivo). Co lepšího jim tedy můžeme nabídnout?
Nejvíce z nás má asi zkušenosti s ptačím krmítkem na zahradě. Do něj se nejlépe hodí slunečnicová semena, která
můžeme doplnit ovsem, prosem, pšenicí, kukuřicí nebo luštěninami. Velmi vhodné jsou i rozlousknuté ořechy. Kosi a kvíčaly ocení jablka, zavěšená v blízkosti krmítka. Zavěsit v okolí
můžete také lojovou kouli nebo doma vyrobené tukové krmítko, které potěší strakapoudy, sýkory a brhlíky. Z naší kuchyně
můžeme použít ovesné vločky, strouhanou mrkev, pro kosy a
kvíčaly také vařenou rýži či vařené brambory. Nezapomínejte,
že krmítko je třeba občas vyčistit, aby nesloužilo jako zdroj
nákazy. Stačí ho vytřít octovou vodou a nechat vyschnout.
Kromě potravy můžete ptákům nabídnout také vodu na pití.
Zvlášť v mrazech ocení pítko, kde zajistíte alespoň trochu
nezamrzlé vody, například malým míčkem položeným na
hladinu. Odměnou za péči vám bude podívaná na ptáky, mezi
nimiž často najdeme i plaché a skrytě žijící druhy, o jejichž přítomnosti na zahradě jste neměli ani tušení.
Oblíbené je také krmení kachen a labutí, u kterých se vyplatí
myslet střídmě. Přikrmujeme je jen v zimě, především za velkých mrazů, kdy si nejsou schopné obstarat potravu samy, a
dbáme na to, aby se krmivo nehromadilo ve vodě a jejím okolí. Nadbytečné krmivo zvyšuje dlouhodobě množství živin ve
vodě a podporuje nadměrné množení mikroorganizmů, které
můžou působit toxicky nejen na vodní ptactvo. Co můžeme
kachnám, labutím, husám a lyskám nabídnout? Prospěšné
pro ně budou především obiloviny (pšenice, oves, kukuřice...),

DPS SENIOR a stacionář Olga Říčany,
příspěvková organizace
Komenského náměstí 1850, Říčany

přijme uklízečku do
stacionáře Olga od 1. 1. 2020.
Pracovní doba 2 hod. denně.
Bližší podrobnosti: Iveta Závodská, ředitelka
Kateřina Čamrdová, vedoucí stacionáře Olga.
E-mail: iveta.zavodska@dps.ricany.cz,
stacionar@dps.ricany.cz
Tel: 323 604 244-6, 733 340 028

luštěniny (nemusí být vařené, ale lepší je namočit je předem),
zelenina (salát a jakákoliv listová zelenina, slupky a odřezky,
vařené brambory...). Pamatujte, že by nic z toho nemělo být
solené, sladké, kořeněné, ani plesnivé. Pozor na pečivo! Jeho
ostré hrany mohou ptákům poranit jícen, ale možná ještě horší
je jeho nízká výživová hodnota. Představuje snadný zdroj energie, chybí v něm ale důležité minerály, vitamíny a další látky.
Jeho konzumace může především u mladých ptáků vést
k závažným zdravotním problémům a úhynu!
Ať už se vypravíte kamkoliv, užijte si pozorování zvířat i se
svými dětmi, zimní přikrmování je k tomu velmi vhodné.
Krmení pak můžete spojit s dalšími aktivitami, jako je stavba krmítka, výroba lojových koulí nebo třeba fotografování. Pokud nějaké zdařilé fotky pořídíte, pošlete nám je na
eko.ricany@post.cz. Děkujeme!
Více informací získáte zde:
www.birdlife.cz/zapojte-se/pomoc-ptakum/prikrmovani/
Marie Smyčková

Krátkodobé uzavření chirurgické
ambulance Nemocnice Říčany a.s.
Dovolujeme si vám oznámit, že z provozních
důvodů bude chirurgická ambulance Nemocnice
Říčany a.s. ve dnech 24. 12. od 7 hod.
do 31. 12. 2019 do 7 hod. UZAVŘENA
Nejbližší zdravotnická zařízení, schopná zajistit v uvedeném termínu
akutní ambulantní chirurgickou péči, jsou:
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Máchova ul. - nepřetržitý provoz
Thomayerova nemocnice Praha 4, Vídeňská ulice – nepřetržitý provoz
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 10,
Šrobárova ulice – nepřetržitý provoz
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LOUTKY V NEMOCNICI
Do Olivovny jezdí pravidelně každý měsíc
herci ze spolku Loutky v nemocnici. Téměř 15 let se zasazují o ulehčení pobytu dětí v nemocnicích a léčebnách.
O rozhovor jsme poprosili předsedkyni a herečku spolku
Marku Míkovou.

Marko, jak vznikl nápad pomáhat dětem při hospitalizacích?
Otcem myšlenky, přijít za dětmi do nemocnic s loutkami,
byl pan Ottokar Seifert, který nápad začal realizovat v německém Ravensburgu. Já jsem mu při tom pomáhala. V
roce 2005 jsem založila, spolu s přáteli herci a muzikanty,
zapsaný spolek Loutky v nemocnici. Z původních asi čtyř
herců jsme se rozrostli na dvacetičlenný spolek a zjišťujeme, že Loutky v nemocnici mohou opravdu v procesu
uzdravování pomoci.
Kam za svými malými diváky vyrážíte?
Pravidelně navštěvujeme všechny pražské nemocnice, kde
mají dětská oddělení - FN Motol, FN Královské Vinohrady,
FN Bulovku, FN Thomayerovu, FN Karlovo náměstí, ale

také psychiatrickou léčebnu v Bohnicích. Postupně se naše působení rozšířilo i na krajské nemocnice a léčebny.
Proč to všechno vlastně děláte?
Děti v nemocnicích, kromě toho, že
musí podstupovat nepříjemná vyšetření, prožívají i strach.
Hlavně z toho, co je čeká, jak dlouho v nemocnici zůstanou,
a navíc mají i dlouhou chvíli. Jakmile dorazíme, narušíme
jejich stereotyp a děti ožijí. Najednou se jako zázrakem
změní situace v pokoji nebo v herně. Děti si začnou hrát,
smějí se, povídají si s loutkami a to výsledně působí jako lék
v celém procesu uzdravování. A to je odměna za naši snahu
a práci. Člověk se cítí potřebný a má z toho radost. To je důvod, proč to děláme.
Jaké projekty chystáte a kde vás můžeme vidět?
V říjnu jsme pokřtili nové CD Dárek, které pro nás namluvili
herci Dejvického divadla, v prosinci pak uvádíme nové představení Prodané nevěsty s marionetovým divadlem. Premiéra pro veřejnost se koná 7. 12. 2019 v divadle Minor, a pak
pochopitelně v léčebnách a nemocnicích po celé republice.
Děkujeme, a ať se daří.
Vaše ODL

Příjemné prožití
vánočních svátků
a v novém
roce 2020
pevné zdraví,
mnoho štěstí
a spokojenosti
přejí děti
a celý tým Olivovny

Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Přicházejí první zimní dny, chladné a
krátké… Přesto proteplené lidským spojením, spjatým se svátečnými dny a koncem roku. Adventní čas jsme zahájili tanečním odpolednem v Kulturním centru
Labuť Říčany, kdy nám hrála, jako už tradičně, hudební
skupina Šarm z Prahy. A milým zpestřením bylo vystoupení dětí z říčanských mateřských a základních škol –
všem moc děkujeme. V listopadu se otevřel charitativní
obchůdek Koloběh na Masarykově náměstí, se kterým
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jsme navázali spolupráci a těšíme se, že vám budeme moci
nabídnout řadu společných akcí a aktivit. Začneme ji 11.
prosince 2019 Hrátkováním – tedy hraním společenských
a stolních her. Těšíme se, že se s vámi na tomto setkání
uvidíme. Budete se mj. moci seznámit jak s aktivitami Koloběhu, tak i našimi plánovanými akcemi v příštím roce.
Do nového roku vám přejeme spoustu milých a pohodových dnů, v plném zdraví a spokojenosti.

Irena Moudrá,

předsedkyně správní rady

texty.kuryr@ricany.cz
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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, 702 987 742 (14 – 19h)
E-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz
https://seniorcentrum-ricany.webnode.cz

Akce:

16. ledna 2020 – Kavárnička
Začátek: 13:00 h. Místo: Koloběh Říčany. Přijďte si společně popovídat při kávě nebo čaji (zdarma) v příjemném
prostředí.

Adventní
společenské a stolní
hrátkování
Přijďte si posedět v příjemném prostředí
a zahrát různé stolní a společenské hry.

Velice rádi přivítáme na prvním mezigeneračním hrátkování

n 11. prosince 2019 – Adventní společenské a
děti, rodiče i seniory – všechny, kdo si chce hrát .
stolní hrátkování		
Začátek: 13:00 h. Místo: Koloběh Říčany. Podrobnosti na
plakátku.
Těšíme se na vás od 13:00 hodin

Připravované akce:

6. ledna 2020 – Novoroční taneční odpoledne
Začátek: 14:00 h. Místo: KC Labuť Říčany. Přijďte si užít
pohodové odpoledne
při hudbě a tanci. Vstup zdarma.

v prostoru charitativního obchůdku Koloběh
Říčany, Masarykovo nám. 13/12.

Více informací Irena Moudrá, Seniorcentrum Říčany,
tel. 732 383 424 nebo 702 987 742, e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz

15. ledna 2020 – Novoroční Hrátkování
Začátek: 13:00 h. Místo: Koloběh Říčany. Přijďte si společně zahrát společenské hry v příjemném prostředí. Akce
je určena všem věkovým kategoriím.

Jak pečovat o pečující
Blíží se Vánoce, svátky pokoje. Ne každý je ovšem prožívá
bezstarostně v rodinném kruhu. Pro ty, kdo pečují o blízkého člověka, trpícího některou z forem demence, je představa odpočinku a klidu často jen nereálným snem.
Vnímáte i vy, že vás péče vyčerpává a zabírá vám téměř
veškerý volný čas? Začíná ovlivňovat i váš rodinný život a
vaše zdraví?
Zveme vás na setkání s lidmi, kteří prožívají podobné
chvíle a potýkají se s podobnými problémy. Nabízíme
možnost sdílet své starosti i obtíže. Společně snad nalezneme způsob, jak se vzájemně podpořit a alespoň o
kousek přiblížit vánoční chvíle pokoje.
Stejně jako v předešlých měsících zveme všechny zájemce na setkání pečujících, které v Říčanech pořádá
organizace Dementia I.O.V., z.ú., tentokrát výjimečně
ve středu 11. prosince (normální termín schůzky je

každé čtvrté úterý v měsíci) od 18.00 hodin. Scházíme
se v prostorách Domova pod Kavčí skálou, na adrese:
Marie Pujmanové 2045/2.
Společně se dá vše zvládnout snadněji.
Těší se na vás Petra Petříková,
koordinátorka neformální péče, telefon: 724 076 964
e-mail: petra.dementiaiov@gmail.com
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Pod Kavčí Skálou se nezahálí

Domov seniorů Pod Kavčí Skálou měl
skutečně nabitou druhou půlku roku a zejména
poslední měsíce. Žil hned několika
velkými událostmi, jak společenskými, tak interními. Na chodbách
domova a v přilehlém okolí to skutečně nevypadalo jako v místě, kde
lidé primárně odpočívají. Dá se říci,
že až teprve blížící se nástup měsíce
prosince přinesl do domova trochu
klidnější atmosféru, i když - jen
zdánlivě, probíhají zde totiž v plném proudu přípravy na Vánoce.
Ale hezky popořádku. Dělo se toho totiž opravdu hodně. Zbudovali jsme pro
naše obyvatele krásnou kuchyň jako
součást prostor, kde probíhá většina
aktivizačních činností, a čas ukázal,
že to byl jeden z nejlepších počinů. Seniorky z Domova ji zcela pravidelně
využívají nejen pro své potřeby, ale pečou i pro další účely. Dobroty z rukou
našich obyvatelek mohli lidé ochutnat
na Krajských výstavách, na Říčanských
jablečných slavnostech, při Sportovních hrách pro seniory, které Domov
Pod Kavčí Skálou pořádá už devět let
a v neposlední řadě i při naší největší
události roku, která propojuje veřejnost
s Domovem, při Běhu pro Domov Pod
Kavčí Skálou, který Domov ve spolupráci se spolkem Báječných žen v běhu a za
podpory města Říčany letos organizoval
už potřetí.
Druhá polovina roku se vlastně nesla
ve znamení výročí a úspěchů.
Na zahradě Domova jsme instalovali hmyzín, který si naši obyvatelé
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vyrobili. Umístili se s ním na výstavě
Šikovné ruce našich seniorů v Lysé
nad Labem, získali za něj Cenu radní
Středočeského kraje.
Na konci srpna jsme oslavili kulaté narozeniny, krásných 100 let paní Růženy
Chňoupkové, která v Domově spokojeně žije více než dva roky a je stále při obdivuhodné duševní i fyzické síle. Paní
Chňoupková slavila vlastně na etapy,
s námi, s přáteli, s rodinou, co za ní dojížděla, záplava kytic zdobila nejen její
pokoj, ale i chodby domova.
Září se neslo v duchu sportu. Běh pro
Domov Pod Kavčí Skálou letos zaznamenal rekordní účast v dětských kategoriích a díky perfektní organizaci,
bohatému programu, tombole i krásnému počasí a hlavně díky otevřeným
srdcím účastníků se nám podařilo
získat na volnočasové aktivity našich
seniorů ještě zajímavější částku, než
v předchozích dvou letech, a to 29
364 Kč. O emočním a společenském
přesahu této události je nutné se také
zmínit. Vedle závodní 6km trati pro
dospělé běžce a vedle dětských běhů
na 100 - 400 m je součástí programu
i klání místních seniorů na krátké 60m
trati, které probíhá za mohutné podpory běžců hlavního velkého závodu
a veřejnosti. Takovou koncentraci
podpůrných gest, emocí a sdílené snahy člověk zažije málokdy a málokde.
Štěstí v očích seniorů s podtextem „Já
jsem to dal/ dala!“ je organizátorům
snad i větší odměnou než výtěžek ze
závodu. Díky němu se však seniorům
probarví život dalšími aktivitami ještě
dlouho po běhu, takže ještě jednou
díky za něj. A také díky za podporu

všem sponzorům, městu Říčany a
hlavně dobrovolníkům z řad Báječných žen v běhu i z řad zaměstnanců
Domova Pod Kavčí Skálou, neboť bez
nich by tato událost nikdy nevznikla a
nebyla tam, kde je nyní. Pokud byste
měli zájem zhlédnout video z běhu,
můžete na youtube zde: www.youtube.com/watch?v=IikZeQoPGsk.
Sportovní úspěchy zaznamenali naši
obyvatelé nejen na Běhu, ale i na již
tradičních Sportovních hrách seniorů, a to v září rovnou dvakrát. Náš
tým se umístil na prvním místě jak při
hrách organizovaných naším domovem, tak i na sousedních Sportovních
Hrách Domova Zvonková. Jsme na
náš tým patřičně hrdí. Trénovali pod
vedením našich aktivizačních pracovnic jako draci.
S říjnem a listopadem se dostalo ke
slovu ve větší míře opět Mezigenerační setkávání, které ve spolupráci s MŠ
Čtyřlístek a paní učitelkou Michaličkovou funguje naprosto bezvadně již
několik let. Naši senioři si za pomoci
„svých“ dětí osázeli předzahrádku
cibulkami různých květin a teď už se
těší na jaro, jakpak se jim „chytí“.
A co dělají naši obyvatelé, kdy nesoutěží,
nezávodí a nesází? Chystají se na Vánoce, pečou cukroví, vyrábějí dárky na výstavy a na další ročník Běhu, šijí hračky,
pletou a taky se trochu těší na Mikuláškou, kterou pro ně již tradičně chystáme
a také na Vánoce, protože je čekají besídky, posezení, dobroty, kulturní program
a také ve větším počtu návštěvy rodin.
Pokud byste v předvánočním období
chtěli do domova zavítat i vy a prohlédnout si to u nás, neváhejte se nám ozvat
na socialni@domovpks.cz nebo zastupce@domovpks.cz, nebo zavolejte na
323 632 423 či 603 812 913, rádi vás tu
provedeme nebo vás pozveme na některou z našich akcí. Mějte krásný prosinec
a užijte si předvánoční atmosféru i svátky dle svých představ.
Petra Suchánková

texty.kuryr@ricany.cz
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Skautský domov – 50 let
1. 11. 1969 je pro říčanské skauty významné datum. Slavnostně jsme otevřeli novou klubovnu, postavenou vlastními silami za podpory tehdejšího vedení města. Byl to pro
nás zázrak. Získali jsme „domov“. Krátká rekapitulace
– jaro 1968 obnovení činnosti Junáka, startujeme z nuly
– podzim 1968 dostáváme k rozebrání starou chatu v Radošovicích – jaro 1969 zahájena stavba v „třešňovce“ pod
Marvánkem - podzim 1969 HOTOVO. Nezměrné nasazení všech a motorem jistě byl i závod s časem, protože po
okupaci sovětským vojskem 21. 8. 68 byla budoucnost Junáka opět ohrožena. Hrozba se také velmi rychle vyplnila.
Skautský domov byl náš ani ne celý rok – v září 1970 byl
Skaut opět komunistickou mocí zakázán. Jak byla prozíravá snaha našich předchůdců. Na podzim 1989 padá bolševický režim a říčanští skauti mají pro obnovu činnosti
zpět svůj „domov“. Nejde vyjmenovat všechny, ale jména
jako Wohlgemuth, Crhonek, Vít, Čermák, Alexander, Frosch, Rajtora, Smolík, Chalupecký, Novák, Křížek a mnohých dalších zůstanou
symbolicky vyryta v základech staré klubovny. Naší
snahou je postavit klubovnu novou, protože je nás
stále víc a náš „skautský
domov“ už prostě nestačí.
Doufáme, že brzy budou
stát vedle sebe obě klubovny a mezi nimi veliká lípa,
kterou jsme zasadili právě
před 50 lety - 1. 11. 1969.

střediska za posledních 30 let naší činnosti. Všechny zaujala prezentace našich skautek, které se účastnily Světového
skautského jamboree v USA v Západní Virginii. Je to pro ně
obrovský zážitek a celoživotní vzpomínka.
Po 50 letech se historie svým způsobem opakuje – junáci se
chystají na stavbu nové klubovny. Bude to zázemí pro největší středisko ve Středočeském kraji, kterým jsme se společně
se skauty z Mnichovic a Kolovrat stali. Máme před sebou
velikou výzvu, ale oproti našim předchůdcům se nemusíme
obávat, že nás zase někdo zakáže a „domov“ pro nové generace skautů zabaví.
Mirko Veselý - Balů

Skautské posvícení – to je tradiční oslava „narozenin“ naší
klubovny. Letos - v sobotu 2. 11. 2019 - to byla velká sláva
a nejen kvůli té kulaté padesátce. Oficiálně jsme totiž zahájili
stavbu nové klubovny. Za účasti skautů a skautek všech generací a mnoha hostí byl položen základní kámen a odhalen
model budoucí klubovny v měřítku 1:1. Vzpomínalo se nejen
na události před padesáti lety, ale i na novodobou historii
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Předvánoční shon v Mraveništi
Na výtvarných kurzech kresby a
malby pod vedením Petry Hřivnáčové vzniklo od začátku nového školního roku mnoho krásných pláten, a tak
jsme přijali pozvání Skupiny umělců
od Anežky vystavit společně naše nejkrásnější díla na výstavě Krásnohled
II., kterou můžete zhlédnout celý
prosinec na Staré radnici.
Vánoce se nezadržitelně blíží, a pokud stále váháte, čím překvapit své
blízké u stromečku, určitě se na nás
s důvěrou obraťte. Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného kroužku
nebo akce, na který vám vytvoříme
poukaz. Bližší informace ke všem
našim kurzům naleznete na www.
mraveniste.info nebo na nástěnce u
budovy Mraveniště, která se nachází
v ulici Bezručova 441/23. Vše je možné rezervovat v našem rezervačním
systému www.mraveniste.webooker.
eu , případně tel. čísle 734 498 505.
Protože si i rádi hrajeme, připravili
jsme na konec ledna karetní sobo-
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tu s velmi oblíbenou sběratelskou
hrou Magic „The Gathering“. Rádi
bychom v Mraveništi zavedli tradici
a pravidelně se u této hry scházeli.
Takže toto není poslední herní sobota, těšte se na další. A neváhejte se
co nejdříve přihlásit, bude to velký
zážitek.
Léto je sice daleko, ale už teď myslíme na to, co dětem nabídneme za
aktivity. Máme tu důležitý vzkaz pro

všechny táborníky: „Létobraní 2019
- Špindlerův Mlýn - táborníci - stop
- bylo to super - stop - příští léto
zase - stop - těšíme se už teď – stop Žeryk a Blanka – stop.“
Pro tvůrčí typy samozřejmě stále nabízíme jednorázové kurzy keramiky, které jsme na prosinec naplánovali na následující termíny:
Čtvrtek s Evou – 12. prosince od
18:30 do 21:00
Sobota s Katkou – 14. prosince od
9:00 do 11:30
Přijímací zkoušky na gymnázia se
pomalu blíží, takže i naše přípravné kurzy nabírají na intenzitě. Pro
velký zájem jsme vypsali ještě jeden
přípravný kurz a v lednu na nás čeká
dokonce víkendovka, během které
studenti projdou několika semináři
a vyzkouší si, co je bude u přijímaček
čekat.
Přejeme vám kouzelné svátky vánoční v kruhu rodinném a šťastný vstup
do roku 2020!
Nina Šafránek,
koordinátorka Mraveniště

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

Centrum primárních programů
Září a říjen byl ve znamení dopravní výchovy, kterou Cesta
integrace realizuje 12. rokem ve spolupráci s BESIP – Ministerstvem dopravy ČR, městem Říčany a Centrem pro
silniční dopravu. Díky omezené kapacitě se zapojilo 17 škol
z regionu se svými 33 třídami. Počet žáků přesáhl 600. Děti
se při teorii v Klubu Cesta a praxi na dopravním hřišti naučily základy bezpečné jízdy na kole – dopravní značky, křižovatky, povinnou výbavu kola apod. a vše si pak procvičily
jízdou na kole. Na toto setkání pak navážeme se školami
opět na jaře, včetně jízdy na dopravním hřišti. Správný cyklista může získat průkaz cyklisty.
Dále se naplno věnujeme prevenci na školách. Díky finanční podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR - Program
prevence kriminality – Děti a digitální media, realizujeme
30 bezplatných programů pro žáky 3. – 9. tříd ZŠ v tématu bezpečný internet, závislost, kyberšikana. Středy v listopadu a prosinci jsou pak věnovány off-line výzvám, do
kterých se zapojí 10 tříd v regionu – co se dá prožít a zažít
bez internetu.
Klasickou prevencí se rozumí dlouhodobé programy na
školách v různých tématech – od vztahů a prevenci šikany,
přes stmelovací techniky, téma hodnot, návykových látek,
dětství, dospívání a sexuality, právnímu povědomí, předsudkům apod. Tyto programy jsou financovány MŠMT,

BENEFIČNÍ pro
Klub
KONCERT Cesta

krajskými fondy primární prevence a školami, kterým pomáháme dotace i získávat.
Markéta Hubínková
Vedoucí Centra primárních programů

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

NA DIVADÉLKO ROMANETO
HRAJEME:

VÁNOČNÍ POHÁDKA
13.12.2019

v K2 music club Říčany, 19:00

Jak pan Mysliveček
se všemi lesními přáteli
oslavil Štědrý večer

NEDĚLE 15. prosince 2019
10.30 hodin v kapli
Olivovy dětské léčebny

VSTUP dobrovolný

Turnaj ve stolním fotbálku

Rockin'chair
Grafit band
Veronika Wildová
BFTK Dj's
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Tel: 723 564 383
Vstupné dobrovolné

Těšíme se na vás!
texty.kuryr@ricany.cz
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Jízdní řád / platí od 1. 12. 2019

Říčany v mobilu / iOS

nejede od 23. 12. 2019 do 3 .1 .2020, 31 .1. 2020, od 2. 3. 2020 do 8. 3. 2020, 9. 4. 2020, od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020, od 29. 10. 2020 do 30. 10. 2020
jede v pracovních dnech
spoj jede po jiné trase
nejede od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020, od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020
spoj zastávkou projíždí
X zastávka jen na znamení nebo požádání

OLIVOVNA

Nádraží

Na Vysoké

Masarykovo
náměstí

OÁZA

opačný směr

OÁZA

Masarykovo
náměstí

Na Vysoké

Nádraží

OLIVOVNA

1

Říčany v mobilu / ANDROID

KUŘÍ

jede od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020, od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020

X zastávka jen na znamení nebo požádání

nejede od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020, od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020

spoj jede po jiné trase

ČERVENÁ LINKA 289 002

jede v pracovních dnech

KUŘÍ

Masarykovo
náměstí

Na Vysoké

Nádraží

ZŠ NEMO/
PASTELKOV

opačný směr

ZŠ NEMO/
PASTELKOV

Nádraží

Na Vysoké

Masarykovo
náměstí

2
Jízdní řád / platí od 1. 12. 2019

spoj zastavuje jen pro vystupování

Jízdní řád / platí od 1. 12. 2019

Přepravu zajišťuje: ČSAD Benešov s.r.o., Blanická 960, 258 01 Vlašim, provozovna Benešov, tel. 317 722 577, www.icomtransport.cz/csad-benesov/, csadbn@csadbenesov.cz

jede od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020, od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020

X zastávka jen na znamení nebo požádání

nejede od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020, od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020

spoj jede po jiné trase

MODRÁ LINKA 289 003

jede v pracovních dnech

JAŽLOVICE

Voděrádky

Masarykovo
náměstí

Nádraží

Pacov

STRAŠÍN

opačný směr

STRAŠÍN

Pacov

Nádraží

Masarykovo
náměstí

Voděrádky

JAŽLOVICE

3

O

Á

V

7.27

Š1

K

7.30

Š3

7.35

V

D

O

7.37

Š
M

Y

DS

KÁ

A
ĚR

7.34

U

PY

O

7.32

ZA

Á

7.40

O

D

K

A

7.35

LY
EH

7.34

M

RE

7.36

7.39

7.42

7.44

U

TI

A

TR

7.37

7.47

7.50

I

IC

7.42

7.43

7.45
7.47

7.47

7.51

7.52

7.54

7.42

7.45

7.47

7.50

Š1
7.56

7.52

7.58

8.00

8.03

8.05

8.07

8.08

7.51

7.52

7.53

7.55

7.57

8.01

8.03

Š3

8.09

8.11

Š2

.
ÉH
I
O
ZC
H Í
IC
SK
A
É
U
O
N
N
E
Á
N
V
V
R
A
V
ČÍ
IC
O
SK T
ZD
TA
TA
N
V U
ČA
Á
N LS
,
KO
JE
RT
CN
.S
.S
V SK
ŘÍ
ĚT
JE ITE
KA LO
Ň
D
A
L
L
O
A
O
V
Z
U
O
Z
O
D Á
S
C E
K
ŽE
ŽE
V L
PO
V
O
EM
ZŠ LE
5.
PO SK
K
K
U VE
M
U
N
PI
PA BŘ

7.39

O
A
U
V
ÉH
O K
K
O
O
A
S
V ŮŽ
H
H
V
A
N
O
ÉH
O
IC
A
V
A
ÝC
A
EK
K AR
V
IK
SK TÍ
N
ŽÍ
TR
ÍČ
CK Ů
TN
O
KO
N
RY , N
N
Á
I
S
A
Ř
N
Ě
H
E Ě
Ň
Á
T
A
U SA
C
SA .
RV
O
M M
DR
LI ZŇ
EF
KV
A M
V
A
EL
BI
Á
ZŠ LE
KO NÁ
PO VĚ
M NÁ
M
ŠT
M
PI
5.
N
FI

7.38

Říčany v mobilu / iOS

VA
O
.
U
ÉH
TO
LE
I
O
Š
ZC
K
Á
CI
KO
H
Z
I
S
Í
O
K
ŘB
V
É V
Á
E
N
I
V
N
S
H
CÍ
A
N
,R
IC
A
KY
O
SK ST
SK
A
U
ČÍ
H
O
ÍČ
N
V
ST
KÁ YT JEN EL
KÁ
V
LK
A
CN
M
.
V,
Ř
O
S
S
E
O
B
A
K
E
O
L
J
U SA
K
O IT
N
D
EZ RO
EZ
ST
CO
RR
O
V L
ŽE
A
EM
A
ZŠ LE
N
BŘ U
U VE
PA
ZŠ
N
N
K
TE
SP
BŘ
PA

V
A
O
V
V
K Í
O
.Š
H
RY ĚST
I
A
L
ČÍ
SA
D
RK
N
A ÁM
A
O
R
M N
P
P
S

RÁ

H

ZA

LÍ

7.33

DK

Á
ĚR

D

O

7.33

V

7.32

K

Š1

8.18

V

TO

I
ŘB
H

8.11

O
ČK

Í
UŘ

8.09

E
IC

V

LO

Ž

JA

7.30

Š2

ŘÍ

U

8.07

A

R
ST

ÉH

SK

O

U
ŽK

7.31

N

ČA
ŘÍ
U SA
ZŠ LE

,

N

ŠÍ

T.

S
RE

7.30

Á

V
V
Í
CO
KO
KŘ
,
A
N LIŠ
P
U
Í
Í
V
Š PE
Í,
RN
CO
EZ
RA M
O
ST PA
BŘ
H
PA

7.28

N
ŠÍ

RA

ST

.

K
,
N LIŠ
N
ŠÍ PE
ŠÍ
A
R M
RA
T
A
T
S P
S

7.26

Š1

ST

RA

N
ŠÍ

,R

T
ES

Říčany v mobilu / ANDROID

O

22.11.19 16:52

Pro děti a rodiče
Děkujeme městu Říčany za podporu této akce i všem, kteří
přišli, a těšíme se za rok.
Přejeme všem klidný adventní čas.

Olga Jarkovská a Bára Smetánková

Den stromů se vydařil

Letošní Den stromů se i díky krásnému podzimnímu počasí
opravdu vydařil. Pořádali jsme ho již potřetí v duchu malé
podzimní slavnosti, jejímž smyslem je se potkat a společně
spočinout na sklonku podzimu s dobrým jídlem, hudbou a
tvořením. Naprostá většina návštěvníků přišla pěšky, přijela na kole anebo vlakem, což je velkou přidanou hodnotou
celé akce. Děti, ale i dospěláci si užili moštování – to zaujme
pokaždé a ten lahodný mošt je krásnou odměnou. Nejen
děti bavilo podzimní tvoření, jejich ručky se plnily kaštanovými šneky, obličeje listovými maskami a pestrobarevnými
podzimními závěsy. A nechyběly již tradiční dobroty od našich rodičů. A to vše za příjemného poslechu skladeb Zuzany Navarové a Radúzy v podání kapely Už to neřeš.

MŠ A ZŠ NEMO VÁM PŘEJE KRÁSNÉ VÁNOCE

RICANY_jízdní řády_Kurýr_245x165_od 1-12-2019.indd 4

V měsíci prosinci se již tradičně
uskutečňují vánoční besídky, na které srdečně zveme naše bývalé žáčky
i ty budoucí. Pro MŠ to bude 10. 12.
od 17:00 hod. přímo ve školce, pro
ZŠ v evangelickém kostele v Uhříněvsi 18. 12. od 17:00 hod. Přijďte
si vychutnat krásnou předvánoční
atmosféru, vytvořenou našimi žáky,
s písněmi za doprovodu hudebních
nástrojů a sborem rodičů. Tradičně
se uskuteční charitativní sbírka pro
nadaci „Dobrý anděl“.
V listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří v NEMU, kde se mohli rodiče seznámit se vzdělávací koncepcí
MŠ a ZŠ, s pedagogy a prostředím
naší rodinné MŠ a ZŠ. Vy, co se o nás

zajímáte, máte možnost nás navštívit
přímo ve výuce každé úterý a čtvrtek
dopoledne.

Pro zájemce o ZŠ NEMO dále nabízíme možnost dopolední návštěvy
vašich dětí na přípravném kurzu pro
vstup do ZŠ „NEMO ŠKOLIČKA“.
První návštěva je zdarma (hradí se
pouze strava), 10 vstupů stojí 5.300
Kč za dopolední docházku 1 x týdně
ve středu včetně stravy. Zájemci o ZŠ
NEMO mohou kurz navštěvovat od
února 2020.
Šk. rok 2020/2021: Zápis do ZŠ
NEMO se bude konat 8. 4. 2020 od
15:00 hod., přihlášky do MŠ NEMO
přijímáme během školního roku.
Více informací na www.nemoricany.
cz, info@nemoricany.cz a u ředitelky
na tel: 777 727 334
Krásné Vánoce a těšíme se na vás
v novém roce 2020.
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Ze života škol(ek)
česko-anglická

ŠKOLKA

MŠ Bambinárium
a dětská skupina Říčany

Čas podzimu se pomalu přesouvá
do zimního období a v Bambináriu
máme napilno.
Možná jste si také všimli, že nás atmosféra vánočních příprav zasáhne rok
od roku časněji, když na nás z regálů
juknou čokoládoví Mikulášové a čertíci málem současně s koncem letní
sezóny. Někdy člověku přijde líto, že
zimní chvíle povídání při přástkách
jsou nenávratně pryč. Ale jdeme s dobou, takže našim dětem opět začaly
lekce plavání a bruslení, listopadové
výlety na dýňovou farmu, minigolfové
hřiště na Gutovce, super návštěva u
říčanských hasičů, Gulliverova cesta v
galerii Dox a podzimní galerie společného tvoření rodičů a dětí prosvištěly
kolem nás rychlostí blesku.

V prosinci připravujeme další výlety podle abecedy a samozřejmě také
besídku, tentokrát v duchu ryzí české
tradice, na kterou zveme nejen rodiče
našich dětí, ale i potencionální zájemce, kteří chtějí nahlédnout do prostředí
školky. Termín této akce najdete jako
vždy začátkem měsíce na informační
tabuli před budovou Bambinária.
A po tom všem shonu se budeme těšit
na vánoční prázdniny v době od 21.
12. 2019 do 1. 1. 20 20.
Na závěr tohoto předvánočního
povídání, kde jsem si tak trochu
posteskla nad zběsilým životním
tempem, mi dovolte nápad na jakýsi univerzální dárek pro všechny,
kterým leží na srdci zdraví našich
dětí, také to pravé, vánoční spoči-

DĚTSKÁ
SKUPINA
děti od 1 roku

nutí, ale zároveň i ten krok s dobou, chcete-li.
Mám na mysli všechny ty televize,
počítače, telefony, které nám mají
zpříjemňovat život. Jak pravděpodobně tušíte, tyto přístroje zároveň produkují určité záření. Ve
vyspělých zemích (bohužel zatím
ne dostatečně v té naší) se o tomto
fenoménu už poměrně dlouho hovoří a provádějí se účinná opatření
pro jeho omezení. Sáhněte po tomto dárku: informujte se dostatečně,
je to velice jednoduché. Dopřejte si
komfort tichých zimních noci bez
elektro-smogu.
Přejeme vám všem krásné Vánoce a
šťastný nový rok!

MŠ Zahrádka
Léto je daleko za námi a školní rok
je v plném proudu. Nové děti si na
školku již zvykly a rozhodně se s námi
nenudí. Máme za sebou tři divadelní
představení, která jsme shlédli v mateřské škole. Jedním z nich bylo i představení Oslík na cestách, které
uspořádal tým ze záchranných složek. Zajímavou formou se tak děti seznámily se základy první pomoci a
mohly si pohladit živého osla.
Kromě dění na domácí půdě vyrážíme na různé akce
i mimo naši školu. V září jsme se připojili k malování
na rynku, které bylo pořádáno na Masarykově náměstí v Říčanech, letos na téma Moje oblíbená pohádková
postava. V říjnu jsme navštívili Svíčkárnu v Šestajovicích, kde se děti podílely na výrobě voskových pastelek
a barevných svíček, které si pak odvezly domů. Z výletu
měly radost. Děti ze třídy Jablíček se vydaly do přírody
za pokladem skřítka Podzimníčka. Putovaly po vyznačené trase, plnily různé úkoly a v cíli našly poklad.
V měsíci říjnu jsme zahájili kurz plavání, tentokrát
v Aqua Palace v Čestlicích. Zde se děti pod vedením
zkušených instruktorů zbavují strachu z vody a učí plaveckým dovednostem. Absolvujeme také lekce bruslení
pro děti v posledním roce předškolní docházky, které
již několikátým rokem organizuje Městský úřad v Říčanech. I tady se dětem věnují lektoři, kteří je učí buď prvním krůčkům na ledě, nebo dalším dovednostem podle
jejich zdatnosti. O oba tyto kurzy je u nás velký zájem.
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A aby bylo veselo, nechybí tradiční karnevaly. V tomto období máme za sebou Halloweenský karneval, na
kterém se to strašidelnými maskami jen hemžilo. Rej
v maskách byl doprovázen hrami a soutěžemi.
Velmi nás těší spolupráce s rodiči našich dětí. Proběhla
podzimní dílna, na které si spolu se svými dětmi ve třídách
vyrobili různé podzimní dekorace. Účast byla hojná.
Že mají děti a rodiče velkou fantazii, dokázali mnozí v
soutěži, kterou jsme opětovně vyhlásili. Letos na téma
„Podzim - tvoření z přírodních materiálů“. Výrobků se
sešla velká spousta, jeden nápaditější než druhý. Všem
rodičům děkujeme, že se svými dětmi vyrobili opravdu
krásné výtvory.
Soutěžíme často a rádi – zapojujeme se do různých soutěží, které nám jsou nabízeny. Děti ze třídy Třešniček
vytvořily obrázky do výtvarné soutěže Země magických
postav, za které slavnostně obdržely pěkná ocenění.
Kolektiv MŠ Zahrádka

texty.kuryr@ricany.cz
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Bubnování
V pátek 8. 11. 2019 naše škola po celé dopoledne
rezonovala zvuky bubnů a didgeridoo. Žáci všech
šestých a sedmých ročníků se postupně se svými
třídními učiteli účastnili vždy hodinového programu bubnování, který byl zaměřen na tmelení
kolektivu a verbální i neverbální komunikaci mezi
lidmi. Spolu s instruktorem, panem Rollerem,
tak během jedné vyučovací hodiny pomyslně
procestovali za pomoci typických rytmů hned
několik světadílů. Nejednalo se však pouze o nějaké ukázky či koncert. Každý z účastníků měl
přidělen svůj drumben a aktivně na něj během
programu hrál. V některých částech hodiny děti i
vyučující opakovali sekvence hrané instruktorem, jindy vymýšleli rytmus svůj a ten byl pak opakován ostatními. Celou
hodinu nás tak všechny rozechvívaly nejen vibrace bubnů,
ale také pocit sounáležitosti, jedinečnosti a spolupráce.
Vyvrcholením každé hodiny byly pak ukázky hry na prastarý dechový nástroj australských aboriginců – didgeridoo. Táhlé tóny tohoto nástroje všechny uchvátily.
Zajímavé byly i ukázky, jak si podobný nástroj vyrobit
z docela běžných věcí, které nás v domácnosti obklopují,
jako třeba trubka od vysavače apod.
Lenka Prchalová

které proběhly před 30 lety. Vcítili se do životních situací lidí
té doby pomocí hry, ve které studenti vyhlásí na své škole
stávku. Při hře si uvědomují, proč vypukly demonstrace a
jaké byly důvody k celospolečenským změnám. Všichni odcházeli spokojeni a plni dojmů, zároveň se nenásilnou formou dozvěděli mnoho o tehdejším dění.
Žákyně 6. A a 6. B

Okresní kolo ve stolním tenisu
Dne 17. října proběhlo v Čelákovicích okresní kolo družstev
ve stolním tenisu. Naše škola
dosáhla výborných výsledků.
V kategorii starších dívek Adéla Peřinová, Nikola Heřmanová a Barbora Podzimková
vybojovaly 2. místo. Starší
chlapci v silné konkurenci dosáhli na 2. příčku. Družstvo
hrálo ve složení David Dědič,
Jenda Matoška, Jakub Šafařík a Milan Filípek. V kategorii mladších chlapců jsme na stupně vítězů nedosáhli
a obsadili jsme 5. místo na okrese. Děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy a města Říčan.
Z. Čásenská

Krádeže kol – prosba o pomoc
veřejnosti
Toto krátké upozornění je učeno všem, kteří mají zájem o
příjemný život v našem městě a nejsou lhostejní ke krádežím
ve svém okolí. Víme všichni, a někteří bohužel mají i osobní
zkušenost, že se v Říčanech kradou kola, jejich součásti,
vybavení pro cyklisty. Tato smutná skutečnost trvá již dlouho, policie je bezmocná. Kola se kradou u nádraží, ale třeba
i z pozemku školy během stavebních prací. Zloději kradou
kola nová, která se dají dobře zpeněžit. Zkuste si představit,
jak na vás smutně kouká žák páté třídy, který kolo dostal za
pěkné známky ve škole a vozil se na něm pouhý týden! Jestli chcete pomoci, pak se podívejte na níže uvedené stránky,
třeba se vám podaří zloděje identifikovat. Jakákoli informace
k dané události určitě pomůže. Děkujeme!
www.zs-ricany.cz/pro-rodice-a-zaky/2019/10/kradez-kol/

„Zítra celá země“
Třída 9. C se 4. 11. zúčastnila zážitkového workshopu z dílny Post Bellum, který se konal v Muzeu Říčany pod názvem
Zítra celá země. Žáci se seznámili s historickými událostmi,

„Sametová“
Od září letošního školního roku probíhá na naší škole nový
projekt k 30. výročí listopadové revoluce. Žáci 9. tříd sbírali
materiály o dobových událostech a vytvářeli z nich výtvarné
koláže. Zároveň se ptali svých rodičů a prarodičů, zda si pamatují, co tehdy prožívali. Vznikly tak vzpomínkové příběhy
o lidské soudržnosti, přátelství a svobodě.
Vyvrcholením projektu, do kterého se zapojily i ostatní
třídy, bylo setkání 14. 11. na Masarykově náměstí. Naše
škola připravila na tuto akci krátké pásmo písní a příběhů, zároveň si žáci aktivně připomněli „Sametovou“
vlastní výrobou trikolór, hesel nebo transparentů.
A. Kouklíková
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základní škola u Říčanského lesa
VÝSLEDKY PARTICIPATIVNÍHO
ROZPOČTOVÁNÍ
I letos škole městský úřad daroval 20 000,- Kč, o jejichž využití
rozhodli žáci. Nejprve prodiskutovali možnosti, co by za peníze mohla škola pořídit, a vyrobili plakáty, kde propagovali svůj
návrh. Plakáty po dobu několika týdnů visely na chodbách,
žáci si je mohli prohlédnout a rozhodnout se, kterému návrhu
dají svůj hlas. Žákovské zastupitelstvo s p. uč. Jánošem a vedením školy poté připravili hlasovací lístky, kde podobné návrhy
sloučili, takže se nakonec vybíralo z šesti možností. Zvítězil
návrh výukových polepů na schodiště. Těší nás, že žáky zaujal nápad „jen tak mimochodem se něco naučit při čekání na
oběd“ – jak návrh zhodnotila jedna žákyně.
Zuzana Pokorná

ŠEDÁ V ŠEDÉ

Vidíte, a teď jsme u toho slova. Pojďme si to zahrát. Já budu
příslušník státní tajné policie a vy zůstanete žáky. Teď se obrátím na jednoho z vás a pozvu jej do kavárny; asi žádný velký problém, že? Jenže v té kavárně na vás spustím: Hele, my
dobře víme, že rodiče tvojí kamarádky vedou divné řeči proti
komunistům a kamarádka poslouchá zakázaný rozhlas…
Že je to pravda? Co odpovíte?
No, velkou kamarádku přece nezradím.
Aha, to je pochopitelné a správné; tak se na to pojďme podívat dál. My stejně víme, že to tak je, nechceme po tobě přece
nic jiného, než pravdu! Hele, a ty chceš teď začít studovat na
střední škole, že? Jenže když s námi nebudeš spolupracovat,
proč bychom ti měli umožnit studovat? A bratra máš na vysoké škole, mysli na něj, to bychom museli zařídit, aby jeho
studium neplatilo. Jak se rozhodneš?
To se přece nesmí. To není fér!
Ale my můžeme všechno, tomu věř. Táta s mámou přijdou o
práci, to přece nechceš. Uvědom si svoji zodpovědnost!
Teda, to je děsný, snadno se řekne, že nezradím, ale tohle je vážná situace. A co kdybychom se rozhodli utéct za
hranice?
Vidíte, jediný rozhovor, a jak se „obrátil váš život“. A mimochodem, pokud by se vám povedlo utéct, pořád tady zůstávali vaši
příbuzní, kteří od toho okamžiku „měli škraloup“ také. Tak to je
ta normalizace v praxi komunistů: vyvolat v lidech strach, nedat
jim možnost veřejně říci, co si myslí, nepustit je za hranice do svobodného světa; lidem nezbývalo, než stát frontu na banány nebo
toaletní papír. Dnes můžete od některých slýchat, že se dřív žilo
lépe… Ale je to, co jsme si zahráli, lepší než to, co prožíváte nyní?
Zuzana Pokorná

Rozhovor s Annou Janskou a Eliškou Černou
Anna Janská a Eliška Černá působí v Deníku N. Obě se věnovaly ve svých textech období tzv. „normalizace“, tedy naší
historii od roku 1969 do roku 1989. Jedna se narodila roku
1989 a zažila Sametovou revoluci v kočárku, druhá je o rok
mladší. Je zajímavé, jak lidé, kteří vyrůstali ve svobodě, vnímají časy, kdy vládli komunisté.
Zabýváte se obdobím normalizace, jak takové době rozumět?
Zkusíme odpovědět otázkou – co podle vás znamená slovo
normalizace?
No, když je něco normální nebo se do normálního upravuje? Ale jak to chápat, proč se věnovat něčemu normálnímu?
Právě, že to bylo normální jen z pohledu těch, kdo vládli,
tedy komunistů. Otázka je, co pro ně bylo normální. Zkusíme si to zahrát, souhlasíte?
Tak dobře.
Máte ve třídě někdo dobrého kamaráda nebo kamarádku?
Máme, ale co s tím…
Jste v deváté třídě a to už asi tušíte, jakou střední školu si
vybrat…
Ano, ale to je přece normální.
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NÁRODNÍ TŘÍDA 17. LISTOPADU 1989
Rozhovor s fotografem Janem Šilpochem

• Jan Šilpoch byl 17. listopadu 1989 na Národní třídě
spolu se studenty. Jako fotograf legendárního týdeníku
Mladý svět pobýval denně v ulicích Prahy a přinášel fotoreportáže z každého dne Sametové revoluce nejen v
Praze. K 30. výročí Sametové revoluce připravil knihu
fotografií, která zaznamenává důležité okamžiky, vysokoškoláky na kolejích i dění na ulicích měst. Jeho kniha
končí volbou prezidenta Václava Havla. V současnosti
působí Jan Šilpoch jako hlavní fotograf časopisu Můžeš
nadace Konto Bariéry. Přišel nám do školy o této době
vyprávět…

sy Kdo, ne-li my, kdy, ne-li teď a Zrušte monopol KSČ,
jsem si uvědomil, že je tady generace, která nechce žádné
kompromisy, ale jasnou změnu. Naděje na změnu sílila
každým dalším dnem a každou další manifestací proti vládě
komunistů. Už během průvodu na Národní třídu ve mně sílilo přesvědčení, že to nikdo nedokáže zastavit. Později byly
obavy z nasazení tanků v ulicích nebo použití ozbrojené armády komunistů – Lidových milicí; naštěstí si na nic z toho
tehdejší moc už netroufla. A tak celý příběh končí šťastně,
volbou Václava Havla prezidentem dne 29. prosince 1989.
A co dnes?
Vidím to na svých dětech, přemýšlí jinak a nepodléhají populismu. Máme velkou naději v mladé generaci. Myslím, že
na laciné sliby nenaletí.

Věřil jste, že vláda komunistů u nás přestane?
Vůbec ne. Myslím, že většina mojí generace si myslela, že se
to nedá změnit. Ještě 17. listopadu jsem studenty považoval
za snílky. V zemi byla sovětská armáda, lidi žili dlouho ve
strachu z toho, že přijdou o práci, jejich děti nebudou smět
studovat, nebo že budou zavřeni. Strach nás ovládal.
Měl jste na demonstraci 17. listopadu strach?
Dříve jsem se obával policie a střetu s ní, také samozřejmě o
foťáky Policisté vzali do ruky obušky a člověku nezbylo než
utíkat. Ale byl rozdíl mezi předchozími akcemi a Národní
třídou. Tady se nás fotografů sešlo mnohem více; jako by
strach něco převážilo. Lidé zamířili na Národní třídu, kde už
stáli policisté v kordonu. Studenti si před ně sedli, zapálili
svíčky a kladli je na zem; začali zpívat Modlitbu pro Martu.
Proti nim stáli mladí policisté a byli nervózní. Neměl jsem tu
chvíli strach, jen o nafocené filmy.
Jaký byl zásah policie?
Zásah vlastně začal krátce poté, co jsme jako oficiální novináři místo opustili. Už jsme jen z dálky zaslechli řev a praskání. V noci jsem se na místo ještě vrátil, poházené boty,
oblečení a krev na zemi svědčily o tom, co se zde stalo.
Kdy se dalo věřit, že se něco změní?
Vlastně už ve chvíli, kdy se objevily transparenty s nápi-

KZŽ – Národní divadlo
23. října Klub zvídavého žáka zamířil do
Národního divadla, kde nás čekalo úžasné zpracování Erbenovy Kytice. Kromě
toho jsme věnovali
čas budově ND
zvenčí; za pomoci
pracovních
listů
jsme hledali výtvarné a architektonické
ozdobné prvky na
zdech Zlaté kapličky. Při cestě zpátky jsme se všichni
svorně shodli, že
počasí nám přálo, a
že jsme i příjemným
způsobem oslavili
Den vzniku naší republiky.
M. McFadyen, J.
Beranová

Advent v Nerudovce
Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky
v roce a výroba adventního věnce
k tomuto času neodmyslitelně patří. I my se chystáme k výrobě tohoto
znaku adventu. Budeme je vyrábět
v rámci komunitně osvětového setkávání s klienty Domova seniorů
Říčany Voděrádky, kteří budou
společně pracovat s chlapci 6. a 8.
ročníku naší školy. Lektorkou bude
pracovnice Dendrologické zahrady
v Průhonicích. Různorodý přírodní
materiál bude jistě dávat prostor k
neomezené míře kreativity. V průběhu dílny se i blíže všichni seznámí
s rostlinami, které jsou s oslavou

vánočních svátků tradičně spojeny.
Celá akce je financována z projektu
Šablony II.
Další již tradiční akcí ve spolupráci
s Muzeem v Říčanech bude vánoční
pracovní workshop pro všechny žáky
školy. Navštíví nás čert s Mikulášem,
kteří určitě obdarují všechny hodné děti
naší školy.
Advent není v původním smyslu dobou shonu a předvánoční nervozity,
ale naopak je obdobím ztišení, klidu, rozjímání. Naše škola tedy přeje
všem klidný adventní čas. Relaxujte,
rozjímejte, odpočívejte…
Olga Maláková
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Co je nového v ZŠ Bezručova
Malování v Malování

Do tématického plánu učiva Výpočetní techniky
pro osmou třídu patří také seznámení se s programem Malování. Podle diskuze se pro žáky a
studenty současné doby jedná už o program z „doby ledové“.
Vše základní umí už od páté třídy a program jim dle jejich názoru nenabízí takové možnosti, jako například jistě modernější
Photoshop. Přesto jsme se společně pustili do tvorby geometrických tvarů či koláží, objevili funkci malování 3D.
K opakování tvorby v programu jsme stanovili jasný cíl – obraz
vázy. Žáci 8. B zpočátku nevěřili, že zvládnou ucelené „umělecké dílo“, ale s pečlivostí se pustili do práce, tedy malování, při
kterém jim štětec nahradila (počítačová) myš.
Vzorem nám byla předloha
v praktické části metodického textu od Hany Horské,
která žáky navedla pomocí
deseti kroků s užitím tužky,
čar, elips, mnohoúhelníků
či plechovek k obrazu vázy
s květinami. Osmákům se
velmi dařilo, což dokládají
ukázky od Verči Novákové,
Terky Kuncové, Šimona
Smetany či Nicole Nevické.
Pavla Holoubková

ERASMUS+ PROJEKT PARTNERSTVÍ ŠKOL
na Bezručovce. První setkání.

nost se setkat s absolventem školy v Ronse, který nyní působí
v OSN, a který ve své prezentaci představil tuto instituci, její
aktivity a působnost. Část programu, týkající se evropské otázky a evropského cítění, jsme zakončili návštěvou Evropského
parlamentu.
Setkání partnerů bylo úspěšné po všech stránkách. Přineslo
první dojmy ze vzájemné spolupráce, z komunikace a z diskusí
v anglickém i francouzském jazyce. Naši učitelé se vrátili s nadšením z budoucích plánovaných aktivit, které budou konány
již společně se žáky. Takže se těšíme na další společné setkání
v dubnu ve španělské Tarifě. Hola Tarifa!
Margita De Heij Kolářová

Název projektu:
Languages to learn and live
Ve dnech 13. - 18. října 2019 se vybraní učitelé z Bezručovky
účastnili první společné projektové aktivity s učiteli z partnerských zemí - Belgie, Litvy a Španělska. Společný workshop na
téma plánování projektových aktivit se konal v Belgii ve městě Ronse, v partnerské škole Campus Da Vinci. Cílem setkání
bylo představení svých škol a domovských měst, a naplánování
konkrétních projektových aktivit a jejich výstupů.
Setkání bylo zahájeno přijetím na radnici představiteli města
Ronse, a po té se začalo s pracovním programem a jednotlivými workshopy. Učitelé se poprvé osobně seznámili a společně
diskutovali na téma jazykového vzdělávání ve svých školách.
Hovořili o školních plánech, týkajících se jazykové výuky, a o
výukových metodách. Belgická partnerská škola představila
svůj inovativní projekt sdílené výuky, tzv. co-teaching, kdy jeden předmět vyučují v jedné třídě současně dva učitelé. Bezručovka se v říjnu 2020 chystá partnerům představit výuku
metodou CLIL, tedy výuku anglického jazyka na obsahu jiného
školního předmětu. V dubnu 2020 se ve španělské Tarifě naši
učitelé a žáci zúčastní části programu jejich bilingvního vzdělávání a litevská základní škola v dubnu 2021 zahrne drama do
společné jazykové výuky žáků partnerských škol.
Tento náš projekt Erasmus+ má i svou část věnovanou
životnímu prostředí a udržitelnosti rozvoje. Na podporu
tohoto tématu se všichni partneři zúčastnili přednášky
a ukázky udržitelného pěstování zeleniny v zahradnické
škole ve městě Kortrijk (tzv. hydroponie).
Během projektového pracovního týdne jsme měli také mož-
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Setkání po 30 letech
V pátek 15. 11. proběhl na naší škole projektový den k příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Pro studenty byl
připraven čtyřhodinový program, poskládaný z poutavé
přednášky předního českého historika Jiřího Padevěta, přednášky paní Terezy Sanjuan z Evropského domu,
projekce filmu Kolja a překrásně připraveného pásma
absolventů našeho gymnázia z tehdejšího studentského

stávkového výboru. Myslím, že většinou z nás ona úchvatná atmosféra, kterou se povedlo na škole vytvořit, silně
pohnula. Především program bývalých studentů, který
probíhal v tělocvičně vyzdobené tematickými plakáty, dobovými fotografiemi i obrázkem Václava Havla a zahrnoval i vystoupení školního sboru, nám velmi citelně nastínil
situaci, která nastala před třiceti lety.
Marie Šebková, třída V7

Pedagogický sbor a žáci
Gymnázia Říčany přejí
všem čtenářům Kurýru
šťastné a veselé svátky
vánoční. Předvánoční atmosféru můžeme společně prožít na
tradičním koncertě na
schodech školy, na který
všechny srdečně zveme.
Přesný termín bude
uveden na www.gyri.cz
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Kukátko do Žákovského
zastupitelstva
Dobrý den. Jmenuji se Matyáš Maňas a jsem člen Žákovského zastupitelstva města Říčany. Jakožto jeden ze členů
mediální skupiny Žákovského zastupitelstva jsem vymyslel
něco, čím bych vám, obyvatelům Říčan, mohl přiblížit, co
se v Žákovském zastupitelstvu děje. Budu vás informovat,
o čem se jednalo a o blížících se akcích, které budou právě
v režii Žákovského zastupitelstva. Dnes se vám ve stručnosti
pokusím přiblížit volbu starosty a dvou místostarostů, která
se odehrála na zasedání dne 6. 11. 2019.
Byl to slavnostní den. V Žákovském zastupitelstvu města Říčany se už po dvou zasedáních měl volit starosta a dva místostarostové. Celé zasedání začalo tím, že každý z kandidátů promluvil k nám všem a řekl nám svůj záměr. Mezi kandidáty byli:
Anna Andrášková, Jan Hromas, Eliška Reha a Karel Voltr. Po
dokončení jejich kampaně jsme si zvolili způsob hlasování, kterým byl zvolen tajný hlas. Každý člen zastupitelstva napsal čtyři
kandidáty a seřadil je od 1 do 4. Kandidát s číslem 1 měl 4 body
a kandidát s číslem 4 měl 1 bod. Doufám, že chápete princip

tohoto hlasování. Následně se lístky vybraly do improvizované
urny. Potom se zvolila volební komise, jejíž členové byli Tomáš
Bečvář, Matyáš Maňas a Kryštof Kohout. Já jsem byl zvolen
předsedou volební komise, takže jsem vyhlašoval počty hlasů a
umístění jednotlivých kandidátů. Na 4. místě se umístila Anna
Andrášková, na 3. místě Eliška Reha, na 2. místě Karel Voltr a
na 1. místě se umístil Jan Hromas. Jan Hromas se tedy oficiálně
stal novým starostou Žákovského zastupitelstva. Ještě jednou
gratuluji.
Následně jsme zvolili místostarosty stejným způsobem jako starostu. Volby do této funkce nakonec vyhráli Karel Voltr a Natálie
Kolářová, oba shodně osmi hlasy. Vedení Žákovského zastupitelstva se tedy skládá ze starosty Jana Hromase a z místostarostů Karla Voltra a Natálie Kolářové. Následovalo fotografování
celého nového Žákovského zastupitelstva.
Dne 1. 12. 2019 se uskuteční rozsvícení vánočního stromečku,
u kterého bude přítomen i starosta žákovského zastupitelstva
Jan Hromas. Na této akci pronese řeč a velice rád vás na ní uvidí.
Matyáš Maňas

Moje vize žákovského zastupitelstva
Když jsem žákovským zastupitelům
předkládal svou kandidaturu na žákovského starostu, vytyčil jsem tři
základní body.
Chci tým. V Žákovském zastupitelstvu je nás 21 a nepůjde to bez chybiček. I tak si dávám za cíl vytvořit
prostředí, ve kterém budeme se
zastupiteli efektivně spolupracovat
na bodech, které dáme dohromady
společnými kompromisy. Každý ze
zastupitelů má jistotu, že se s ním
budu aktivně zabývat zájmy žáků a
studentů, které zastupuje, a vždy jim
najdu místo v programu jednání.
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Jak už jsem zmínil, chci činit. Mezi
žáky a studenty se rodí spousta
úžasných nápadů, a já chci plně
využít prostředků žákovského zastupitelstva a z pozice žákovského
starosty úzce spolupracovat se zastupiteli města tak, abychom těch
nejlepších skutečně dokázali dosáhnout a Říčany ovlivnit.
A chci, abychom byli vidět. Jsme
tady pro všechny žáky a studenty a
musíme to dát jasně najevo. Přeju-li si, aby za zastupiteli žáci chodili
a předávali jim své podněty a nápady, musíme nejdřív ukázat, že jsme

něčeho schopni. Budeme využívat
moderních prostředků, abychom
zacílili naší cílovou skupinu, a po
šesti letech se připojíme do rychlého
pruhu našeho města tím, že je budeme následovat aktualizací našeho
vzhledu.
Věřím, že se nám podaří po sobě zanechat nesmazatelnou stopu formou
našich projektů ve veřejném prostoru
a těším se na tvrdou práci a spolupracující tým Žákovského zastupitelstva.
Jan Hromas,
starosta Žákovského zastupitelstva
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Dítě v pasti sociálních sítí

Ve čtvrtek 24. října 2019 se uskutečnila
konference pro rodiče pod vedením paní
Michaely Štáfkové, MBA. Konferenci navštívilo 82 rodičů,
kteří se chtěli dozvědět, do jaké míry je virtuální svět, ve kterém žijeme my i naše děti, bezpečný, co je hrozbou z pohledu kybersvěta, co je a co není závislost a role rodičů a pedagogů při prevenci. Děti netrpí nedostatkem informací, ale
nedokážou informace předat do praxe. Bohužel, dle statistik se 85 % dětí chová na internetu problémově – škodlivě.
Musíme ale uvědomit, že za to můžou i jejich rodiče – jedná
se o záležitost výchovy a rodičovské vzory.
• Každý 10. rodič dovolí svému dítěti (do 9 let) založit si
profil na sociálních sítích (porušují pravidla)
• Každý 6. rodič dává svému dítěti (do 3 let) denně (!) mobil
či tablet
Kde je největší nebezpečí internetu? Bohužel je v nás. Nejenom dětem chybí sebereflexe, neumí/nechtějí se nudit a

jsou líní a pohodlní. Neví proč, neví s kým a nechce se jim.
V kyberprostoru se všechno děje samovolně, prostě se to
děje… naskočilo mi to tam, tak uvidíme, píšu si s někým,
kdo mě chválí a jsem pro něj důležitá… Dnešní děti chtějí
mít všechno hned teď a rychle, nechtějí zažívat negativní
emoce a nepohodlí. A rodiče jim v tom pomáhají. PC hry
postupně navyšují systém odměny (dopamin) a když nehraju, mám absťák – agrese při odnětí.
Prevenci je nutno vidět v naučení rozhodovacích dovednostech a ve znalosti své hodnoty. Rodič by měl umět a chtít
mluvit s dítětem o tom, co dělá na internetu, učit se od něj,
získat jeho důvěru. Dítě se pak nebojí jít za rodičem v případě, když se něco děje. A jak vyřešit tu nudu? Postupně se
učit chvilku vydržet v nepohodlí, naučit se přijímat v životě
rovnováhu (smutek a bolest patří do života), učit se nudit a
mluvit spolu. Spolu s dětmi vymyslete baterii činností, co
dělat, když se člověk nudí, a jdeme na to, nový rozměr rodinných večerů, výletů…
Konference byla realizována týmem MAP, Komisí pro sociálně právní ochranu dětí, protidrogovým koordinátorem
města Říčany.
Markéta Hubínková
Protidrogový koordinátor města Říčany
ORP Říčany - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II“,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a
z vybraných obcí ORP Říčany.

Vážení rodiče,
ředitelé říčanských škol v poslední
době zaznamenali značný nárůst
kyberšikany mezi žáky základních
škol, zasílání pornografie mobilními
telefony a šíření závadných fotografií
a informací přes sociální sítě. Proto
bychom chtěli touto cestou na vás
apelovat, jako na zákonné zástupce našich žáků, abyste dle vašich
možností zjišťovali, co vaše dítě
s telefonem, tabletem, počítačem
provádí, když s ním pracuje. Existuje
celá řada možností, jak své děti prověřovat (rodičovský dohled, vlastní
účet dítěte s omezeným přístupem,
možnost náhledu do historie internetového prohlížeče apod.)
Vzhledem k tomu, že se situace v této

oblasti stává těžko zvladatelnou
i přes skutečnost, že je používání
mobilů a jiných záznamových zařízení na našich školách zakázáno,
žádáme vás o součinnost při řešení
této problematiky. Učitelé mohou
pouze vysvětlovat, přesvědčovat a
vychovávat, otázka kontroly je pak na
vás - rodičích. Zasílání a nahrávání
závadných textů a fotografií se většinou odehrává mimo prostory škol
a mimo vyučování, ale pak se stejně
podílí na destrukci třídních kolektivů
a narušuje nám ve značné míře
vzdělávací a výchovný proces.
V rámci prevence vám můžeme doporučit krátké filmy z cyklu Seznam se
bezpečně – viz odkazy níže
www.televizeseznam.cz/video/

seznam-se-bezpecne/nebud-hater-231477
www.youtube.com/watch?v=bx6aW
mZZYmM&feature=youtu.be
https://youtu.be/0kzLc4BDaNA
https://www.youtube.com/watch?v=
3v3QHOAH1y0&feature=youtu.be
Dále bychom se přimlouvali za zhlédnutí filmu Na hory (https://www.
televizeseznam.cz/video/seznam-se-bezpecne/na-hory-231372), který
je z našeho pohledu velmi poučný a
lidé, kteří jej zhlédnou, lépe zhodnotí
důsledky kyberšikany, které mohou
děti potkat.
Všem rodičům děkujeme za spolupráci a za kladný přístup k celé věci.
S pozdravem
ředitelé říčanských škol
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Slavnostní koncert STEINWAY&SONS měl
krásnou atmosféru
Ve středu 23. října 2019 proběhl
v novém koncertním sále slavnostní
koncert, na kterém ZUŠ v Říčanech
představila veřejnosti nové koncertní
křídlo STEINWAY&SONS. Na koncertě vystoupili nejen žáci školy, ale také
pedagogové a významní hosté. Jsem
velice ráda, že naše pozvání přijali vynikající klavíristé, jako jsou Marek Kozák,
Jan Simon a Michal Rezek. Poslední
zmíněný host zastupoval na koncertě i
pedagogický sbor naší školy, který doplnily klavíristka Markéta Sinkulová
a houslistka Markéta Dominikusová.
Na koncertním programu se podílely
i výkony našich mladých a nadějných
klavíristek. Své skladby zahrály Lea
Stocková, Rozárie Poláková, Anna
Thümmelová, Magdaléna Polívková a
Kateřina Podlucká. Klavírní trio doplnila houslistka Kateřina Končická.
Milým a velmi váženým hostem byl pan
farář Konstantin, který našemu novému
nástroji požehnal.
Koncert, na který jsme dlouho čekali,
proběhl před zcela zaplněným sálem,
v krásné atmosféře a je to jeden z našich
dlouhodobých splněných snů.
Firma STEINWAY&SONS je světově

nejuznávanějším výrobcem klavírů.
Klavíry této značky zdobí téměř všechna světová pódia. Samozřejmě jsme si
nemohli dovolit do našeho nového sálu
zakoupit klavír vyšší řady, nejen kvůli
finančním prostředkům (to hlavně), ale
také proto, že zvuk klavíru je velice nosný a větší nástroj by náš nový koncertní
sál akusticky nezvládl.
Chtěla bych jen upřesnit informaci, která proběhla v zářijovém Kurýru. Klavír
STEINWAY&SONS stál skutečně
více než milion korun. Pořizovací cena
klavíru této řady se pohybuje kolem

2,4 milionu korun. Firma Drnek – piana, s výhradním zastoupením firmy
STEINWAY&SONS, nám poskytla
slevu 500 000 Kč. ZUŠ investovala do
nákupu koncertního křídla 1 300 000
Kč a s finanční podporou zřizovatele
600 000 Kč bylo možné tento nástroj
zakoupit.
Chtěla bych tímto poděkovat městu Říčany za pochopení naší žádosti o podporu, která nám umožnila tento mimořádný nástroj získat. Byla to jedinečná
šance, která se už nebude opakovat, a
úžasný dárek k 65. výročí založení naší
školy.
Klavír bude sloužit koncertnímu provozu a akcím základní umělecké školy.
Tento nástroj je trvalá investice do budoucnosti; i když nám všem už skončí
funkční nebo volební období, klavír tu
pro šikovné říčanské děti bude stále. A
to je dobře!
Iveta Sinkulová,
ředitelka ZUŠ Říčany

ZUŠ Říčany přeje všem
svým žákům a jejich rodičům, příznivcům a přátelům
krásné prožití adventní doby,
požehnané Vánoce, strávené se
svými nejbližšími, a do nového
roku vykročení pravou nohou.
Děkujeme všem za pomoc, které
se nám od vás dostává, a těšíme
se na vše nové, co nás v příštím
roce čeká.
Vaše ZUŠ
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Prosinec v Aquapalace
Prosinec je krásným
obdobím adventu
a očekávání. Děti
se těší na Ježíška, dospělí na sváteční
volno a oslavy Vánoc a konce roku. Tma
přichází brzy, sněží, mráz zalézá za
nehty. A všude vládne chaos a nákupní
horečka. O adventu se má ale rozjímat
a relaxovat. Nevíte, kde najít trochu klidu
pro získání duševní pohody a harmonie?
My to víme! Vydejte se do Aquapalace
Praha a najděte zde svoji oázu.

DARUJTE
ZÁŽITEK

Vodní svět

■ 30. 11. – 1. 12. 2019 – 1. adventní
víkend s vánočními skřítky
■ 7. – 8. 12. 2019 – Velká Mikulášská v Aquapalace Praha plná her
a dárků – navíc kouzelnické vystoupení a ukázkové lekce mermaindingu
■ 14. – 15. 12. 2019 – 3. adventní
víkend
■ 21. – 22. 12. 2019, 25. 12. – 5. 1.
2020 – Vánoční prázdniny v Karibiku
– přijďte si užít zábavu i relaxaci!

Sauny

■ 5. – 8. 12. 2019 – Čertovské saunování – speciální saunové divadelní
ceremoniály s ďábelským občerstvením

Letošní dárky
snadno a bez stresu

Máme pro vás tip na dárky, které potěší celou rodinu! Zábava ve vodním
stylu pro celou rodinu nebo luxusní
relaxace v Aquapalace Praha!
Víte, co ocení všichni členové rodiny? Jednoznačně společné zážitky a chvíle se svými nejbližšími.
V Aquapalace Praha jsme přichystali širokou škálu dárkových poukazů,
ze kterých si vybere každý.
■ Pro malé raubíře legraci ve vodě
S dětskou kartou Hvězdička pro děti
do 150 cm a 12 let darujete všem raubířům každodenní neomezenou koupačku na celý rok. Ve Vodním světě
se mohou vyřádit na 20 tobogánech či
skluzavkách, užít si unikátní virtuální
realitu na tobogánu Magic tube nebo
si sjet nekonečnou ¼ km dlouhou
jízdu na nejdelším tobogánu v ČR.
Malým plavcům tak darujete neomezenou dávku vodního dobrodružství
a rozsvítíte hvězdičky v jejich očích.

aquapalace.cz
Cena za dětskou kartu Hvězdička je
1190 Kč s platností 1 rok/tedy 365
dní. A to už stojí za to!
■ Zážitek pro celou rodinu
Vymyslet dárek pro celou rodinu
není snadné, nicméně v Aquapalace Praha máme řešení. Celodenní
vstupenka pro rodinu uspokojí úplně všechny. Zatímco děti a studenti
si užívají na více jak 20 skluzavkách, tobogánech a mají možnost
dovádět v mořském vlnobití, rodiče
mohou relaxovat ve více jak 10 vířivkách či masážních lavicích. Pro
milovníky tepla je k dispozici největší Saunový svět v České republice, který zahrnuje nejen klasické
finské sauny, ale i římské lázně
a unikátní dětskou saunu v podobě
perníkové chaloupky.
Cena celodenní rodinné vstupenky

je 1949 Kč a vstupenku můžete využít až půl roku od jejího nákupu.
■ Pro zábavu i relaxaci
Dárek, který splňuje jak zábavu, tak
relaxaci na neomezenou dobu – to
je roční členství do Vodního i Saunového světa Aquapalace Praha.
Vybrat si nyní můžete ze zvýhodněných vánočních nabídek – např.
roční členství do Saunového i Vodního světa pro dospělého nebo pro
rodinu. Roční členství do Aquapalace Praha, to je zábava na celý rok.
Cena za Roční členství pro dospělého do Saunového i Vodního světa
Aquapalace Praha je nyní v akci za
9990 Kč.
Cena za Roční rodinné členství do
Vodního světa ve verzi 2 dospělí
a 2 děti je za 15990 Kč.
Více informací na www.aquapalace.cz
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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, kupuji byt a chci se zeptat, k čemu
slouží úschova peněz? Nebylo by jednodušší poslat peníze
rovnou prodávajícímu? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, určitě doporučuji podepsat
současně s kupní smlouvou také smlouvu o úschově
kupní ceny. Důvodem je, že zápis na katastru trvá ze
zákona minimálně 20 dní a po tuto dobu je potřeba mít
peníze někde složené. Pokud byste poslal peníze rovnou
prodávajícímu a katastr z nějakého důvodu nezapsal
vaše vlastnické právo, neměl byste ani byt ani peníze.
Úschovní účet si můžete zřídit u advokáta, banky nebo
notáře, které vyplatí vaše peníze prodávajícímu až ve

chvíli, kdy budete na listu vlastnictví na katastru uveden
vy jako nový majitel.
Otázka: Dobrý den, mám dotaz. Příští rok v dubnu mi
končí fixace u mé hypotéky. Rád bych prodal byt a doplatil
hypotéku do konce dubna. Kdy myslíte, že je potřeba začít
s prodejem, aby se vše stihlo?
Odpověď: Dobrý den, určitě začněte s prodejem co nejdřív. Když bude na prodej víc času, nebudete v časové tísni
muset snižovat cenu, abyste byt určitě prodal, a bude tedy
větší šance prodat byt za dobrou cenu. Nepodceňte přípravu
bytu na prodej jako např. vyklizení přebytečných věcí a drobné opravy, které také vyžadují nějaký čas. Během Vánoc se
obrňte trpělivostí, lidé budou méně sledovat inzerci a chodit
na prohlídky. Abyste stihnul splacení do dubna, měl byste mít
podepsanou rezervaci s kupujícím do konce února. Určitě se
vyplatí spolupráce s dobrým makléřem, který Vám pomůže
stanovit správnou cenu a určí správnou strategii pro případ,
že by se prodej nedařil tak rychle, jak potřebujete.
Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat na
e-mail: jana.karlachova@re-max.cz
nebo přes webový formulář zde:
www.janakarlachova.cz/realitni-poradna

Ze života Římskokatolické farnosti Říčany
Náboženství
2019/2020
Náboženství
vyučují
ve
středu na faře
v Říčanech: Šárka Landkammerová
předškolní a 1. třídu, Kateřina Beránková 2. třídu, Miloslava Pangrácová 4.
a 5.třídu, Hana Zavadilová 6. až 9. třídu, Anna Sirovátková 9. třídu a starší.
Na první svaté přijímání 3. třídu připravuje P. Matěj Balúch a P. Konstantin
Mikolajek. Ve Slušticích učí Hana Zavadilová v pondělí 3. až 5. třídu. Náplní
setkání v tomto školním roce je čtení
příběhů Josefa Janšty „Proměna srdce“.
Můžeme se měnit skrze modlitbu. Čer-

pají ze Slova Božího a objevují, jak Pán
Ježíš proměňuje naše životy. Náboženství v Kostelci u Křížků vyučují ve čtvrtek
P. Matěj a Miroslava Dvořáková.
Katechetické středisko AP připravuje
formační dny pro katechety a nabízí
různá školení a semináře. Na webových stránkách zveřejňuje aktuality.
Přejeme všem dětem a katechetům
úspěšný školní rok.
Adventní neděle
Zveme vás srdečně 15. 12. na náměstí
na program 3. adventní neděle, kterou
zajišťujeme společně se skauty ze střediska Lípa v Říčanech. Naše farnost si
pro vás připravila vánoční program.

Půlnoční mše vánoční na faře u Husitů

Zveme vás na tradiční půlnoční bohoslužbu na faru Církve
československé husitské v ul. 17. listopadu, která začne
24. 12. 2019 ve 23 hodin. Zazpíváme si společně české
vánoční koledy, poté posedíme u malého občerstvení.
První adventní svíčku na věnci rozsvítíme 1. prosince
2019 v 10 hodin dopoledne při obvyklé bohoslužbě.

Martina Blahníková
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Děti si s oblibou pouštějí lodičky,
ochutnávají vafle a dospělí svařáček.
Těšíme se na vás.
Farní občasník ZVON
Z úvodníku P. Konstantina pro podzimní Zvon citujeme: „Nedávno jsme měli
krásnou slavnost, při níž jsme přivítali
pana opata ze Strahova, Daniela Janáčka, který udělil našim 14 farníkům svátost biřmování. Po celý rok jsme se scházeli na faře a byla to nezapomenutelná
setkání, jak pro mne, tak snad i pro biřmovance. Rád bych jim za to poděkoval.
Při setkáních se lidé navzájem poznali a
povzbudili ve víře, což je prima.“
Za ŘMK farnost Říčany
Hana Zavadilová

Poděkování
l Chtěl bych poděkovat řidiči, který mne
7. září vyčerpaného převezl z prostoru nad
domovem důchodců k DPS.

p. Šerý
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Účetní a daňová poradna pro podnikatele

RADIUS Øíèany s.r.o.
Ohlédnutí za uplynulým rokem a poděkování Ing.
Věry Tauberové, ředitelky a majitelky účetní
a daňově
danì, finance
poradenství
poradenské firmy RADIUS Říčany s.r.o. ekonomické
zpracování úèetnictví

Vážení čtenáři,
máte v rukou prosincové číslo Kurýru. Prosinec je
měsícem, kdy se snad každý z nás zastaví, ohlédne se za uplynulým rokem, a také přemýšlí o tom,
co přinese ten další rok. Já letos udělám malou
výjimku: ohlédnu se nejen za rokem 2019, ale vezmu to trošku obšírněji, zmíním vše podstatné, co
jsem s RADIUSem a s vámi prožila od ledna 2016
a zmíním i rok 2020. Proč bilancuji období od
ledna 2016? A proč se dnes dívám do roku 2020?
V lednu 2016 jsem se stala novou majitelkou RADIUSu, takže v lednu 2020 vstoupím už do pátého roku, kdy v této firmě každý den pracuji, kdy
tuto firmu přetvářím podle svého nejlepšího vědomí a svědomí do moderní a dobře fungující kanceláře, která vždy respektuje platné zákony této
země a současně hájí oprávněné zájmy svých klientů; která dokáže přetvořit účetnictví z „nutného zla“ na pomocný nástroj pro majitele malých i
větších firem. Jsem opravdu velmi pyšná na vše,
co se nám podařilo. Od prvního dne roku 2016
nastala povinnost podávat kontrolní hlášení k
DPH – všechny naše klienty jsme tímto procesem
bezchybně provedli, sami jsme zorganizovali odborný seminář na toto téma, zúčastnilo se ho neuvěřitelných 86 přihlášených. Ohlasy byly skvělé,
přednáškový sál v hotelu PRATOL byl plný do posledního místečka. Proto jsme v září 2016 šli ještě
dál. Ve spolupráci s firmou Počítače Říčany jsme
připravili seminář na další velké téma roku 2016,
a tím byla elektronická evidence tržeb. Tento seminář byl otevřený veřejnosti, konal se v sále KD
Labuť a mnozí z vás tam byli. Sál byl plný. V roce
2016 jsme firmu přestěhovali do nových prostor
v OC Lihovar a technicky jsme firmu pozvedli na
úroveň 21. století. Počítačová síť, vlastní server,
využití importů dat při přebírání podkladů do
účetnictví. To byly naše investice do techniky. Co
však považuji za největší profesní posun, to je
zápis RADIUSu do oficiálního seznamu daňově
poradenských kanceláří, který vede Komora da-
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ňových poradců v Brně; v seznamu jsme zapsáni
od léta 2016. Nejžhavější novinka je naše stěhování do vlastních prostor v létě tohoto roku. Jsme
Edvarda
Beneše
467, 251 01
ve svém,
máme
podmínky
proØíèany
další růst a rozvoj.www.radiu
Pokud mám bilancovat, nesmím však opomenout
jeden faktor, bez kterého bych vlastně neměla ani
důvod tento článek napsat. Tím nejdůležitějším
faktorem jsou pro mne lidé. Lidé zaměstnanci,
lidé zákazníci, lidé VY, čtenáři Kurýru. Lidé jsou
tím nejcennějším, co firma vůbec má. I tady jsme
prošli dlouhou a silnou proměnou, tým zaměstnanců se obměnil, změnila se skladba portfolia
našich zákazníků; dnes jsou našimi klienty malé
a střední firmy, ale jsou mezi nimi i OSVČ, kteří
nemají žádné zaměstnance. Všem se věnujeme
se stejnou péčí, všichni jsou pro nás důležití. Ty
uplynulé čtyři roky přinesly hodně rozhodování,
hodně změn, ale já pevně věřím, že směr máme
správný. Začíná se skutečně naplňovat tajné přání, které jsem si v lednu 2016 sama pro sebe postavila asi takto: Každý, koho potkám, se určitě
nestane zákazníkem RADIUSu, ale každý, koho
potkám, si zapamatuje, že s účetnictvím a s daněmi mu pomůže RADIUS a Věra Tauberová. A to
se skutečně stává realitou, i díky vám, čtenářům
Kurýru, kteří mi posíláte své dotazy a dáváte mi
zpětnou vazbu. Mé články čtete už od ledna 2016
a já pevně doufám, že je budete rádi číst i v roce
2020. Rok 2020 je pátým rokem nového RADIUSu, a současně je to 25. rok od založení této firmy. Proto mi závěrem dovolte projevit neskromné
přání, aby nový RADIUS fungoval minimálně tak
dlouho, jako RADIUS starý.
Vážení čtenáři, přeji vám všem krásné a požehnané vánoční svátky, prožijte je přesně tak, jak
si přejete vy sami. Posílám kopec pozitivní energie a přání všeho dobrého vám i vašim blízkým.
Do roku 2020 vykročte s čistou hlavou, věřte,
že vše, co si člověk přeje, se mu splní, pokud za
svým cílem jde trpělivě a poctivě.

Vaše Věra Tauberová
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Jak jsme prožívali listopad 1989
Pro účely výstavy „Osmdesátky –
Jak jsme tady žili/Až do sametové
revoluce“ jsme oslovili příznivce,
spolupracovníky i pracovníky našeho muzea s jednoduchou otázkou:
Jak jsi prožíval(a) listopad 1989? Co
se tenkrát dělo v tvém osobním životě?
Do dvou odpovědí máte možnost se
začíst i na tomto místě.

S trikolorou na kabátě
Sedmnáctý listopad byl pátek a já ho trávil ve škole. Bylo mi sedmnáct a chodil
jsem do 3. ročníku SPŠ strojnické. V ten
den byla „delegace zástupců studentů
naší školy“ pozvaná do budovy Okresního výboru KSČ na povídání a chlebíček
s limonádou k oslavě Mezinárodního
dne studenstva. Trochu jsme jim záviděli, nás čekaly čtyři hodiny dílenských
prací. Večer proběhly nějaké informace
v televizních zprávách, ale byly tendenční – informovali o „výtržnosti“ na
Národní třídě. V sobotu odpoledne jsem
pospíchal do tanečních (kurz probíhal
od října pravidelně každou sobotu), ale
na dveřích kulturního domu byl vyvěšený papír A4 strojopisem, že vzhledem
k událostem v Praze se hodiny tanečního
kurzu do odvolání ruší. Před dveřmi nás
už stálo mnoho, byli jsme trochu zklamaní. Co s volným časem? Společně jsme
se vydali na náměstí (ve Žďáru nad Sázavou), někteří totiž už věděli, že se tam
něco děje. Kolem morového sloupu byly
zapálené svíčky a ležely vlaječky, omotaná stuha trikolory. Stál tam malý hlouček
lidí, mluvilo se jen tiše o zabitém studentovi a o tom, že to v Praze „začalo“. Pršelo
se sněhem, bylo již chladno, stmívalo se.
Dorazil jsem domů s trikolorou na spínacím špendlíku v klopě zimního kabátu,
svlékl se ze saka a povídal si s rodiči. Poslouchali jsme v kuchyni rádio, další nové
zprávy. Táta byl nadšený a vzpomínal na
historky z roku 1968, máma měla obavy a nedělala si iluze, k celospolečenské
změně byla spíš skeptická. Ale i doma
jsme našli trikoloru a máma, táta i starší
bratr si ji dali na špendlík do klopy. Nejzajímavější bylo pondělí ve škole. Část
učitelů se událostem nehodlalo věnovat
a dál „chtěli učit“, jiní s námi nadšeně
diskutovali o probíhajících událostech,
o informacích z Prahy, někteří zase nevy-
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Z vernisáže aktuální výstavy v Muzeu Říčany

bíravým způsobem kritizovali studenty
a herce, kteří rozdmýchávají nepokoje.
Ti nás také nabádali k sundání trikolory,
nepodepisování žádných petic, neúčasti
na jakýchkoli podobných akcích, demonstracích a dokonce vyhrožovali, že
nemusíme dostudovat. Starší studenti
zakládali studentský výbor. „Revoluci“ se vyčlenila nástěnka hned naproti
vstupním dveřím. Nálada ve škole byla
neuvěřitelně silná. Jasně se ukázalo rozdílné lidské smýšlení – ovlivněné léty
normalizace – i politická příslušnost
každého z učitelů, ale i sousedů, lidí na
malém městě.
(Vítek, v listopadu 1989 sedmnáctiletý)

Babička bojovnicí
za svobodu
V listopadu 1989 jsem s manželem a
dvouletou dcerou bydlela v Říčanech
a čekala jsem každým dnem své druhé
dítě. Ve čtvrtek 9. listopadu se nám narodila krásná zdravá holčička. Jako každá
maminka jsem byla na svoje miminko
náležitě pyšná a hned po návratu domů
jsem se chtěla pochlubit celé rodině i známým. O víkendu 18. a 19. listopadu se u
nás dveře netrhly. Návštěvníci přicházeli
a všichni vzrušeně debatovali o pátečních

událostech v Praze. Teprve na odchodu
se jen tak mimochodem zeptali na miminko. Někteří na důvod návštěvy úplně
zapomněli. Ani moje maminka, která
pracovala jako účetní v divadle, zdánlivě
nejevila o svoji vnučku zájem. Tehdy mne
to mrzelo, ale časem mi došlo, že se z ní
ze dne na den stala statečná bojovnice za
budoucnost dětí i vnoučat. Hercům z divadla, kteří jezdili informovat lidi po celé
republice, smažila na cestu bramboráky
s česnekem, aby jim nechyběla energie,
vařila horký čaj, aby nenastydli. Trávila
dny i noci v divadle. Svoji vnučku viděla
až o Vánocích. Další vzrušené dny i noci
jsem trávila s miminkem v náručí u černobílé televize. Moc mě zajímalo, co se v
Praze děje, ale se dvěma maličkými dětmi
jsem se do velkoměsta bála. I teď, po třiceti letech, když se mne někdo zeptá, jak
jsem prožívala listopad 1989, vzpomenu
si na ten malý uzlíček štěstí, který nikoho,
kromě mne a manžela, tehdy nezajímal.
(Jana, v listopadu 1989 pětadvacetiletá)
Podělte se o prožitky z konce roku
1989 i vy – máte možnost je zanechat
na výstavě v Muzeu Říčany. Rádi je
zprostředkujeme i dalším návštěvníkům.
Renata Skalošová, Muzeum Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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,ĂŶĚŝĐĂƉǇĂjinévýzvy
(benefiční beseda s filmem)

ϳ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͕ϭϰ͗ϬϬ
Sokolovna Říčany(Strašínská 294/3, Říčany u Prahy)

WƌŽŐƌĂŵ͗
ϭϰ͗ϬϬAlex Borská(handbike, plavání, triatlon) –vítězka mládežnického Českého handbike
poháru, paralympijská naděje
ϭϰ͗ϯϬMartin Brož(koloběžka) –rekordman „1000 mil“ (11 dní 5 hodin 24 minut), člen klubu
bláznů na Mont Ventoux –ϲǆ
ϭϱ͗ϯϬZdeněk Zvolský;ƚƌŝĐǇŬůͿĂZdeněk Hercik(koloběžka) –dZ/^dWŶĂDĞƚƌŽƐƚĂǀŚĂŶĚǇĐǇŬůŽ
ŵĂƌĂƚŽŶƵ–ϮϬϭϴ͕ϮϬϭϵ͕;ϮϬϮϬ͍Ϳ
ϭϲ͗ϬϬŽƉŝƐǇǌŚůĂǀǇ;Ĩŝůŵ͕ϱϱŵŝŶƵƚ͖ĞƐƚĂǌĂƐŶĞŵͿ–příběh ,ŽŶǌǇ,ŽƚŽǀĐĞs DMO na pozadí
DĞƚƌŽƐƚĂǀŚĂŶĚǇĐǇŬůŽŵĂƌĂƚŽŶƵϮϬϭϴ
Hosté: dĞƌĞǌŬĂĂMonča–patronky týmu TRISTEP, viz https://www.facebook.com/tristep111/ 


Příběhy lidí, kteří milují sport a mají rádi výzvy. Nenípřitom důležité jak je člověk silný, ale nakolik
svým přáním a snům věří a jde za nimi. Handicap není překážkou, ale výzvou.seřejnost respektujme
ůŝĚŝƐhandicapem jako rovnocenné. Pomáhejme jim, lítost není to, co potřebují͘

Pořadatel: Zdeněk Hercik, předseda TRISTEP proti handicapům, z.s.

dZ/^dW–pomáháme dětem

Rybářské povolenky již pod stromeček
ČRS MO Říčany sděluje termíny
prodeje povolenek k lovu ryb na rok
2020. Prodej bude probíhat v níže
uvedených dnech v rybářské klubovně u Marvánku, ulice Řípská 1700,
Říčany, a to vždy v sobotu od 8 do
12 hodin:
14. prosince 2019
4. a 18. ledna 2020
15. února 2020

14. března 2020
18. dubna 2020
Více na www.crsricany.webnode.cz
nebo ve vývěsce na Masarykově náměstí.
Do nového roku přejeme mnoho
zdraví, krásné úlovky a pohodově
strávené chvíle u vody.
Petrův zdar
Pavel Novák, předseda MO Říčany
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Střípky z MASky

l Příjem projektů do 9. výzvy IROP-Sociální podnikání 2019 je spuštěn od 1.
11. 2019 do 31. 12. 2019. Minimální výše
celkových způsobilých výdajů na projekt
je 400 tis. Kč. Maximální hranice je ve výši alokované částky
903 739,48 Kč. Projekt musí vytvořit pracovní místo z cílových skupin dle Specifických pravidel IROP.
l 10. výzva MAS z IROP, zaměřená na územní plánování obcí, je stále v procesu schvalování změny navýšení
alokace na 9 mil. Kč. Minimální výše na projekt nebude ze
strany MAS stanovena, maximální výši plánujeme 500 tis.
CZV na projekt. Příjem projektů bude zveřejněn ihned po
schválení změny ze strany ministerstva a ukončení příjmu
předpokládáme do konce dubna 2020. Seminář pro obce
na podávání projektů na územní plány, změny územních
plánů, územní studie a regulační plány se konal začátkem
listopadu za přítomnosti zástupců MMR a byl velice přínosný pro všechny zúčastněné.
l Slibovaný článek 20 z Programu rozvoje venkova,
Fiche 7- Malé projekty na podporu rozvoje a kvality
života na Říčansku, procesujeme se Státním zemědělským intervenčním fondem. Podpora bude zaměřena na
zázemí pro mateřské a základní školy, veřejné prostranství v obcích, kulturní a spolkovou činnost. Projekty škol
a školek musí být zahrnuty ve strategickém dokumentu
místních akčních plánů (MAP). Povinnou přílohou pro
každý předkládaný projekt bude prohlášení o realizaci
projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce a
schválení příslušným zastupitelstvem. Spoluúčast je 20
%. Podrobnosti budou včas zveřejněny na stránkách MAS
a v místních periodikách. Příjem projektů bude začátkem
příštího roku. Ve hře je 6 mil. Kč, předpokládáme max výši
na projekt 400 tis. Kč CZV.
l Z Programu rozvoje venkova zároveň začátkem roku vyhlásíme také příjem projektů v rámci Fiche 1 – Investice do
zemědělských podniků, kde uvolníme do regionu 1,6 mil.
Kč na projekty pro místní zemědělce. Zavolejte, napište,
ozvěte se včas.
l Dvouletý projekt „Plán rozvoje sociálních služeb na
území MAS Říčanska“, registrační č.: CZ.03.2.63/0.0
/0.0/16_063/0006591 za finanční podpory Operačního
programu Zaměstnanost, se přiblížil ke stříhání cílové
pásky. Do projektu se zapojilo bezmála 100 osob, které
nám pomohly zjistit informace z „terénu“ – s čím bojují,
co je trápí, jak by se dala situace vylepšit, na čem bychom
mohli dále pracovat, co by si zasloužilo naši pozornost
a spoustu dalších podnětů. Spolupracovali jsme nejen
s odborníky v sociálních službách, ale také s klienty
služeb, s širokou veřejností, s obcemi. Naším nejvyšším cílem bylo přispět ke zlepšení kvality života u nás
– v regionu MAS Říčansko. Ne nadarmo se totiž říká,
že úroveň společnosti se pozná podle toho, zda a jak se
dokáže postarat o své potřebné. Připravili jsme pro vás
Katalog poskytovatelů sociálních služeb tak, abyste i vy
mohli jednoduše zjistit, kdo vám může pomoci – www.
socialni.ricansko.eu. Děkujeme všem zúčastněným za
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přízeň, čas a energii, kterou do spolupráce s námi vložili.
Vážíme si toho.
l Slavnostní předání certifikátů držitelům značky Zápraží originální produkt® proběhlo na podzimním festivalu
vína v Říčanech. V souvislosti s regionálním značením se
uskutečnilo v půlce listopadu setkání zástupců Asociace
regionálních značek České republice v kongresovém centru
Oáza. Cílem setkání bylo určení dalších směrů, podnětů a
náplně, kam by značky v ČR měly prostřednictvím regionů
směřovat. Držíme si palce.
l V úterý 10. 12. 2019 je v hotelu Pavilon v Říčanech
naplánováno každoroční jednání nejvyššího orgánu
místního partnerství. Na plénu MAS Říčansko proběhne
převolení zástupců výběrové komise a případné doplnění
do dalších výkonných orgánů. Nesmírně si vážíme všech,
kteří se setkání zúčastní a přispějí svými podněty, nápady
a připomínkami s přípravou na nové dotační období. Stále častěji si zaměstnanci MAS kladou otázku, zda je práce
MAS vnímána dobře a zda není na čase začít dělat něco
jinak a lépe. Uidíme, co z řad našich partnerů vyplyne…
Nová výzva pro kancelář MAS?
l Společně s Cestou Integrace, Církví bratrskou a Olivovou dětskou léčebnou nás uvidíte druhou adventní neděli v Říčanech na náměstí, kde budeme s dětmi vyrábět
jablečné voňavé svícny.
l Kdo neví, jak naložit s předvánočním časem a rád by
nakoupil nádherné výrobky místních šikovných umělců a
řemeslníků, ať přijde ve středu 11. 12. v odpoledních hodinách do prostor restaurace U Anežky v Říčanech na předvánoční tržík „Adventní krásnohled II.“, který pomáháme propagovat společně se skupinou výtvarníků od Anežky
za podpory Středočeského kraje a města Říčany.
l Všem našim příznivcům přejeme klidné adventní dny,
užijte si v tomto čase rodinného zázemí, pohody a kamarádů. Je to čas, kdy k sobě máme všichni vzájemně mnohem
blíže, než kdy jindy. My se snažíme stmelovat lidi dohromady a být pro region užitečné celoročně, zkuste to s námi
taky. Krásné svátky, Vaše MAS Říčansko.

texty.kuryr@ricany.cz
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Vánoce s Církví
bratrskou
Adventní večer na náměstí
8. 12. v 17.00
Vystoupí dvě skupiny s pásmem křesťanských a vánočních
písní, zazní vánoční poselství, můžete si ozdobit perníčky a
občerstvit se čajem nebo svařákem.
Naši partneři pro vás mají ještě připraveno další vyrábění a
vánoční punč.
Dětská vánoční slavnost
Fronta na kapra - vánoční hra v podání našich menších i
větších dětí.
22. 12. od 9.30 v Kolovratech U Boudů
I v prosinci vás každou neděli dopoledne zveme na bohoslužbu, kde společně přemýšlíme nad textem z Bible, zpíváme, modlíme se a občas stihneme i kávu, čaj a něco dobrého k tomu. Setkání probíhají každou neděli od 9.30 v sále
U Boudů v Kolovratech.
www.cbricany.cz

Akce Krabice
od bot má za cíl
potěšit děti z chudších rodin v České
republice. Radost těmto dětem udělají
zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich krabici od bot. Tu společně
naplní dětskými dárky k Vánocům.
Již počtvrté jsme vytvořili sběrné místo přímo v Říčanech:

Účetnictví Horáček s.r.o., Bezručova
410/31
Termín sběru: po 25. 11. - pá 6. 12.
2019 (9-18 h; vždy po tel. dohodě)
Seznam dětí k obdarování naleznete na
www.krabiceodbot.cz (sběrné místo
Říčany) a zároveň na www.ucetnictvi-horacek.cz/krabice/
Sběr dárků je k datu vydání prosincové-

ho Kurýru již ve své polovině. Děkujeme všem, kteří se zapojili. Nezdráhejte
se obdarovat právě starší děti ze seznamu, i ony potřebují podpořit.
Pokud jsou již všechny dárky rezervovány, doporučujeme vám obrátit se na
jiné sběrné místo.
Přejeme vám krásný advent.
Eva Horáčková Jungmannová
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MIKROREGION

LADŮV KRAJ

Pomozte nám opravit značení, tabule a lavičky pro pěší a cyklisty
Adventní a předvánoční čas nabádá
k rozjímání, soucitu a podpoře opuštěných, slabších či jinak znevýhodněných.
Lidé v tento čas také častěji přispívají do
sbírek z různých koutů naší republiky či
zahraničí. Sbírka, kterou už na začátku roku vyhlásil Ladův kraj, se přímo
týká nás všech, a přesto ji veřejnost či
místní a místně působící firmy přehlížejí.
Jedná se o stezku Krajem Josefa Lady,
které je už přes deset let. Cílem sbírky je shromažďovat prostředky na
opravy odpočívek, lavic, infotabulí i
značení.
Trasa stezky Krajem Josefa Lady, značená typickou „ladovskou“ kytičkou, vede
na Říčansku přes Voděrádky do centra
obce, dále k Marvánku, přes Říčanský
les kolem Olivovny do Tehova, kde pokračuje na Svojetice, Louňovice a Voděradské bučiny.
Je to příležitost nejen pro jednotlivce,
ale i pro malé či velké firmy, jak se
podílet na zlepšování svého okolí. Můžeme teď něčím konkrétním ukázat,
že nám není krajina mezi Prahou a
řekou Sázavou lhostejná.

Foto: Jana Kolorosová

JAK PŘISPĚT?
JEDNOTLIVCI, FIRMY, ORGANIZACE - POŠLETE PŘÍSPĚVEK NA
ÚČET SBÍRKY LADOVA KRAJE
107 - 1172230237/0100 (Komerční
banka)
DĚKUJEME ZA VAŠI SPOLUPRÁCI, KAŽDÁ KORUNA BUDE UŽITEČNÁ!
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Vystavíme potvrzení o daru pro daňové
účely. Můžeme vystavit reprezentační
dárcovský certifikát:
„Tato osoba/společnost/firma/sdružení, apod. podporuje kraj Josefa
Lady.“
Dárce pozveme na otevření obnovené
stezky.
Zveřejníme na webu a Facebooku Ladova kraje.
Můžeme umístit jméno/logo na konkrétní vybraný venkovní mobiliář (závisí
na výši daru).
Předem všem dárcům děkujeme za
každou věnovanou korunu. Svým příspěvkem dokážete, že vám, občanům
malebného kraje za humny Prahy,
není jejich okolí lhostejné.
Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
není typicky komerční podnik ani charitativní organizace a právě proto je pro
něj náročné nacházet zdroje pro opravy
vybavení na stezkách. Svazek byl založen před 18 lety s cílem podpořit
mikroregion s dvaadvaceti, nyní čtyřiadvaceti obcemi. Kromě legislativní
pomoci obcím se stará o udržování
spolupráce mezi obcemi, rozvoj kultury,

Foto: Jana Kolorosová

Darujme si k Vánocům opravené stezky

sportu, udržování tradic, atd. Starostové
všech dvaceti čtyř obcí Ladova kraje odsouhlasili vyhlášení veřejné sbírky a věří,
že si lidé uvědomí, že stezky jsou součástí jejich okolí, nejsou samozřejmostí a
vyžadují péči, aby byly zachovány.
Ladův kraj přeje všem pohodové vánoční svátky a zdraví a štěstí po celý rok
2020
Autor: Hanka Bolcková, specialista,
Ladův kraj, Dobrovolný svazek obcí

texty.kuryr@ricany.cz
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Jedině zlatou!
vám bude opět hrát Ada & Denny
Band v rozšířené sestavě. V pátek
naopak zahraje jako host Latino
večera česko-kubánská kapela
Atarés, kterou budou střídat soutěže ProAm. To je kategorie, ve které
tančí učitel (profesionál) se svým
žákem (amatér). Ať už o víkendu
nebo v pátek, budete mít samozřejmě možnost podpořit domácí
tanečníky, tak neváhejte a přijďte,
rádi vás uvidíme. Bližší info naleznete na webových stránkách www.
ricanskypohar.cz, které jsme speciálně pro tuto soutěž vytvořili.


Vaše Fuego
inzerce

Už je tu téměř konec roku, ale naše
páry stále nepolevují a i nadále
nejen pilně trénují, ale jezdí také
na soutěže. Za poslední měsíc, až
na nějaké výjimky, skončily téměř
všechny starty umístěním ve finále a valná většina rovnou medailí.
Nejúspěšněji dopadly pro naše páry
soutěže na začátku listopadu, konané v Berouně a Kladně (kde se
konaly soutěže rovnou dvě). Z těch
si naše páry v souhrnu odvezly 18
medailí, z nichž 11 bylo zlatých,
4 stříbrné a 3 bronzové. Dvě zlaté
vytančili Filip s Klárkou, další Matěj s Agi, ti přidali ještě jednu bronzovou, a dvě zlaté a jednu stříbrnou
vytančili Filip s Betty (ti přivezli dvě
zlaté i z Ústí nad Labem). Kompletní sadu všech tří medailí si vytančili
Filip (již třetí a potřetí jiný) s Marťou.
Na svědomí (v dobrém slova smyslu) to má zajisté naše spolupráce s
externími trenéry, jmenovitě se tu za
poslední měsíc opět objevila Petra
Tirpák Kostovčíková, která opět
dala našim párům cenné rady, tipy
a triky. Na standardní tance dohlíží
Vítek Rázek s Kristýnou Mückovou,
které již ani nemůžeme považovat za
externí trenéry vzhledem k tomu, jak
úzká spolupráce mezi našimi kluby
panuje.
Kurzy pro veřejnost jsou již téměř
u konce, ale nezoufejte, v polovině
ledna pokračují navazující. Rozpis
najdete jak na webových stránkách,
tak na facebooku Fuego Říčany.
Dětské kurzy kopírují školní pololetí a jejich pokračování bude tedy
od února.
Únor je sice ještě daleko, ale k
náročnosti příprav Říčanského
poháru je to co by kamenem dohodil. Pro rok 2020 chystáme již 43.
ročník, který proběhne 21. - 23.
února ve Sportovní hale. Těšit se
můžete na celé dva dny nabitého
soutěžního programu a samozřejmě na sobotní galavečer, v rámci
kterého proběhne finále taneční
superligy seniorů, a i vy si budete
moci zatančit. K tanci i poslechu

Filip a Betty

@ricanskypohar
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Naše dárkové poukazy zakoupíte i online
a to klidně 24. 12. na nafialce.cz/poukazy

Ze sportu

Vánoce na ledě
Blížící se Vánoce možná bílé nebudou, ale u nás si trochu té bílé
vánoční atmosféry určitě užijete. V Merkur Ice Aréně pro vás
chystáme otevřený vánoční trénink, na který bychom vás
tímto rádi srdečně pozvali. Udělejte si čas ve středu 18. 12.
od 16:00 do 18:00, oprašte brusle a přijďte to s námi rozjet. Program bude opravdu nabitý. Vyzdvihnout můžeme
vystoupení hosta, který přijal naše pozvání, a týmové hry
a soutěže, které si trenérky připravily. Těšit se můžete i na
sladké a slané dobroty našich maminek a na upomínkové
předměty, které vás budou v zimě hřát. Vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek bude použit na nákup „lanče“, pomůcky k nácviku rotací na ledě.
Vedle příprav vánočního tréninku neopomíjíme ani ladění formy našich dětí a dospělých na začínající závodní sezónu. Deset
dětí se již 23. listopadu zúčastnilo prvních závodů ve Slaném
a další se připravují. Palce nám můžete držet 7. 12., kdy se zú-

KLUB
BRUSLENÍ
ŘÍČANY
vás srdečně zve na

VÁNOCE
na ledě
FORMOU OTEVŘENÉHO TRÉNINKU

Akce se bude konat ve středu

18. 12. od 16:00 do 18:00 hodin
v Merkur Ice Aréně v Říčanech

Těšit se můžete
na bohatý program:
✔ soutěže na ledě

✔ exhibiční vystoupení hostů

✔ nácvik skupinových formací
✔ workshop pro začátečníky
✔ dobroty našich maminek
✔ překvapení trenérek

Vstupné je dobrovolné

xmas party.indd 1

18.11.19 9:25

Chcete mít zdravé tělo a klidnou mysl

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT JÓGU
- protažení a posílení
- blahodárný vliv na vnitřní orgány
- zvýšení ﬂexibility kloubů
-posílení imunity, zlepšení koncentrace,
-uvolnění těla i mysli, posílení vůle
-pro začátečníky i mírně pokročilé

YOGA MARGA - Pavel Kořán Legií 50-Říčany

tel. 603147550, e.mail: pavel.koran@gmail.com
úterý, 7.00-8.00, čtvrtek 7.00 - 8.30
popř. individuální lekce
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inzerce

častníme závodů „Novoměstská Bruslička“. Děti na závodech
projektu „Bruslička“ startují v různých kategoriích v závislosti
na jejich věku a dovednostech. Začátečníci soutěží v prvcích,
tzn., že zatím nejezdí za hudebního doprovodu a jsou hodnoceni za provedení předepsaného sledu prvků. Pokročilejší
bruslaři startují v kategoriích „Cvrček“, „Benjamin“ a „Kadet“ a předvádějí předepsané prvky za hudebního doprovodu,
jak jsme u krasobruslení zvyklí. Stejně je tomu i u dospělých,
kteří závodí v kategoriích dle své bruslařské úrovně. Pokud
vás bruslení láká, neváhejte si s námi přijít alespoň jednu lekci
vyzkoušet. Za to nic nedáte do slova a do písmene. Každý má
totiž jednu zkušební hodinu zdarma. Více informaci o našem
klubu se dozvíte na www.kbricany.cz.
Ať už se společně shledáme na vánočním tréninku nebo
ne, přejeme vám všem nádherné Vánoce plné klidu, míru
a odpočinku (pokud možno aktivního na ledě) a šťastný
nový rok! 
KLUB BRUSLENÍ ŘÍČANY z.s.

Ze sportu

Mistr Čech do 12 let opět z Říčan
V Příchovicích u Kořenova bylo
v sobotu 2. listopadu slavnostně
zakončeno 30. mistrovství Čech
mládeže. V mistrovských kategoriích mládeže startovalo 228 hráčů a
hráček.

„Rok se s rokem sešel a říčanská
výprava již tradičně vyrazila na
mistrovství Čech. Tentokrát se tato
prestižní soutěž nehrála v Harrachově, ale v blízkém Kořenově. Už
při prvním pohledu budil místní
hotel Kořínek velký dojem. Krásná
oranžovo-zelená fasáda spojená
s rozbitým nápisem „hotel“ dodávala malebnému krkonošskému
prostředí přímo pohádkovou atmosféru. Poté jsme se nechali již jen
unést projevem ředitele turnaje,
který zdůrazňoval, abychom nevěřili dezinformacím, že herní sál
je neprostorný. Pravděpodobně se
nechal zmást faktem, že celý sál je
obehnán zrcadly, takže při prvním
pohledu vypadá dvakrát větší. Po
úspěšném absolvování prvního kola
nás čekalo seznámení se s naším
ubytováním – 4 km vzdálenou chatou Ski Sport.
Večer se poté již tradičně nesl v duchu
rozebírání partií a příprav. Ti nejodvážnější se vypravili dokonce hrát
městečko Palermo, což byla zkušenost
vskutku nevšední.“
Tolik krátký úvod od jednoho z trenérů, Tadeáše Baláčka.
Říčanská výprava byla nejpočetnější

ve startovním poli. Do mistrovských
soutěží nastoupilo 19 hráčů pod vedením čtyř trenérů. Pravidelné rozbory a příprava na soupeře byly znát.
Z MČ jsme přivezli dvě medaile a postupy na M ČR. Týdenní boje nad šachovnicí byly prokládány i pohybem
na hřišti.

V kategorii do 14 let jsme zaznamenali také velký úspěch. Na druhém
místě skončil Jáchym Šmolík, Martin Le Anh Dung skončil na 37. místě. Děvčatům se příliš nedařilo. Lucie
Glasbergerová skončila na 14. místě,
na 15. Laura Sehnoutková a 21. Tereza Pravdová.

Největší úspěch zaznamenal Tobiáš
Day, který ovládl kategorii do 12
let, když s náskokem celého bodu
suverénně zvítězil. Do této kategorie
se probojoval i Tobias Pressler, kterému MČ příliš nevyšlo a skončil na 27.
místě. Martin Procházka pak na 53.
místě. Výborný výsledek zaznamenala sestra vítěze, Sophia Day, když
skončila na 8. místě mezi dívkami a
přitom kategorii může hrát ještě další
dva roky. Veronika Myšková obsadila
9. místo.

Do kategorie do 16 let nastoupilo
nejvíce našich hráčů. Výborné zahrála Monika Strnadová, když skončila
na 5. místě mezi děvčaty. Jako ještě
lepší výsledek ovšem hodnotíme 9.
místo Jáchyma Němce. Do kategorie
nastoupil na divokou kartu, protože
jeho kategorie je H 12, kam má přímý
postup na M ČR. Vašek Bartoš skončil na 21. místě. Martin Mačok na 30.
místě. David Hampl na 39. místě a
Pavel Zemen na 50. místě.
Výborné trenérské zázemí bylo
podpořeno dotací Středočeského
kraje z Fondu sportu.

Jaroslav Říha
Vánoční bleskový turnaj – i pro veřejnost
Zveme všechny zájemce šachové hry na turnaj
v bleskové hře (5 minut na partii). Turnaj se
hraje v klubovně KC Labuť v 2. patře, v pátek
27. 12. od 18.00 hod. Startovné je libovolná
částka v minimální hodnotě 50,- Kč, kterou
účastník přinese.
Krásné svátky a především hodně zdraví a sil
do roku 2020 přeje KŠ Říčany 1925
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Česká fotbalová elita míří do Říčan

Mládežnické
týmy
Rado ukončily podzimní sezonu a my
můžeme začít hodnotit. Deset našich
týmů nás vzorně reprezentovalo. Kromě
mistrovského titulu v kategorii U9 pod
vedením Martina Pauluse a Františka
Ševinského se dařilo i starším kategoriím. Náš A tým v kategorii U11 pod
vedením Marka Hojného a Vaška Horáčka dosáhl titulu vicemistra v regionu
Praha-Východ Jih, kdy se nám podařilo
za sebou nechat tak silné týmy, jako Football Talent Academy z Doubku nebo
SK Vyžlovka. Na jaře budeme čelit dalším třem postupujícím ze severu. Náš A
tým mladších žáků pod vedením Vaška
Černého ukončil podzim na průběžném
třetím místě okresního přeboru. Rozhodujícím momentem bylo vítězství nad

týmem Hrusic na jejich vlastním hřišti.
První, druhé a třetí místo potvrzuje, že
rosteme odspodu a základna mladých
talentů je velká.
Na základě výše uvedených výsledků
jsme odvážně pozvali českou fotbalovou
elitu v zimě do Říčan. Mladší přípravka
Rado tak několikrát vyzve absolutní vrchol mládežnického fotbalu - SK Slavia
Praha, Viktoria Plzeň, AC Sparta Praha
nebo FK Mladá Boleslav. Mladší žáci
potom přivítají například FK Teplice,
Bohemians Praha nebo Duklu Praha.
Do Říčan dorazí i německé a polské
týmy. Věříme, že divácká účast na těchto
soubojích bude odpovídat věhlasu jmen
těchto celků.
Náš klub se pyšní výsledky našich elitních týmů, které používá pro propagaci.
Nicméně za těmito týmy je skrytá většina dětí, pro které je fotbal a sport hlavně
radostí, láskou a vášní. Velkou odměnou
za jejich nadšení byla účast na ligovém
zápase naší fotbalové ligy. Říčanské děti
nastoupily na hřiště s hráči AC Sparta
Praha a Bohemians. Pro některé to byl
určitě zážitek na celý život. Velký dík za
organizaci celé akce patří našemu trenérovi Oldovi Vojáčkovi. Dalším velkým
zážitkem byla účast našeho českého
reprezentačního trenéra pana Jaroslava
Šilhavého na našem tréninku. Dík patří
trenérovi Davidu Sojkovi.
Během zimy se naše mládežnické týmy
zúčastní dvou zimních lig a dále 58 turnajů. Nikdo si tedy snad nebude moci

stěžovat na nedostatek herních příležitostí. Budeme brát účast na těchto
turnajích jako zážitek, možnost setkání
s jinými soupeři a partnerskými kluby, a
současně jako přípravu na jarní sezonu.
Utkání to budou obtížná, neboť zimních turnajů se zpravidla slabší kluby
příliš neúčastní. Naši nejmladší hráči ve
školičce pod vedením Radka Němečka
odehráli hned první turnaj, námi pořádaný RadoCup v hale u Lesa. Za Rado
nastoupily rovnou dva týmy a doufáme,
že nadchneme pro fotbal i tuto novou
generaci sportovců.
Jsme sice fotbalový oddíl, ale byla by
chyba nerozvíjet svěřence i v jiných sportovních aktivitách. Proto jsme přidali
k atletickým tréninkům také pravidelné
tréninky hokejbalu pro mladší a regulerního hokeje pro žáky.
Jednotlivé týmy fungují víceméně samostatně a přesah do jiných kategorií
je omezený. Proto jsme vytvořili turnaj
RadoCup 22. 12. v hale u Lesa, určený
jenom pro Rado děti a celou naší Rado
komunitu. Smíšené týmy, od školičky až
po mladší přípravku a na druhém hřišti
od starší přípravky až po žáky, si můžou
užít fotbal bez stresu z výsledků, jenom
pro radost ze hry. Vánoční svařák, hudba a, doufejme, snad i sníh dokreslí atmosféru. Zveme všechny naše příznivce
na tuto akci.
FK Radošovice přeje krásné vánoční
svátky!  
www.fkradosovice.cz

Parkour & Freerun jako filozofie přirozeného pohybu
„Dělej, co tě baví, s lidmi, co tě baví,“ je nejen text písně, ale i
přesvědčení dětí, které dochází na kurzy a tréninkové hodiny
P&F do týmu APDT Říčany.
Pravidla, hranice, nastavení... To vše je také součástí filozofie
našeho týmu. A přece není nutností stát se soutěžní disciplínou.
Chceme, aby děti docházely na tréninky s klidnou hlavou a ne
za každou cenu „hrotit“ výsledky, časy, choreografie a nastolit
soutěžní dravost. V listopadu byl tým APDT Říčany součástí
programu Life 2019 v Brně, kde mediálně prezentoval tuto
krásnou filozofii po boku známých tváří, a od stovek přihlížejících sklidil velkolepý aplaus, pozvání na příští ročník a další
mediální akce, kde se naše děti v celé své kráse předvedou. Pro
ty, kteří by se rádi stali součástí APDT Říčany, proběhne seznámení a zápis dětí ve věku 9 - 12 let na další pololetí, a to v úterý
10. 12. v SKC Ondřejov od 16:00 do 17:00 hodin a v pátek 13.
12. v tělocvičně Na Fialce Říčany od 17:00 do 18:00.

Pro více informací nás kontaktujte na iva.mrackova@seznam.cz. Krásný advent.
Za APDT Říčany, z. s. Iva Mračková
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Rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany
Ragbisté Říčan vybojovali ligový
bronz
Vynikajícího úspěchu dosáhl mladý tým
Mountfieldu v 1. ragbyové lize mužů.
V souboji o bronzové medaile porazili
říčanští ragbisté na svém hřišti vysočanskou Pragu 26:14. Lépe do utkání
vstoupili domácí, ale na položenou pětku Kryštofa Kobiána odpověděli Pragováci dvojím položením a po úpravách
skóre ze stran kopáčů obou týmů se šlo
do šaten za stavu 8:14.

Druhá půle přinesla tuhý boj, Mountfield se sice dostal na dostřel přesným
trestným kopem a dále se snažil proniknout obranou Pragy, ale vlastními chybami se připravoval o nadějné pozice.
S přibývajícím časem se začala do řad
říčanských ragbistů vkrádat nervozita,
deset minut před koncem ale prolomil
stavidla domácí euforie devatenáctiletý Jihoafričan Tristan Horak. Unavení
hosté se již nezmohli na odpor a inkasovali ještě jednu pětku, jejímž autorem
byl Jan Kučera. Poslední změny skóre
patřily domácím kopáčům, kteří zkompletovali stav utkání na 26:14.
Bronzové medaile si tak na krk pověsili
ragbisté Říčan a o jedno místo zlepšili
své loňské umístění.

ŽENY

Ragbistky stříbrné
Říčanské hráčky se v dresu společenství Spatria (hráčky klubů Sparta, Říčany a Slavia) staly vicemistryněmi republiky v patnáctkové variantě ragby.
Ženské ragby v České republice stále
holduje především olympijské variantě
ragby v sedmi hráčkách, ale patnáctky
nabývají na větší a větší popularitě. Ve
finále se střetla Spatria s Tatau (hráčky
klubů Tatra Smíchov a Donau Wien).
Poločas přinesl vyrovnaný boj i skóre
10:10. Ve druhé půli měly šance oba
týmy, ale skórovat se podařilo až v závěrečné minutě děvčatům z Tatau. Říčanská Martina Nejezchlebová k zápasu
sdělila: „Herně bylo finále vyrovnané,
v závěru měla Tatau více sil a dravosti,
a tak zaslouženě zvítězila.”

početného obecenstva se nejvíce dařilo
domácím říčanským nadějím.
Mountfield ve skupině nejprve porazil Perugii 10:0, posléze Spartu 25:0
a Bystrc 25:5 a suverénně postoupil do
semifinále. S Tatrou se hrál krásný zápas, ve kterém naši mladí ragbisté položili o dvě pětky více a vyhráli 15:5. Finále s rovněž neporaženou Slavií bylo
pravým vrcholem turnaje. Oba týmy
se vydaly ze všech sil a předvedly, že si
plně zaslouží závěrečný potlesk. Ten
největší patřil Říčaňákům – Mountfield vs. Slavia 20:10 ve finále turnaje
PYRF.
Mezinárodní turnaje takové kvality
se v Říčanech mohou konat také díky
finanční podpoře našeho města. Děkujeme.

MLÁDEŽ

Trofej pro vítěze mezinárodního turnaje v Říčanech zůstala doma
Turnaj starších žáků v rámci festivalu
PYRF (Prague Youth Rugby Festival)
se tradičně konal v Říčanech. Dva
zahraniční kluby, italská Perugia a lotyšská Livonia, doplnily týmy z Čech
a Moravy na celkových deset účastníků. Hrálo se vynikající ragby a k potěše

DĚTI

Ragbyový festival PYRF v kategoriích dětí
Pražského ragbyového festivalu PYRF
se zúčastnili i říčanští ragbisté a ragbistky v kategoriích do osmi, deseti
a dvanácti let. Vedli si velmi dobře.
V nejmenší kategorii U8 získal říčanský
potěr stříbro, když o celkovém vítězství
brněnské Bystrce rozhodl při bodové
shodě vyšší počet položených pětek.
I v kategorii U10 skončily Říčany stříbrné, lepší byla pouze domácí Tatra
Smíchov. Hráčky a hráči do dvanácti let
vybojovali páté místo a gratulovali vítězným Petrovicím.

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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Foto: Foto: Jiří Koliš, Martin Zvolský a archiv RCMŘ
Mediální komise RC Mountfield Říčany
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Když ROKENROL, tak v TŠ TWIST Říčany

Taneční škola Twist se zaměřuje na tanec
ve stylu rokenrolu, akrobatického rokenrolu a boogie - woogie. V těchto odvětvích
jsme za poslední léta dokázali stanout ve finále mistrovství
světa. V tomto zatím nemáme v ČR konkurenta. Jakkoliv to
zní jako samochvála, je to prostý fakt.
TŠ Twist Říčany působí na říčansku už od roku 2003 a jsme
hrdí na současných osm plnohodnotných trenérů s trenérskou licencí a další „pomocné“ trenéry. Máme celkem 12
soutěžních formací – rozdělených jak věkově, tak i podle náročnosti. Posuďte sami – nejmenší děti trénují ve formacích:
Pixie, Babies, Jungles, Colors, Briliant. Starší soutěží s formacemi: Xena, Madonna, Twister, Goldies, Con Calmas.
Ti ještě o trochu starší, co mají už občanský průkaz, trénují
ve formaci Force One nebo Czech. A samozřejmě soutěžíme i v jednotlivých párech – máme zastoupení v dětských,

žákovských i juniorských párech. Kdybychom páry označili
jako 13. skupinu Twistu, pak musíme skončit počítání na
celkových 16 skupinách. Sami si totiž vychováváme v našich
třech přípravkách děti od čtyř let. Bohužel některé přípravky
už mají zcela naplněný stav a nepřijímáme další zájemce. Působíme jak v Říčanech, tak v Ondřejově.
Taneční škola Twist Říčany v listopadu soutěžila na třech
soutěžích – do uzávěrky vydání stihneme jen výsledky z Velké
ceny Sokola, konané v Černošicích 2. 11. Na vyhlášení mimo
jiné znovu zaznělo: „Nejúspěšnějším oddílem této mezinárodní soutěže se stala Taneční škola TWIST Říčany.“ Je
nás ale tolik a s tolika výsledky, že všechny úspěchy nevměstnáme do článku, tak jen ty nej: získali jsme 4x zlato (Madonna, Con Calmas, Jungles, Force One) 1x bronz (Colors) a
samozřejmě další finálová umístění. Zkrátka,
ROKENROL NÁS BAVÍ, TWIST JE TEN PRAVÝ!
Jiří Boháček, vedoucí TŠ Twist Říčany


Zlaté medaile z republikového finále v Trutnově
Sobota 19. října,
Týnec nad Sázavou:
početná skupina našich gymnastek, celé
družstvo ČASPV a nejmladší sportovní
gymnastky našeho oddílu se vydaly do
nově zrekonstruované tělocvičny místní
základní školy. V nejmladší ktg. 2014
a ml. nastoupilo našich pět děvčátek a
všechna obsadila prvních pět míst - 1.
M. Slobodová, 2. N. Gregorová, 3. R.
Alexová, 4. V. Marková, 5. N. Kubíčková. Atmosféru gymnastických závodů
poprvé okusily i holčičky narozené 2015
- Stelinka Kroupová a Anička Jechová
si zaslouží velkou pochvalu za krásný
a nebojácný výkon. Ve starší ktg. 2012
zvítězila A. Mančíková a na krásném 5.
místě skončila G. Válková. V ktg. nej-

starších - 2010/11 - opět první místo pro
naše barvy díky K. Slobodové, bronzová
příčka S. Ludvíková.
Medaile pro naše teamgym družstva na
sebe nedala dlouho čekat, a co se nepovedlo v Příbrami, povedlo se v Plzni.
Děvčata z Eagles skončily na stříbrné
příčce, stejně jako naše nejmladší družstvo „Ovečky“ v ktg. mix (závodí dívky
a chlapci).
Mezi „velké“ závody podzimní sezóny
patří MČR ve sportovní gymnastice
ktg. C, kde v ktg. mladších žákyň obsadila krásné 5. místo K. Rašková (v neuvěřitelné konkurenci 78 děvčat). Moc
gratulujeme!
Podzimní MČR teamgymu, republikové finále v Trutnově. V ktg. Junior 1 se
Panteřice zlepšují a to nám dělá velkou
radost, na tomto vrcholném závodu celé
sezóny uzavřely první desítku v této kategorii. Eagles se také zlepšují a přibližují k příčkám nejvyšším – krásné 5. místo.
V ktg. Tria – mladší (roč. 2007 - 2012)
naše Tygřice zvítězily a tak máme v této
kategorii mistryně ČR. Gratulujeme!
Opět nám nastává předvánoční čas,

konec roku a
s ním přichází
i bilancování… Rok 2019
považujeme za
úspěšný nejen
ohledně závodů. Podařilo
se nám získat
další, tolik důležité prostory
pro náš sport
(Strančice), na gymnastické tréninky
už dávno nestačí pouze víceúčelové tělocvičny. Zvětšila se nám opět i členská
základna. Děkujeme za vaši přízeň a
městu Říčany za finanční podporu našeho oddílu.

J. Jechová a B. Bernardová
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Šťastné, veselé a … plné tance!
Je tomu pár tréninků, co jsme v září začínali, ani jsme se neotočili a už jsou Vánoce. Za ty čtyři měsíce jsme toho ale stihli
už pěknou řádku. Do nového školního roku jsme vystartovali
velice energicky a sebevědomě, jsme v přípravách nových
choreografií o týdny dopředu. Máme tak šikovné tanečníky?
Máme tak skvělé trenéry, kteří vědí jak na to? Máme tak skvělé
podporující rodiče? Máme vstřícné prostředí pro naši tvorbu?
Ano, ano, ano a ano! Vše dohromady … Jen týmovou prací dosáhneme i nedosažitelného. Každý rok (říjen - únor tvoříme,
březen - květen soutěže) musíme tvořit úplně nové choreografie včetně témat, jinak nemůžeme soutěžit, ale díky za to. Nové
cíle, nové kostýmy, nová hudba, nové prvky. Představa, že
tančíme stále ty samé choreografie, to by nás nikoho nebavilo.
Na podzim jsme přivezli zlato ze Stepařského poháru v Praze,
kdy úplně nová choreografie vznikala týden před soutěží, ano,
slyšíte dobře. Po dvou letech jsme zkusili postupovou soutěž
Czech dance masters s týmem disco dance (úplně nová choreografie vznikla za dva měsíce). Z třídy A jsme postoupili do
extraligy a dostali se tak přímým postupem na MČR 7. prosince. V listopadu jsme si zatrénovali s nejznámější akrobaticko-artistickou skupinou republiky THE LOSER(s), kteří přijeli
přímo k nám na trénink a potěšili nás svou velkou chválou
našich dívek. Vyzdvihli vysoce kvalitní taneční základy v tech-

nice, chování se v týmu a k lektorům, a přátelského ducha mezi
vedením studia a rodiči. Velice nás to potěšilo.
V prosinci se chystáme jen tak pro radost na Vánoční soutěž
do Prahy. Tvoříme dvě choreografie s vánočním tématem,
moc to děti baví a o tom to je, z toho máme velkou radost. Tak
nám držte palce, ať to dobře dopadne. Také nás čekají vánoční
tréninky plné koled, cukroví, her, tancování a možností prostě
být spolu.
Mimo jiné se nám uvolnila místa v kurzech Moderní tanec/
contemporary (pátek 16:00 - 17:30 ZŠ U Lesa) a Step začátečníci a pokročilí (pondělí 15:15 - 16:15, 16:15 - 17:45 v Olivovna Říčany). Neváhejte se k nám po Vánocích přidat, těšíme se
na vás.
Přejeme vám všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce trochu toho tance.
STUDIO DANCE EB
www.danceeb.cz

Úvod basketbalové sezony se vydařil

Sezona našeho basketbalového klubu započala, dá se říci, úspěšně. Sice se žádné
družstvo nevyhnulo prohře, ale bilance dosavadních zápasů je kladná. Do mistrovské
prvního roku vstoupili naše U 11, a i když se soutěže účastní
kluci, tak si holky vedou zdařile. Nejlepšími hráčkami jsou zatím
Verča Dudová a Bára Čálková, ale i další se lepší a uvidíme na
konci sezony, kdo další se prosadí. Další minižákovské družstvo
U 13 zatím bojuje ne příliš úspěšně. Hrají soutěž, které se účastní i o rok starší hráčky a to je v tomto věku zásadní. Zatím úspěšně si vedou naše U 15 v nadregionální soutěži, ve své skupině
jsou na druhém místě. Holky herně vyzrály, hodně se zlepšily
a všechny zasluhují pochvalu. Přesto bych chtěla vyzvednout
hru Bětky Rýcové a Lindy Rettové. U 17 hrají druhým rokem
celostátní dorosteneckou ligu a vedou si také výborně. Zatím
jsou v horní části tabulky a ukazuje se šance hrát kvalifikaci o
extraligu. Družstvo hraje pod taktovkou Markéty Oubrechtové
a Denisy Vrzalové. Třešničkou na dortu je naše družstvo žen,
kde hrají hráčky, které prošly všemi kategoriemi našeho klubu.
Pražský přebor žen je zatím nejvyšší soutěž, kterou naše ženské
družstvo kdy hrálo. Každým rokem do družstva přijdou nové
mladé hráčky, a tak je radost, když zapadnou mezi ty zkušené
a zařadí se k základním členkám. Chtěla bych pochválit hlavně
Elišku Hněvsovou, která ač věkem ještě dorostenka, předvádí
velmi dobré výkony. Závěrem se dá říci, že zdrojem úspěchu na
jakékoli úrovni je poctivý přístup k tréninkům i zápasům. Ne
vždy jsou výsledky okamžité, ale vždy se ukáží.

Jana Machová, SK Slunéčko, z. s.
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Vzpomínka na podzimní tenisové kurty
36. ročník Šlehačkového poháru
Tenisový turnaj o Šlehačkový pohár
jsme naplánovali na sobotu 5. října.
Již v pátek v noci začalo vydatně pršet, déšť nepřestal ani v sobotu a vypadalo to, že turnaj k
ukončení sezóny neuskutečníme. Přesto jsme říjnový víkend prožili na kurtech. Tradiční hudební setkání se konalo večer v tenisové klubovně s doufáním v lepší počasí.
Štěpán Bimka, předseda tenisového oddílu T.J. Sokola
Říčany a Radošovice, to nevzdal a s několika pomocníky
upravil kurty pro nedělní hru. Ráno nás překvapilo slunečným počasím a nedočkaví tenisté dříve i později naro-

zení se vrhli do soubojů. Nakonec v soutěži útěchy dvojice
Markéta a Láďa Polatovi přehrála Jitku Urbánkovou s
Fratiškem Bulínem s těsným výsledkem. Finále hlavní
soutěže obsadila rodina Kovačkova. I když se tatínek Petr
s dcerkou Janičkou hodně snažili, po velkém boji nakonec
podlehli vítězům Alence a Matoušovi.
Po slavnostním předání cen vítězům i poraženým všichni
přítomní ochutnali tradiční šlehačkové poháry a krásné tenisové zážitky se staly minulostí.
Děkujeme Štěpánu Bimkovi za skvělou organizaci turnaje.
Těšíme se na příští již 37. ročník v roce 2020.
Tenisový oddíl T. J. Sokola Říčany a Radošovice

Tenisový „Senior cup 130“ a „Senior Ryder cup“
V sobotu 7. 9.
2019 se uskutečnil
další ročník tenisového turnaje dvojic, tentokrát již dvanáctý. Tento rok se
sešlo patnáct dvojic, starších v součtu
130 a více let věku, přičemž nejstarší
dvojice Bartoš - Vondřich dosáhla věku
149 let, a že to není to nejpodstatnější,
dokázala postupem mezi nejlepších
osm dvojic turnaje.
Vzájemné zápasy účastníků byly
vždycky urputné, se zjevnou snahou dostat se o kolo dál a vzhledem
k tomu, že semifinalisté a finalisté
museli odehrát sedm setů při průměrném věku hráčů kolem 67 let, je
to i úctyhodný výkon.
Výsledky byly následující:
1. místo: Jiří Vocl – Václav Stejskal (136
let)
2. místo: Zdeněk Šalda – Honza Mika
(130 let)
3. místo: Zdeněk Vosecký – Jula Žembery (135 let)

Vítěz malého finále: Vlasta Šimek – Karel Bláha (136 let)
Celý turnaj byl oslavou dobré nálady a
pohybu, a to nejen na kurtech, ale i při
závěrečném rozdílení cen a pozdějším
posezení.
Touto cestou chceme současně poděkovat všem, kteří nám svou přízeň vyjádřili
finanční podporou nebo věcnými příspěvky. Dík patří zejména:
Městskému úřadu Říčany, Restauraci
„U Jermářů“, Jiřímu Jeníčkovi, Davidu Fridrichovi, Martinovi Vosátkovi,
a členům tenisového klubu Standovi
Koubkovi, Františku Křížkovi a Otovi
Korbelovi.
Poděkování patří též řediteli turnaje
Mirkovi Lepenovi, jeho asistentům V.
Vondřichovi, M. Lihaříkovi, M. Boškovi a S. Tůmovi, a všem našim příznivkyním, které napekly a přisladily nám
život.
Stejnou radost nám dal i turnaj hraný
koncem září, takzvaný „Senior Ryder
cup“, který je turnajem družstev a při

němž si kapitáni obou soupeřících týmů
vždy po jednom vybírají své spoluhráče, tvořící tým. Poté se utkávají deblové
dvojice, které se tvoří podle rozpisu a
nasazení v jednotlivých týmech tak, aby
hráči hráli vždy s jiným partnerem, ale i
pokaždé proti jiné dvojicí. Za vítězství je
bod a tým, který získá celkově více bodů,
je vítězem celého zápasu.
Tento turnaj byl uskutečněn již po sedmé a vítězem se stal tým kapitána M.
Bartoše – Fífy se spoluhráči J. Mikou,
V. Vondřichem, L. Dvořáčkem, J. Žemberym, F. Bulínem, L. Kostkovou a O.
Korbelovou. Vítězství bylo velmi těsné,
za stavu 8:8 rozhodoval poslední debl
nejvýše nasazených hráčů Bartoš+Mika
x Korbel+Bimka s výsledkem 5:3, vítězstvím ročníku 2019 a právem zapsání
celého týmu do desky vítězů umístěné
na stěně klubovny.
Tím jsme prakticky zakončili svoji venkovní sezonu, byla nám radostí i potěšením, a proto „sportu zdar a tenisu
zvlášť“. 
VV
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PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO SVAZU
KARATE V ŘÍČANECH
Na
sklonku
října 2019 se
již poněkolikáté v Říčanech konal za podpory
Města Říčany a Středočeského kraje PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO
SVAZU KARATE. Tento turnaj byl
v oficiálních kategoriích nominační
na postupovou soutěž na Mistrovství ČR 2019 v olympijském karate.
Jeho význam tedy byl značný nejen
pro závodníky z našeho klubu SC
SPIRIT ŘÍČANY, ale také pro mnoho dalších závodníků ze všech koutů Středočeského kraje.
Systém turnaje je nastaven tak, že
závodník, který vyhraje v oficiální
kategorii, se stane nejen přeborníkem kraje, ale také je nominován za
Středočeský kraj do postupové soutěže o postup na MČR 2019, které
se koná v prosinci v Praze. Novinkou je také nominace na MČR
v BEGINNER, které proběhlo v
listopadu. Na toto mistrovství se za
náš klub nominovali:
- kategorie KATA BEGINNER:

Sláma Jakub a Nedbal Vít, Vincenčíková Viktorie, Bambous Samuel.
- kategorie KIHON-Ido: Tetour
Jan, Sláma Jakub, Vincenčíková
Viktorie, Pospíšil Alex, Bambous
Samuel, Krejčí Nicolas.
- kategorie AGILITY: Nedbal Vít,
Sláma Jakub, Vincenčíková Viktorie, Pospíšil Alex, Bambous Samuel, Krejčí Nicolas.
- kategorie KUMITE – BALLON:
Tetour Jan, Sláma Jakub, Vincenčíková Viktorie, Endal Ondřej, Pospíšil Alex, Krejčí Nicolas.
- kategorie KUMITE: Rajnoch Vít,
Nedbal Vít, Vincenčíková Viktorie,
Pospíšil Alex, Endal Ondřej, Krejčí
Nicolas.
V pořadí klubů dle medailí BEGINNER jsme po partnerském klubu
SK KAMIWAZA KARATE na krásném druhém místě.
Jak je u nás zvykem, kromě medaile
a diplomu pro medailisty obdrželi
všichni závodníci opět dárek.
Gratulujeme medailistům a držíme
palce všem závodníkům do dalších

republikových i mezinárodních soutěží a také děkujeme medailistům za
skvělou reprezentaci našeho klubu.
Velké díky patří organizátorům, trenérům, Městu Říčany a také všem
sponzorům, kteří nám poskytli jak
finanční, tak věcné dárky pro děti i
dospělé. Více informací naleznete
na www.karate1.cz.
Sezónu letošního školního roku
jsme úspěšně zahájili, tak nám držte palce, ať nám úspěchy našich svěřenců dělají radost i v následujícím
roku. Za celý náš klub karate vám
přejeme krásné pohodové svátky a
hodně zdraví do nového roku 2020.
SC SPIRIT ŘÍČANY

Zlaté ocenění pro modeláře
ze Strašína na mistrovství světa
V anglickém Telfordu se ve dnech 9. 11. - 10. 11. 2019
konalo mistrovství světa plastikových modelářů: Scale Model World. Organizuje jej International Plastic
Modellers’ Society. Český svaz modelářů na ni každoročně vysílá české reprezentanty, kteří tradičně dosahují při této soutěži významných úspěchů. Mezi nimi
se neztratil Ladislav Lacina ze Strašína, který se letos
opět umístil mezi nejúspěšnější účastníky soutěže ziskem tří zlatých, tří stříbrných a tří bronzových medailí.
Blahopřejeme!
Helena Lacinová
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Úspěšná sezóna 2019
Letos se Adam Králík rozhodl specializovat na závody aut do vrchu, a to
jak v autoslalomu, tak v klasických
závodech do vrchu. Po loňské zkušenosti si opět vybral seriál Maverick
Rescue Eurocup, kam se přihlásil se
svým novým vozem Citroën Saxo 1,6
VTS.
Sbírku pohárů si nakonec rozšířil o
41 nových exemplářů, přičemž devět
jich bylo za 3. místo, osm za 2. místo
a fantastických 24 za 1. místo. Celkově se mu podařilo vyhrát obě kategorie S1-1600,
tj. jak v závodech do vrchu, tak i v autoslalomu. Díky svému věku bodoval
v obou disciplínách ještě ve třídě juniorů, kde v závodech do vrchu získal
celkové 3. místo a ve slalomu opět
zvítězil. Aby byl výčet úspěchů úplný, je třeba dodat, že spolu se čtyřmi
dalšími závodníky založil letos team
„Mladá krev“, který sbíral body na-

příč různými kategoriemi. V teamu
se nesešla jen mladá krev, ale hlavně
závodní srdce, proto se jim podařilo v
teamové soutěži rovněž zvítězit.
Slavnostní vyhlášení proběhne tradičně v Újezdu u Brna, a to 7. 12.
2019. Jedeme si tam tedy pro
čtyři tituly a jedno bronzové ocenění.

Naše poděkování patří sponzorům,
Ivetě Benešové ze společnosti Hü-Ben a Pivovaru Ferdinand s.r.o.,
městu Říčany, Aleši Kohoutovi a
celému servisu Autokohout a všem
přiznivcům, kteří Adamovi drží pěsti.
Více informací na www.kralikteam.cz nebo na Facebooku.

Takový byl 38. ročník Lesního běhu Říčany
Tak už po osmatřicáté se v okolí Rokytky běžel Lesní běh. Není
moc akcí v Říčanech, které mají tak dlouhou tradici. Než překonávat počty účastníků, je pro nás důležitější spokojenost a
atmosféra závodu, k čemuž přispělo i počasí. Velmi důležité
je také správně zvolit vlastní termín, tak, aby se v okolí pokud
možno nekonala podobná akce. To byl také jeden z důvodů,
proč jsme se, organizátoři podobných běžeckých závodů v
regionu, dohodli a společnými silami založili Pohár Ladova
kraje, jako bodovaný soutěžní seriál.
Už několik let pořádáme závod pro všechny věkové kategorie. Máme 10 kategorií dětských a 9 dospělých, v délkách od
350 m až k 11 km. Neustále se snažíme běžcům ukazovat, že
„běhání není jen o maratonu/půlmaratonu”, ale že mnohem
zajímavější jsou kratší běhy v přírodě. A že i kratší závod může
být náročný dokazuje profil tratě našeho běhu, kde v jednom
pětikilometrovém kole jsou tři stoupání a klesání, ale také široké cesty a lesní stezky. Mladší muži absolvují dvě kola.

S nástrahami tratě si všichni poradili, až na dvě drobné odřeniny v kategorii mužů.
Úžasné bylo sledovat zanícenost a dravost nejmenších dětí,
i když sem tam ukápla i nějaké slzička. Odměnou pro každé
dítě, které proběhlo cílovou čárou, byl tradiční perník. Jako
občerstvení byla k dispozici voda se šťávou.
Výsledky každého běhu byly v co nejkratší době k dispozici
díky čipovému měření, takže se vyhlašování, vždy pěti nejlepších v každé kategorii, konalo podle harmonogramu. Výsledky byly průběžně vyvěšovány na nástěnce a jsou k dispozici
na stránkách závodu (www.ricany.cz/org/bezeckyklub) a na
www.behej.com.
Jako každá podobná akce by se i ta naše dala velmi těžko uskutečnit bez dotací a příspěvků, proto jsem rád, že můžu poděkovat městu Říčany za přidělení dotace a také dalším sponzorům
za podporu. Jejich výčet zde bohužel není možný z důvodu
pravidla o omezenosti rozsahu příspěvku. Partneři jsou však
uvedeni na našich výše uvedených stránkách.
Děkujeme.
M. Smrčka, běžecký klub Říčany
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Ze sportu

Říčanské Taekwon-Do patří mezi nejlepší v Evropě
Halatyba se umístil na 7. místě v silovém přerážení, a do první
desítky se probojoval i ve volném zápase. Během mistrovství
Evropy proběhl i kongres Evropské federace Taekwon-Do,
kterého se zúčastnili předseda školy Mst. Vladimír Machota a
sekretář školy Ludmila Machotová. Na kongresu byla potvrzena kandidatura Slovenska pro pořádání evropského poháru a
Slovinska pro pořádání poháru světového. Pro říčanské sportovce je to vynikající příležitost nejen obhájit své výsledky, ale
i díky krátké vzdálenosti umožnit navýšení počtu závodníků.
Děkujeme městu Říčany za finanční podporu našeho týmu
pro zajištění letenek. Dalším partnerem byl Středočeský kraj.

Ludmila Machotová
Říčanští taekwondisté zopakovali svůj úspěch z letošního mistrovství světa, kdy se juniorský tým probojoval do první desítky
a Bára Jílková obsadila 4. a 5. místo. Oficiální Mistrovství Evropy 2019 se konalo ve dnech 9. -13. října v bosenském Sarajevu. Říčanští sportovci odletěli již 8. 10., aby prošli povinnou
registrací a kontrolním převážením. Největšího úspěchu dosáhla Bára Jílková, která v týmu vybojovala titul vicemistryně
Evropy ve speciálních technikách, a v kategorii volného zápasu tým juniorek obsadil 5. místo. Tým juniorů ve složení Marko Antonio Machota, Marek Jankovský, Matěj Jirásek a Vasyl

Skvělé výsledky Draků
Přípravka, nejmladší kategorie, postoupila hned ze začátku sezony do
4. výkonnostního koše a co je důležité, kluci dokáží hrát skvěle jako tým.
Bílý tým elévů postoupil do 1. výkonnostního koše a své
místo v něm si drží. Modrý tým hraje ve 2. koši.
Mladší žáci se prezentují velmi pěkným kombinačním
florbalem. Modrý i bílý tým vytrvale pracuje na trénincích
a my se těšíme, jaké výkony předvedou dále v průběhu sezony. Velmi pozitivní je také zapojení nováčků, kteří začali
s týmem letos trénovat a už mají za sebou první soutěžní
zápasy. Bílý tým starších žáků se po počátečních rozpacích
vrátil do 2. koše, kde hraje velmi vyrovnané zápasy. Hráči
modrého týmu starších žáků si spolu na hřišti začali rozumět a připisují si první výhry.
Dorost A odehrál poslední čtyři zápasy v SH Kostelec n. Č.
L., z toho tři zápasy vyhrál. Draci se prezentují kvalitní hrou

v nejvyšší dorostenecké lize. Junioři mají za sebou náročné
zápasy, během nichž se prokazují technické dovednosti našich hráčů. Tým mužů po třech úspěšných a jednom rozpačitém výkonu zůstává na 4. místě PH-SČ ligy. Mužský tým
B drží neporazitelnost a je aktuálně na 1. místě PH-SČ třídy
mužů.
Již po několikátou sezonu se naši hráči z řad dorostu, starších žáků a mladších žáků účastní výběrových tréninků
mezi nejlepšími hráči regionu Praha a střední Čechy. Letos se prvních kol zúčastnilo rekordních 19 hráčů a téměř
všichni postoupili do dalších kol.

Nadcházející domácí zápasy,
na které zveme všechny naše příznivce:
1. 12. přípravka Říčany, Městská sportovní hala
14. 12. přípravka Čerčany v ZŠ Čerčany
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texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře
Oddělení pro dospělé

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

Oddělení pro děti

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

Otevírací doba
o svátcích:
Oddělení pro dospělé:
V prosinci naposledy
bude otevřeno v sobotu
21. 12. od 8.30 do 12 hodin.
Od pondělí 23. 12. do
středy 1. 1. bude zavřeno.
Znovu otevřeno bude ve
čtvrtek 2. 1. od 8.30 do 18
hodin.

17.00 a každou první sobotu v měsíci od 8.30 do 12.00.
Tato otevírací doba platí do 21.12.

Zaměstnanci
knihovny přejí
všem čtenářům
krásné Vánoce
plné radosti,
pohody a
hezkých zážitků
a pohodový
celý rok 2020.

Oddělení pro děti:
V prosinci naposledy
bude otevřeno v pátek 20.
12. od 12 do 17 hodin.
Od soboty 21. 12. do středy 1. 1. bude zavřeno
Znovu otevřeno bude ve
čtvrtek 2. 1. od 8.30 do 18
hodin.
Vladimír Levický

Říčanský komorní orchestr zve na adventní koncert
se zajímavými sólistkami
Novou koncertní sezónu zahájil Říčanský komorní orchestr slavnostním koncertem k 30. výročí sametové
revoluce 15. listopadu ve Strančicích.
Program koncertu, který orchestr nastudoval, zopakujeme v pondělí 9.
prosince v 19:30 v kulturním centru
Labuť v Říčanech.
Výběr skladeb zahrnuje nejen díla starých mistrů, jako Wolfganga Amadea
Mozarta, Johana Sebastiana Bacha,
Henryho Purcella a Georga Friedricha Händela, ale i novodobého autora
Gustava Holsta.
Ozdobou koncertu bude bezesporu
společné vystoupení dvou harfistek,
působících mimo jiné v orchestru Ná-

rodního divadla - Ivany Pokorné a Barbory Váchalové, což je sestava, kterou
jsme v Říčanech ještě nikdy neměli
příležitost spatřit. Obě hudebnice vy-

stupují i samostatně jako harfové duo
pod názvem ARPADUA. Toto duo prezentuje královský nástroj nejen v dnešní
podobě, ale hraje i hudbu lidovou na
háčkové harfy a snaží se tím navázat na
dlouhou tradici harfenictví v Čechách.
Harfa je nejen ozdobou každého většího
orchestru, ale žije dodnes v lidové hudbě
v mnoha zemích.
Doprovod a orchestrální skladby provede Říčanský komorní orchestr pod
taktovkou uměleckého vedoucího ŘKO
a houslisty Národního divadla Petra Anděla.
Věříme, že vás program koncertu zaujme a těšíme se na vaši návštěvu.
Za ŘKO Milan Pračka
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12 prosinec
PRogRam 2019

17.30

02
FLereT
A ZUZAnA ŠULÁkoVÁ
St 04 / 12 / 2019 – 20.00
KonceRt.

19.00

03
20.00

04
19.00

07

ko n C e r t Y

Mikulášský konCert
Po ZuŠ Říčany.
sp o l eč n os t a ta n eC

prVní Říčansk á VeŘeJná tančírna
Út
ko n C e r t Y

Fleret a zuzana šulákoVá
St Koncert.
ko n C e r t Y

25. setk ání BeatleManiakŮ
So pangea, The Boom a Charlie slavík revue. moderuje Jirka svátek.
Vá žn á H u d B a

19.30

09

adVentní konCert Řko
Po tradiční koncert Říčanského komorního orchestru.
Sólistky na harfy: Barbora Váchalová a ivana pokorná.
ko n C e r t Y

19.00

11

Vánoční konCert kYtaroVéHo
kurzu J. BardY a sBoru Bardáček
St tradiční vánoční koncert kytarového kurzu jiřího Bardy a sboru Bardáček.
ko n C e r t Y

25. seTkÁní
BeATLeMAniAkŮ
So 07 / 12 / 2019 – 19.00
pangea, tHe BooM
a CHarlie slaVík reVue.
modeRuje Jirka sVátek.

19.00

16
19.00

18
18.00

29
20.00

31

riCHard paCHMan & dita HoŘínkoVá
Po tradiční adventní koncert skladatele a zpěváka Richada Pachmana
a herečky a zpěvačky dity Hořínkové. Výtěžek věnován dětskému domovu
ve strančicích.
ko n C e r t Y

JazzoVé VánoCe
St Metropolitan Jazz Band a Jitka Vrbová, pražská dixielandová
společnost, Hot sisters.
sp o l eč n os t a ta n eC

silVestroVsk á tančírna
ne
ko n C e r t Y

silVestr se skupinou repete
Út tombola, slosovatelné vstupenky.

taneční základní kurzY pro Mládež
– sezóna 2020

JAZZoVÉ VÁnoce
St 18 / 12 / 2019 – 19.00
Metropolitan Jazz Band
a Jitka VrBoVá, pražská dixielandoVá
společnost, Hot sisters.

oznamujeme Vám, že základní kurz tance a společenského chování
bude zahájen v sobotu 12. září 2020 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”.

riCHard paCHMan & dita HoŘínkoVá
– tradiční charitativní koncert
tradiční adventní koncerty skladatele a zpěváka Richarda
Pachmana a muzikálové herečky a zpěvačky dity Hořínkové
Říčany – 17. listopadu 214

+420 323 602 456

PŘIPRAVUJEME
se letos uskuteční ve dvanácti místech České republiky, a to mezi
23. listopadem a 17. prosincem. mezi zastávkami nebude chybět Praha,
Slaný, Zruč nad Sázavou, uhříněves, louny, jičín, Kutná Hora, olomouc,
Prostějov, Kosmonosy, Říčany i Pohádková kovárna v Selibově.
Výtěžek z koncertů je věnován dětskému centru ve Strančicích.
„V rámci našeho adventního turné zazní některé písně z našeho
loňského Vánočního alba, koledy a adventní melodie pro předvánoční
pohodu. nebudou chybět ani novinky, které budeme zpívat letos
premiérově. K turné vychází ve spolupráci s cČSH i dVd se záznamem
představení oratoria mistr jan Hus ze Staroměstského náměstí, kde
jsem vedle dity Hořínkové, ilony csákové, tomáše Petříka, andreje
Beneše a dalších měl tu čest zpívat v den výročí upálení jana Husa
pro 15.000 diváků“
, dodává Pachman. „Po skončení adventních
koncertů již tradičně navštívíme dětské centrum ve Strančicích, kam
přivezeme již po devatenácté finanční výtěžek z koncertů. to je vedle
radosti ze samotných koncertů druhé veliké potěšení.”

DěTský kArneVAL
s kApeLoU pískoMiL
se VrAcí
ne 12 / 01 / 2020 – 14.00
Ve SPoluPRáci
S jaZyKoVým Studiem SylVy maŘíKoVé.

HrADiŠŤAn & Jiří pAVLicA

pŘísně taJné aneB za VšíM HledeJ ženu
– komedie divadélka radka Brzobohatého

Út 14 / 01 / 2020 – 20.00

jedná se o komedii z pera geniálniho autora marca camolettiho.
dva američtí agenti cia, převlečeni za ženy, maji ve francouzském
hotýlku zvláštní a delikátní misi. musí získat od francouzské
„agentky” její pudřenku s nebezpečným obsahem. jenomže
nevědí, že také dva ruští agenti, převlečeni za mnichy a řízeni KgB,
mají tu stejnou misi - na tom samém místě. takže se potkávají
dva blbí a dva ještě blbější!!! K tomu úplně neschopný a zbytečně
užvaněný recepční, tajní ctitelé a operní diva, která si obdivu
a falešné role „špionky” užívá s afektem a patřičnou naivitou.
Zaručeně vás pobaví a přesvědčí, že i takové téma - jako jsou
„tajné služby”dokáže camoletti zpracovat s maximálním humorem
a brilantní nadsázkou.
Hrají: Miroslav šimůnek, Vojte efler, Felix slováček jr., Martin
sochor, Vojtěch Hájek,
radek Bár, Miloš nejedlý, Jirka
Chvalovský, irena Máchová, režie: Hana gregorová.

KonceRt.

přísně TAJnÉ AneB
ZA VŠíM HLeDeJ ženU
Út 28 / 01 / 2020 – 19.30
Komedie Z PeRa geniálniHo autoRa maRca
camolettiHo. Režie: Hana gRegoRoVá.

DUo JAMAHA

Hradišťan a JiŘí paVliCa
– koncert

Po 10 / 02 / 2020 – 17.00
od roku 1978 je uměleckým vedoucím Hradišťanu tvůrčí osobnost
KonceRt.
- houslista a hudební skladatel jiří Pavlica, pod jehož vedením
se dramaturgie začala postupně transformovat do širších souvislostí
historických, geografických, ale i společenských. Vzrůstaly také
interpretační nároky na členy souboru. Postupně se začala významně
prosazovat autorská tvorba jiřího Pavlici, která zcela převládá
v posledních projektech. dnes je Hradišťan (v širší podobě i s tanečním
souborem) profesionálním tělesem, které programově pracuje
nereZ & LUciA
zejména s odkazem lidové tradice a jejím filozofickým přesahem.
St 12 / 02 / 2020 – 19.30
Překračuje hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi
KonceRt.
různých kultur celého světa. je častým hostem, domácích
i zahraničních festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby.
Hradišťan spolupracuje s rozhlasem, televizí a filmem, koncertoval
na 4 kontinentech, natočil více než 30 stěžejních zvukových nosičů
(viz. diskografie) a na mnoha dalších spolupracoval. mezi kmenové
onDřeJ HAVeLkA & His
sólisty patří alice Holubová, jiří Pavlica a david Burda. Způsob
MeLoDy MAkers
práce, dramaturgie a umělecká úroveň řadí Hradišťan
k originálním a nezaměnitelným tělesům české i mezinárodní
St 26 / 02 / 2020 – 20.00
neBuď
hudební scény.
těšíme se na Vaši návštěvu!

www.kclabut.cz

info@kclabut.cz

laBuť
a
Zajdi n
a
KultuR
u!

„Swing nylonoVéHo VěKu”. KonceRt
oBlíBené KaPely, KteRá HRaje
muZiKu 20. – 30. let.

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

VÝSTAVA
Výstava OSMDESÁTKY –
Jak jsme tady žili/ Až do
sametové revoluce
do 2. února 2020

Jééé, to znám!“ „Tuhle hru jsem
měla!“ „Tohle má babička….“
Tyto a podobné nadšené výkřiky se
v těchto dnech ozývají na výstavě
Osmdesátky.
V muzeu teď totiž máte jedinečnou
možnost vrátit se do doby před třiceti lety a díky autentickému interiéru, vystaveným předmětům, textovým materiálům i audio nahrávkám
zavzpomínat na období, které bylo
pro mnohé z nás obdobím dětství
či mládí. Výstava je především připomenutím obyčejného a všedního
života v osmdesátých letech, zájemci se seznámí s tím, jak se tehdy
cestovalo, nakupovalo, co se nosilo
a jak lidé trávili volný čas. Věnuje se
ale i letošnímu 30. výročí sametové
revoluce.
Děti se u nás rozhodně nudit nebudou – mohou strávit čas v dětském
pokojíčku s dobovým nábytkem,
dekoracemi, plakáty a především
hračkami, které nejsou pouze zavřené ve vitrínách, ale s velkou částí z nich si děti mohou skutečně pohrát. Věříme, že mnoha dospělým
se díky dobové atmosféře v hlavě
vybaví vzpomínky na dětství a budou mít chuť je předat svým ratolestem.
Denně k nám chodí i školy a školky, pro které máme k výstavě připravený speciální program na
míru pro danou věkovou kategorii.
Často se pak děti, které absolvovaly program se školou, na výstavu
vrací ještě s rodiči – a díky jejich
vyprávění zážitek z výstavy dostává zase nový rozměr.
Marie Tvrdoňová
Přinášíme vám malou ochutnávku
prostřednictvím fotografií:
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Dopolední vstup pro školy,
skupiny i jednotlivce je nutno
rezervovat.
www.ricany.cz/muzeum

Vánoční otevírací
doba muzea
Muzeum bude v průběhu vánočních svátků zavřeno pouze ve
dnech 24., 25. a 26. 12. a 1. 1.
Otevírací doba jinak zůstává beze
změny. Přijďte na výstavu s dětmi
o vánočních prázdninách!

Když jsme u hudby 80. let, ani u nás nesmí
chybět disco koule!
V pokojíčku čeká na děti
spoustu stavebnic a her.

Mnohé věci se nám už za tu dobu vytratily
z paměti…

Plakáty populárních umělců byly hotový poklad!
Také vám nějaký visel v pokojíčku?

A chybět nesmí
ani mončičáci!
Také jste na něj
stáli frontu?
Děti velice baví zkoumat
tehdejší učebnice
i školní pomůcky.

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře
marie.tvrdonova@muzeum.ricany.
cz; tel. 722 074 782

Děti venku na Říčansku

Krmítka pro ptáky

úterý 3. prosince 2019,
17:30-19:30, muzeum
Vyrobte si vlastnoručně opravdu užitečný vánoční dárek – krmítko pro
ptáky. Dozvíte se také, čím je vhodné
ptáky v zimě krmit.
Povede Andrea Hanousková a Jana
Kreidlová
Vstupné 30 Kč/osoba, materiál na
krmítko 260 Kč
Rezervace doporučena! Kontakt:

Na začátku října proběhl průzkum
mezi dětmi na Říčansku. Zajímalo
nás, kolik času zdejší děti tráví venku
ve srovnání s průměrem v České
republice. Porovnávali jsme výsledky
s reprezentativním výzkumem Nadace
Proměny z roku 2016, který ukázal, že
děti jsou ve všední den průměrně venku
1h 41 minut, z toho pouze 7 minut
v přírodě (v lese, na louce nebo u potoka).
Většinu času jinak tráví v ulicích, na
dvorku, zahradách nebo na hřištích.
Říčany jsou obklopeny přírodou, takže
jsme předpokládali, že čas trávený
v přírodě bude delší.
Zjistili jsme, že děti na Říčansku během všedních dní byly venku průměrně
1 hodinu a 42 minut denně. O minutu
více než je průměr ČR. Děti uvedly,
že by rády byly denně venku 5 hodin.
V přírodě tu děti trávily ve všední dny
průměrně 20 minut. O víkendu to bylo

výrazně více, 52 minut v přírodě (průměr v ČR je 45 minut).
Děti z 5.B ze ZŠ Bezručova, které dokončily sčítání jako první, získávají
volné vstupenky na připravovanou
výstavu. Zaznamenávaly čas venku
dokonce po dva týdny a v tom druhém
některé děti dobu strávenou venku
zdvojnásobily.
Děkujeme všem za zaslané fotografie.
Vyfoťte se venku tady na Říčansku – na
bruslích, běžkách, nebo na klouzačce,
v zimním lese nebo na rybníce a fotografie pošlete na promenykrajiny@
muzeum.ricany.cz. Rádi je využijeme
pro připravovanou výstavu Proměny
krajiny. Podpořte zdraví svých dětí a
umožněte jim zažít nová dobrodružství
– jako novoroční předsevzetí si můžete
dát právě překonání průměru. Nezapomeňte, že den má 24 hodin a týden
celých 168. Kdyby vám připadalo, že se
brzy stmívá, vydejte se na dobrodružnou výpravu s baterkami nebo svíčkami. V novém roce 2020 venku v přírodě
víc než 10 hodin týdně venku!
Kateřina Čiháková



Ze sbírek muzea: Týnecká kamenina
Přiblížil se čas Vánoc, kdy se peče cukroví. To si obvykle doma dáváme na
pěkné zdobené tácy a talíře, které vyndáme z kredencí pouze při výjimečných událostech. Napadlo vás však
někdy talíř či tác otočit a prohlédnout
si jej zespodu? Často se na spodní straně nádobí z porcelánu nebo kameniny
nachází značka výrobce.
Co je to kamenina? Jedná se o druh
keramiky vypálené při vysoké teplotě.
Hlína, z níž se kamenina pálí, obsahuje rozličné příměsi (převážně jíl),
díky nimž při vysokém výpalu dojde ke
slinutí (tj. spečení a zesklovatění) keramické hlíny. Ke slavným výrobcům
kameninového zboží náležela ve středních Čechách manufaktura v Týnci
nad Sázavou, založená hrabětem
Františkem z Vrtby
již roku 1791. V 1.
polovině 19. století
došlo k rozkvětu
manufaktury, která
se ovšem potýkala
s konkurencí v po-

době kameniny dovážené z Anglie.
Hrabě z Vrtby však roku 1830 zemřel
bezdětný a před svou smrtí odkázal týneckou manufakturu
svým příbuzným Lobkovicům. Lobkovicové zavedli
u nových produktů dosud
neužívané barvy – modrou,
zelenou, hnědou a černou
(ta byla užívána v případě,
že se na výrobcích nacházela
vyobrazení krajiny). Nedostatek
dřeva a uhlí a špatné spojení s Prahou
však způsobovaly, že manufaktura
začala krachovat a musela rozšiřovat
své pole působnosti. V manufaktuře se pak mimo kameniny vyráběly
trubky, polévaly dlažební kostky nebo
drtily kosti na výrobu spondia, látky
užívané v cukrovarnictví. K uzavření
manufaktury došlo v roce 1866. Starší kamenina byla opatřena značkou
s parohy (erb hrabat z Vrtby) a různými nápisy, např. „Wrby in Teinitz“,
pozdější výrobky z doby Lobkoviců
byly opatřeny značkou v podobě věn-

ce s knížecí korunkou a zkratkou „F.
L. W. (= Fürst Lobkowicz – Wrby) in
Teinitz“. Množství výrobků z lobkovického období uchovává ve své sbírce i Muzeum Říčany, což vzhledem
ke vzdálenosti od Týnce (cca 25 km)
není nijak překvapivé. Velké množství
týnecké kameniny si lze prohlédnout
přímo v muzeu v Týnci, dále se nachází například ve sbírkách Národního
muzea, muzea v Pyšelích nebo v muzeu v Netvořicích. 
Jan Boukal
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Budeme společně
zpívat a hrát koledy
a poslechnete si
Rybovu mši vánoční
21.12. 19:15
koncert Ondřejov – Sportovně kulturní centrum
24.12. 24:00
mše Mnichovice – kostel Narození P. Marie
26.12. 10:00
mše Hrusice – kostel sv. Václava
26.12. 17:00
koncert Kostelec nad Černými lesy - zámek
5.1. 2020 17:00
koncert Říčany – kostel sv. Petra a Pavla

CHCETE SE K NÁM PŘIPOJIT?
NAPIŠTE NA VYDRAR@RAZDVA.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 OSMDESÁTKY - Jak jsme tady žili/ Až do sametové revoluce – Výstava v budově Muzea Říčany o černobílé době i barevných lidských příbězích.

26. 10. 2019 Říčany
- 2. 2. 2020
1. 12.

Říčany

17.00

1. Adventní neděle – Rozsvícení vánočního stromu, vystoupení ZUŠ Říčany, ZŠ
Bezručova a MŠ Čtyřlístek, vernisáž výstavy Adventní krásnohled I. (18.30 hod.).
Masarykovo nám.

1. 12.

Říčany

8.25

Nedělní pochod s Líbou – Pochod na trase: Roztoky – Úholičky – Roztoky - Žalov, 12 km. Odjezd vlakem: Říčany 8.25 hod. Přihlášky na tel. 723 513 431, nebo
na e-mail : libuše.rohoskova@centrum.cz. Další informace : www.kct-ricany.cz.

1. 12.

Struhařov u
Mnichovic

12.00

Mikulášský lesní běh – Závod Poháru Ladova kraje. Tratě v délce 5,2 km, 1,9 km,
640 m a 320 m. Prezentace 12 - 14.15 hod, start 13 - 14.30 hod. Fotbalové hřiště.

1. 12.

Kamenice

8.00 16.00

Adventní trhy – Trhy na Ringhofferově náměstí i v kulturním domě. Dílničky pro
děti, loutkové divadlo. V 16 hod. rozsvícení vánočního stromu.

2. 12.

Říčany

17.30

Mikulášský koncert – ZUŠ Říčany pořádá koncert v Kulturním centru Labuť.

2. 12.

Říčany

18.00

Vyrobte si to sami – Cyklus večerních setkávání v Muzeu. Přijďte si vyrobit látkové
sáčky a voskové ubrousky. Cena: 1 800 Kč za celý cyklus 6 workshopů. Rezervace nutná.

2. - 6. 12.

Říčany

3. 12.

Říčany

17.30 19.30

Krmítka pro ptáky – Vyrobte si vlastnoručně opravdu užitečný dárek - krmítko
pro ptáky. Dozvíte se také, čím je vhodné ptáky v zimě krmit. Muzeum.

3. 12.

Říčany

19.00

První říčanská veřejná tančírna – Prémiová Mikulášská tančírna. Kulturní
centrum Labuť.

3. 12.

Kolovraty

19.30

Křeslo pro hosta – Jiří Šámal - Hang Drum. Povídání o melodickém perkusním
hudebním nástroji. Klub U Boudů.

4. 12.

Říčany

20.00

Fleret a Zuzana Šuláková – Společné vystoupení vizovické kapely s dcerou
Jarmily Šulákové. Kulturní centrum Labuť.

7. 12.

Říčany

19.00

25. celorepublikové setkání Beatlemaniaků – Pangea, The Boom a Charlie
Slavík Revue. Moderuje Jirka Svátek. Stolová úprava sálu s parketem. Kulturní
centrum Labuť.

7. 12.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka: Čertovská pohádka – Pohádku o ustrašeném čertovi uvede
Rolnička - divadlo pro děti. Divadlo U22.

8. 12.

Říčany

17.00

2. Adventní neděle – Církev Českobratrská, Vinice Říčany - evangelické společenství, Cesta integrace, Olivova dětská léčebna, MAS Říčansko. Masarykovo nám.

8. 12.

Štiřín

17.00

Mladota Ensemble – Koncert z cyklu Sukův hudební Štiřín. 2x housle, viola,
violoncello, kontrabas, klavír. Dvořák - Lukáš - Glinka. Zámek Štiřín.

9. 12.

Říčany

19.30

Adventní koncert Říčanského komorního orchestru – Tradiční vánoční koncert.
Sólistky na harfy: Barbora Váchalová a Ivana Pokorná. Kulturní centrum Labuť.

11. 12.

Říčany

12.00

Adventní krásnohled II. – Tradiční rukodělný trh s vernisáží obrazů v hospůdce
U Anežky. Od 12 hod otevřeno tržiště v prostorách zahrádky U Anežky. Vernisáž
od 18 hod, hostem bude Regina Rázlová. Rezervujte si místa k sezení v hospůdce
na tel. 323 603 665.

11. 12.

Říčany

19.00

Vánoční koncert Kytarového Kurzu Jiřího Bardy a sboru Bardáček – Tradiční
vánoční koncert. Kulturní centrum Labuť.

13. 12.

Štiřín

19.30

Ondřej Havelka a jeho MELODY MAKERS – Tradiční předvánoční vystoupení.
Koncertní show nabitá českými i americkými kusy let 30. a raných 40. Zámek
Štiřín.

90

Vánoční trhy – Novinka v Říčanech - vánoční trhy po celý den. Kulturní program
od 16 hod, Vánoční pohádka. Masarykovo nám.

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře
14. 12.

Ondřejov

19.00

Sestry Havelkovy – Úspěšné vokální trio vystoupí v SKC Ondřejov. Trojici dam
doprovodí Zuzana Grosmanová na tradiční nástroj violinofon a také malý orchestr. Předprodej v kavárně SKC, 1. patro.

14. 12.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka: Zimní pohádka – Představení s velkými loutkami. Divadlo
U22.

15. 12.

Říčany

17.00

3. Adventní neděle – Římskokatolická farnost, Junák - český skaut, středisko
Lípa Říčany. Masarykovo nám.

15. 12.

Říčany

10.30

Vánoční pohádka – Divadélko Romaneto uvede pohádku Jak pan Mysliveček se
všemi lesními přáteli oslavil Štědrý večer. Tel. 723 564 383. Vstupné dobrovolné.
Olivova dětská léčebna.

16. 12.

Říčany

19.00

Richard Pachman a Dita Hořínková – Adventní koncert 2019, stolová úprava
sálu. Výtěžek je věnován Dětskému centru Strančice. Kulturní centrum Labuť.

18. 12.

Říčany

19.00

Jazzové Vánoce – Metroprolitan Jazz Band a Jitka Vrbová, Pražská dixielandová
společnost, Hot Sisters… Kulturní centrum Labuť.

21. 12.

Strančice

14.00

Vánoční setkání – Vánoční setkání, popřání Vánoc a Betlémské světlo. Vystoupení dětí MŠ a ZŠ Strančice, zpívání koled, vánoční trhy, dílničky a další. Náměstí
Emila Kolbena a prostory Obecního úřadu.

21. 12.

Velké
Popovice

10.00 16.00

Kozlí nadílka v Návštěvnickém centru pivovaru – Přijďte si pro čerstvé pivo
stočené do patentní láhve na vánoční stůl, nebo pořiďte dárky s vygravírovaným
osobním věnováním a potěšte své nejbližší půllitrem se jménem. Ve 13 hod speciální prohlídka pivovaru pro veřejnost.

21. 12.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka: Vánoční čas – V představení uvidíte známé postavičky z
televizní obrazovky. Divadlo U22.

22. 12.

Říčany

17.00

4. Adventní neděle – České Vánoce. Masarykovo nám.

31. 12.

Říčany

20.00

Silvestr 2019 se skupinou REPETE – Bohatá tombola, slosovatelné vstupenky.
Kulturní centrum Labuť.

31. 12.

Velké
Popovice

11.00 14.00

Silvestrovský pivovar – Mimořádné silvestrovské prohlídky pivovaru s přípitkem
a předsevzetím do nového roku, které vám po celý rok bude střežit samotný kozel
Olda. Prohlídky v 11, 12, 13 a 14 hod.
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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

Radošovice prošly od časů normalizace výraznou architektonickou proměnou, jak dokládají tyto dva „zimní“ snímky. První zachycuje
2. Základní devítiletou školu (dnešní 2. základní škola Bezručova), jak vypadala v únoru 1979, tedy ještě v době, kdy teprve začínala rozsáhlá přestavba. Druhý snímek zachycuje dnešní ulici Černokosteleckou (tehdy nazývanou třída Obránců míru) během úpravy vozovky a
stavby kanalizace na konci listopadu 1981. V levé části snímku je dobře rozpoznatelná restaurace Sport.

