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Zprávy z měst

pondělí: Beroun, Rakovník,
Hořovice, Nové Strašecí

Lidé od nás

Příští akce:
královský průvod
na Karlštejn
Josef
Kutílek
majitel skupiny
historického šermu

lavný královský průvod
z Prahy na Karlštejn zná
v okolí Berounky skoro každý. Jednou z jeho klíčových postav
je už hezkých pár let Josef Kutílek.
Kutílkův život je pevně spojený
s Černošicemi. Právě tady před
dvaadvaceti lety založil skupinu
historického šermu Alotrium.
Na Černošicích se mu líbí jejich
příměstský charakter. „Jste v přírodě, v malém městě se všemi jeho
výhodami, a přitom za 20 minut
autem či vlakem v Praze,“ oceňuje
místo devětačtyřicetiletý šermíř
a majitel umělecké agentury.
K jeho oblíbeným místům patří
zvláště okolí řeky Berounky. Nejraději má oba zdejší jezy, jak ten černošický, tak i mokropeský.
Ocenit však dokáže i kulturní
a společenský život v Černošicích.
„Rád zajdu do proslulého černošického Club kina nebo do úžasné
domácí restaurace U Berounky,“
líčí člen České asociace historického šermu.
Místní lidé ho ovšem znají spíš
v historických kostýmech. Jeho
skupina má široký záběr – šermířská vystoupení se inspirují různými obdobími od raného středověku po rokoko. „V Černošicích vystupujeme několikrát do roka, ať
už na soukromých, nebo veřejných akcích. Naše nejbližší akce
tady bude zastávka královského
průvodu z Prahy na Karlštejn,“ popisuje Kutílek.
Při této dvoudenní historické
akci, jedné z největších v Česku,
tvoří Kutílkova skupina Alotrium
osobní gardu císaře.
(kec)

S

SOBOTA 28. LEDNA 2012
WWW.IDNES.CZ

úterý: Kladno, Mělník,
Kralupy, Slaný

středa: Benešov, Příbram,
Vlašim, Sedlčany

čtvrtek: Kolín, Kutná Hora,
Český Brod, Čáslav

Desítky rodin dlouhé měsíce čekaly na to, až se budou moci nastěhovat do bytů
v lokalitě Na Fialce v Říčanech. Tři domy jsou nyní zkolaudovány. O další trojici
však zřejmě povede radnice s investorem spory. Místním vadí zásahy do prostředí.
ŘÍČANY Ty domy vyvolávaly bouře
už před šesti lety, kdy z nich ještě
nestál ani základní kámen. Po sáhodlouhých neshodách mezi investorem, říčanskými starousedlíky a radnicí je konečně o osudu novostaveb na Fialce rozhodnuto.
Tedy alespoň o polovině z nich.
Tři ze šesti plánovaných domů
se v lednu dočkaly kolaudace
a lidé se po mnohaměsíčním čekání mohou nastěhovat do svých
bytů. K dispozici pro nové majitele
je jich nyní sedmdesát. Pro mnohé
z nich skončilo stresující období.
„Desítky rodin čekajících v provizorních podmínkách či podnájmech musely prožít měsíce ve stresu a nikdo netušil, zda a kdy se budou stěhovat do svých nových domovů,“ popisuje situaci jeden
z majitelů bytu Josef Šimek, který
se do Říčan s manželkou stěhuje
z Ostravy a do nynějška musel provizorně bydlet u dcery.
Vedení radnice ani členové občanského sdružení Fialka však z kolaudace tak nadšeni nejsou. Už delší dobu upozorňují na to, že kvůli
zásahům do nestabilního terénu

FAKTA

Pět let sporů
V roce 2006 představila společnost
RIM International projekt šesti
obytných domů na Fialce. Místní
zastupitelstvo se stavbou
souhlasilo, odpůrci založili
občanské sdružení. V roce 2009
začala stavba. Vloni dokončil
investor první tři domy, v lednu
byly zkolaudovány.
(lokalita Na Fialce je místem, kde
kdysi bývalo dno rybníka) se tu mohou při přívalových deštích objevit záplavy.
Vadí jim i kácení stromů na místech, kde to podle nich vůbec není
nutné. Problémem bylo ještě nedávno i špatné napojení domů na
existující městské sítě a komunikace. „Na začátku kolaudace byly
zjištěny tak výrazné nedostatky, že
se nedalo s užíváním stavby počítat,“ prohlásil tajemník říčanského
úřadu Tomáš Mařík.
Stavební úřad blokoval kolaudaci zejména kvůli špatnému napoje-

ní na městskou kanalizaci nebo řešení dopravy v okolí domů.
Investor proto musel před kolaudací dokončit propojení domů s
ulicí Politických vězňů, se kterým
původně nepočítal.

Radnice chce menší stavbu
První trojice domů tedy stojí, jak
ale dopadne osud dalšího tria plánovaného investorem, je otázka.
Radnice by totiž chtěla společnost RIM International přimět,
aby upravila rozsah předpokládané stavby. „Jako nejproblematičtější se jeví velký rohový blok, který
velmi změní vzhled této části města,“ uvedl říčanský starosta Vladimír Kořen.
Investor má však uzavřeny
smlouvy, které byly podepsány za
minulého vedení radnice. Za jejich nedodržení hrozí městu sankce. Jasné je dnes jen to, že stavba
domů se šesti desítkami dalších
bytů podle plánů v květnu neskončí. „Vzhledem k neplánovanému
zdržení kolaudace předpokládáme, že druhá etapa začne později,“ uvedl investor.
Petr Kupec

V Kunicích začaly hody Kuchaři ze zámecké kuchyně hotelu
Berchtold včera návštěvníkům připravili hostinu plnou delikates
Foto: Radek Cihla, MF DNES
na počest zahájení týdne zvěřiny.

Zámecká kuchyně odstartovala
gurmánský týden zvěřiny

Krátce
ROZTOKY

ŘEVNICE

» Tipy na zajímavé události či náměty

Lávka pro pěší přes
Labe zase bude svítit

Ulice ponese jméno
Václava Havla

Mateřská škola chystá
den otevřených dveří

na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Haně Rojkové
(hana.rojkova@mfdnes.cz,
tel.: 225 062 246).
» Inzertními poradci pro okresy
Praha-východ a Praha-západ jsou
Jan Tesař (jan.tesar@mafra.cz,
tel.: 602 534 953) a Jaroslav Kořínek
(jaroslav.korinek@mafra.cz,
tel.: 602 658 924).

Kvůli práci na opravě mostů přes
Labe přestalo svítit veřejné osvětlení na lávce pro pěší a v ulicích Nábřeží, U Přístavu a Maxe Švabinského. Až technici instalují pro
osvětlení nezbytný funkční elektroměr, měly by se veřejné lampy
zase rozsvítit. Nejpozději to podle
místní radnice bude ve středu
1. února.
(kec)

Roztocké zastupitelstvo tento týden schválilo pojmenování jedné
z místních ulic po prezidentu Václavu Havlovi. Původní návrh, aby
se přejmenovala ulice Obránců
míru, ale neprošel. Jeho jméno nakonec ponese dnešní ulice Kuželova. Po někdejším místním starostovi Bohumilu Kuželovi zase pojmenují ulici Baráčnickou.
(kec)

Rodiče řevnických dětí mají možnost prohlédnout si místní mateřskou školu, která bude na jaře zapisovat děti na školní rok 2012/2013.
Den otevřených dveří proběhne
v úterý 21. února od 13.30 do 15.30
hodin. Zatímco budou pedagogové odpovídat na dotazy rodičů,
pro děti bude připravena spousta
her a hraček.
(kec)

INZERCE

sobota: Brandýs n. L.-Stará
Boleslav, Říčany, Hostivice

Domy na Fialce už
mají kolaudaci. Boj
v Říčanech nekončí

BRANDÝS NAD LABEM

Zajímáte nás

pátek: Ml. Boleslav, Nymburk,
Mnichovo Hradiště, Poděbrady

KUNICE (zup) V hotelu Zámek
Berchtold včera začal týden zvěřinových hodů. Zahajovací večer se
konal v restauraci Kouzelná zahrada a v prostorách zámku.
Návštěvníci mohli ochutnat netradiční delikatesy – kančí kýtu se
šípkovou omáčkou či zaječí paštiku se sušenými švestkami. Dalším
lákadlem hostiny se stala kančí pečeně s brusinkovým zelím a lívance se švestkovým rozvarem a šleha-

ným tvarohem. Hotel je otevřen
od června minulého roku spolu
s novou restaurací jménem Kouzelná zahrada.
Pod vedením šéfkuchaře Michala Jenčeka lákají kuchaři ze zámecké restaurace návštěvníky nejen
na zvěřinu a tradiční české pokrmy. Během roku v jídelníčku převládají především speciality z italské kuchyně, které vycházejí z tradičních tyrolských pokrmů.

Očima čtenářů Fotografie čtenářů, které vyšly na serveru Rajce.net. Snímky z akcí, které navštívíte či pořádáte

Představení místních fotografů
Výstava spolku Rakovničtí fotografové se koná v Muzeu TGM do 5. února.
Foto: Jarmila Fialová

Fórum čtenářů
Do Benešova „na Bene“
Narodila jsem se v Praze, vyrůstala jsem v Praze, vdala jsem se v
Praze a v Praze jsem povila první
dvě děti. Pak jsme dali metropoli
vale a přestěhovali se na vesnici
s nějakými devatenácti domy.
Dnes budu ale psát o malém městě, které jsem si oblíbila, a tím je
Benešov (leckdy se k názvu dodává „u Prahy“, ale nechci se dotknout citlivějších povah a dělat
z Benešova jakýsi apendix hlavního města).

výběr z blogů, kráceno
Ta vesnice, kde žiju, totiž leží jen
pár kilometrů od něj a veškeré
vzdělávací, nakupovací, kulturní
i nekulturní aktivity našince se
odehrávají právě tam.
Prvním, co se mi líbí, je příjemná
přehlednost. Když například řeknete, že je to „u semaforu“, všichni vědí, neboť světelná křižovatka
je v Benešově jen jedna.
Další důvod, proč mě maloměsto
„vcuclo“, je to, jak se všichni znají.
Prodavačka v řeznictví se vás při
nákupu optá, jestli už je vaše malá
zdravá, knihovnice chce vědět, co

že jste tak dlouho nebyla na cvičení, a ve frontě u pokladny za vámi
stojí mechanik, co vám spravoval
auto, kterým jste sousedovi nacouvala do oktávky. Vážně se cítím
líp, když jdu po náměstí, a než
těch pár metrů přejdu, pozdraví
mě spousta lidí.
Místní obyvatelstvo je na svou baštu patřičně hrdé, to je patrné z názvů firem: je tu namátkou prodejna s nápoji Benecentrum, dále Benetaxi, Pizza Bene, Benestav, Benereal, Beneinvest a mnohé další.
Dokonce tu mají jednu takovou

kuriozitku: když se jde „pařit“ do
místního kulturního centra Karlov, skoro všichni řeknou, že jdou
„na Bene“ (podotýkám, že z toho
mi naskakuje kopřivka). Tak jako
tak se tu ale zachovalo to, co ve
velkých městech chybí. Znáte svého souseda a nejen jeho, znáte i
celou jeho rodinu, datum narození, minulost v kostce. Vnímáte
ostatní. A to je právě to, co způsobuje, že žijeme „spolu“, ne jenom
vedle sebe jako anonymní roboti.
Lenka Faltejsková
faltejskova.blog.idnes.cz

