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900. výročí Černošic přijede oslavit i císař

Kdy: 6. 6. od 10.00
Kde: Sportpark Berounka
Na počest 900. výročí od první písemné zmínky
o Černošicích se 6. června bude ve Sportparku
u Berounky konat první Černošický jarmark. A na
něm - kromě první zmínky o našem městě v Zakládací listině kladrubského kláštera v roce 1115
– oslavíme také Den dětí a přivítáme císaře.
Na břehu řeky vyroste první červnovou sobotu historické tržiště s kejklíři, šermíři, dobovými
řemeslníky i písničkami a pohádkami pro děti.
Z velké části totiž bude akce patřit právě dětem,

které na začátku června slaví svůj svátek. Udělejte si tedy čas a přijďte si se svými ratolestmi
zasoutěžit, pobavit se, prohlédnout si výstavu
obrázků, jejichž autory jsou děti z místních škol
a školek, pohrát si – zábavy bude všude dost.
Odpoledne se u nás zastaví i Karel IV., z Boží
milosti císař Římský, vždy vznešený Český král,
se svou chotí Alžbětou Pomořanskou, s rytíři,
jezdci a dalšími příslušníky královského dvora.
Pro ně jsme samozřejmě taktéž připravili bohatý
program – bude se zpívat, tančit, bojovat... Až
nás velectěná družina opustí (její další cesta povede do Mokropes), program rozhodně neskončí a nás na pódiu roztančí, rozezpívají a okouzlí
umělci, kteří za námi přijedou z více či méně
vzdálených krajů.
Po setmění se s Vámi rozloučíme ohňovými
kačenkami :-)
Adéla Červenková, odbor kultury

ŠmikFikFest

aneb festival pro děti a jejich zlobivé rodiče
Kdy: od 19. 6. do 23. 6.
Kde: Sportpark Berounka
Cirkusové šapitó na břehu Berounky přijme letos
již potřetí do své náruče děti, klauny, rodiče, akrobaty, učitele, prarodiče, muzikanty, psy i žongléry a nabídne jim společné kouzelné chvíle plné
nevšedních zážitků.
K vidění budou divadla Studio Alta s Vandou
Hybnerovou, Wariott Ideal a Vojta Švejda, Bilbo
Compagnie, Sacra Circus a další. Muziku do uší
vám nalijou Cirkus Problém, Karolína Kamberská

a Sylva Krobová. Kostru protáhnete ve workshopech žonglování, základů akrobacie a při všemožných klaunských hrách se studenty AMU. Jeden
večer pak bude za účasti tvůrců Viktora Tauše
a Borise Hybnera k vidění film Klauni s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kaiserem v hlavních rolích.
Ať je to pro Vás první týden prázdnin, nebo poslední týden školy, přijďte si to užít. Přesný program naleznete na plakátech, webu i facebooku.
Těšíme se na viděnou.
Za Kloaka o. s. a Sacra Circus František Hůla

Foto: archiv pořadatelů (2013)

-- Workshopy žonglování a základů akrobacie budou pro návštěvníky připraveny i letos. --

Po roce je tu opět
karneval
Kdy: pátek 26. 6. od 10 do 22 hodin
Kde: prostranství Centra Vráž
Loni započatá tradice letos pokračuje. Léto
tudíž můžete opět přivítat na Černošickém
karnevalu. Opět zde bude spousta zábavy
pro všechny generace – pro děti nejmenší
i ty už trochu odrostlé, pro dospělé mladší,
ty ze střední generace i ty ještě starší. A nezapomeňte – karneval, to jsou i masky! Loni
to bylo „zahřívací kolo“, a tak v maskách
přišli jenom ti nejodvážnější. Letos bychom
jich ale rádi viděli víc. Ty nejlepší odměníme
hodnotnými bambuláckými odměnami. Proto připravujte masky pro sebe i své ratolesti.
Ať náměstí zavaleno jest bukanýry, kejklíři,
princeznami, strašidly, holotou i žebrotou,
ať tento den potěší srdce těch, jež s dětskou radostí popustí uzdu své fantazii.
Pokračování a program na straně 20.

z radnice

Příměstský park v nivě Berounky

Na základě článku v časopise Věci lipenecké, zpracovaného dle podkladů Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), Vám přinášíme shrnutí
informací o věci důležité pro celou oblast soutoku
Berounky a Vltavy, včetně Černošic – o tzv. Koncepci pražských břehů. Dozvědět se více můžete
na nejbližším zasedání zastupitelstva ve středu
17. června od 19 hodin v Club Kinu, kde budou
zástupci IPR Praha osobně přítomni a představí
koncepci v krátké prezentaci následované diskuzí.
Institut je hlavním koncepčním pracovištěm hl.
m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje,
tvorby a správy města. Dokument institutu „Koncepce pražských břehů“ byl v roce 2014 schválen
Radou hl. m. Prahy jako koncepční, strategický
a iniciační dokument hl. města Prahy, který vytváří
základní podklad pro koordinaci a naplňování cíle
rozvoje pražských břehů zejména jako celoměstsky významného veřejného prostoru.
Koncepce se také věnuje říční nivě Berounky
a Vltavy mezi Lipencemi, Černošicemi, Zbraslaví,
Radotínem a Velkou a Malou Chuchlí. V analytické
části shrnuje existující rozvojové záměry v tomto
území. Některé záměry pak v návrhové části přejímá, u jiných uvádí, že neprošly společenskou diskusí a nepanuje na nich shoda. Za těmito obecně
znějícími slovy se mohou skrývat naprosto zásadní
faktory, které mohou krásné oblasti kolem soutoku
prospět nebo ji naopak poškodit.
Hlavní tezí koncepce vztahující se k území říční
nivy Berounky je návrh, aby toto území bylo spravováno jako jeden celek. Ve vyspělých evropských
zemích se k tomu dnes již běžně používá nástroj,
který se nazývá příměstský park. Jde o model
integrované správy celého území napříč administrativními hranicemi, který umožňuje přistupovat
k rozvoji a k investicím koordinovaně, citlivě a v souvislostech. Cílem je spravovat oblast soutoku především jako území krajinných hodnot, které obyvatelům Prahy nabídne mimo jiné rekreační, sportovní
a kulturní vyžití.
Shrnutí stávajících záměrů
Koncepce byla představena veřejnosti v únoru
2014. Přehled záměrů je pouze ilustrativní a odpovídá množství informací, které byl autorský tým
schopen v době vzniku koncepce shromáždit. Nejde o vyčerpávající informaci.
Koncepce znovu otevírá téma tzv. Radotínských
jezer. Jezera by měla vzniknout na soutoku Vltavy
a Berounky po rozsáhlé těžbě štěrkopísků, násled4

ném ukládání materiálu do vytěžených jam a jejich
zaplavení. Autoři argumentují, že některé dopady
tohoto záměru nebyly relevantně posouzeny, například dopad na kvalitu a obyvatelnost prostředí
během těžby nebo dopady na kvalitu a využitelnost
spodních vod.
Koncepce dále otevírá otázku splavnění Berounky pro rekreační plavbu a souvisejících staveb.
Tento záměr mimo jiné předpokládá vybudování plavebního kanálu v linii údolnice mezi Lipenci
a Dolními Černošicemi. Autoři koncepce poukazují
na to, že existují jiné šetrnější a investičně mnohem
méně náročné způsoby rekreačního využití řeky
Berounky a území kolem ní.
Navíc se záměr splavnění Berounky střetává s jiným záměrem, a to s obnovením funkčnosti údolnice, která byla zčásti zavezena v 70. letech výkopky
ze stavby metra. Koncepce navrhuje, aby údolnice
byla obnovena jako suchý průleh s břehy zpevněnými vegetací. Cesty napříč tímto průlehem by
měly být řešeny povrchově jako „suchý brod“ a povodňová přístupnost řešena lávkou přes Berounku. Obnovení údolnice by mělo pozitivní přínos při
povodních, kdy by umožnilo odtok vody zaplavující
oblasti na obou březích řeky.

Nové návrhy
Koncepce přichází s novými návrhy k podpoře
charakteru oblasti. Pro zemědělskou produkci navrhuje regulaci osevu, tj. sít různé plodiny namísto
celoplošného osevu jednou plodinou, a využití více
ploch pro pastviny.
Koncepce předpokládá investice do přístupových bodů. Přístup by usnadnily nové lávky na
Kazíně a u říčních lázní Radotín, a vybudování parkovišť na konečné autobusu v Lipencích a u lávky
do Radotína. Aby se v území příměstského parku
mohli lidé snadno pohybovat, navrhuje koncepce
doplnění sítě cest zejména o úseky, které třeba
i dříve existovaly a z různých důvodů zanikly, rozčlenění území vytvořením mezí, alejí a stromořadí
a vyznačení okruhů cyklotras a hipostezek. Koncepce naopak nedoporučuje přes území vést žádné nové silnice, jak to předpokládá záměr obchvatu
Radotína.
Pokud by se podařilo přestěhovat velkotržnici ze
záplavového území na kopec ke Strakonické, mohl
by na této křižovatce cest vzniknout „Pupek parku“
– důležitý bod s vybavením pro cyklisty, jezdce na
koních, bruslaře a chodce. Místo je synonymem
přírodní dynamiky říční nivy. Ačkoliv leží nyní uprostřed polí a řeku zde nevnímáme, bylo před desítkami let břehem toku.
Dokument „Koncepce pražských břehů“ přináší
strategii pro rozvoj území, které máme doslova za
humny. Zaslouží si naši podporu. Pokud budeme
strategii naplňovat, vznikne v našem sousedství příměstský park, který ochrání a posílí přírodně hodnotnou oblast, již dnes atraktivní pro návštěvníky
z Prahy i Středočeského kraje. Pro Černošice koncepce přináší jistotu zachování přírodního předělu
mezi Prahou a naším městem, lepší protipovodňovou ochranu, ale třeba také šanci na nová pracovní
místa i podnikatelské příležitosti - a hlavně ještě lepší podmínky pro rekreaci a trávení volného času.

V textu je citováno z dokumentu „Koncepce pražských
břehů“ vypracovaného Kanceláří veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Vedoucí projektu: Ing. arch. Pavla Melková. Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. arch. Vladimír Fialka. Se souhlasem
autorů jsme použili mapové ilustrace. Celý dokument je
ke stažení na webu IPR: www.iprpraha.cz/clanek/195/
koncepce-prazskych-brehu.

Filip Kořínek

z radnice
Tabulka: Shrnutí záměrů
Záměr
JIH 01 Radotínská jezera

Iniciátor
Kámen Zbraslav, Báňský úřad, OMI
MHMP

JIH 02 Radotínská jezera
– levobřežní

Kámen Zbraslav, Brudra

JIH 03 Radotínská jezera
– levobřežní

MČ Praha 16 (Radotín)

JIH 04 Generel splavnění Berounky
z Prahy do Berouna pro I. třídu (rekreační plavba)
JIH 05 Jez, plavební komora, vodácký
kanál Radotín
JIH 06 Rozšíření a rozvolnění řečiště,
tvorba paralelních ramen (obnovení údolnice v trase středověkého koryta)
JIH 07 Lipanský (Lipenecký) potok
v trase paleokoryta Berounky
JIH 08 Rozšíření golfového hřiště
Lipence
JIH 09 Lipence Villas
JIH 10 Přesun Lipenecké tržnice ke
Strakonické, revitalizace stávajících
pozemků
JIH 11 Silniční obchvat Radotína - varianty A1-A2, B
JIH 12 Revitalizace železniční trati č. 171
Praha–Beroun (vč. zastávek)

Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství
vodních cest ČR
Ředitelství vodních cest ČR
Povodí Vltavy, s. p., závod Dolní Vltava
MČ Praha-Lipence, Povodí Vltavy, s. p.,
Prague City Golf / Crystal River, s. r. o.
MČ Praha-Lipence, Prague City Golf /
Crystal River, s.r.o
MČ Praha-Lipence, ClubHouse, a.s.
MČ Praha-Lipence
MHMP, ÚRM, Město Černošice
Správa železniční dopravní cesty

STÁTEM ZVAŽOVANÉ SPLAVNĚNÍ
BEROUNKY Z PRAHY DO BEROUNA
POVAŽUJI ZA HROZBU
Podle zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské
plavbě je řeka Berounka zařazena mezi dopravně
významné využitelné vodní cesty. Podle vyhlášky
Ministerstva dopravy č. 222/1995 je úsek zařazen
mezi vodní cesty I. třídy místního významu (aktuálně s využitím pouze pro rekreační plavbu). V roce
2012 si Ředitelství vodních cest ČR nechalo zpracovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do
Berouna pro I. třídu“.
Splavnění Berounky by podle samotného generelu znamenalo zásadní zásah do životního prostředí. Obnášelo by zvýšení některých jezů, nový
jez v Radotíně, budování zdymadel u všech jezů,
navýšení břehů. V závěru generelu se mimo jiné
píše: „Jako nejméně problematický se jeví úsek od
soutoku řeky Berounky s Vltavou po zdrž jezu Čer-

Z městské
policie
• V dopoledních hodinách dne 30. 4. asistovala hlídka městské policie při naložení zraněné
osoby v obci Kala do vozidla rychlé záchranné
služby. Jednalo se o zraněného muže, na kterého spadla zeď při provádění bouracích prací.
Po příjezdu na místo byl již muž ošetřován lékařem, a to z důvodu několikanásobné frakturu
levé dolní končetiny. Událost byla oznámena
příslušnému oddělení PČR, která si na místě
celou věc převzala k prošetření, zda nedošlo
k porušení bezpečnostních předpisů při práci.
• Dne 4. 5. byla městská policie požádána
o součinnost obvodním oddělením Policie ČR
Řevnice při prověření oznámení o starší zma-

Účel
Poznámka
Těžba štěrkopísku, ukládání materiálu do
těžební jámy, po rekultivaci rekreace – koupání
a vodní sporty
Těžba štěrkopísku, ukládání materiálu do
těžební jámy, po rekultivaci rekreace – koupání
a vodní sporty, jachetní přístaviště, ochranný
přístav
Rekreace a sport, ochranný přístav, sportovní Alternativní varianta ke stáv. územnímu
kotviště
plánu – nivní louka, sport rekreace, in-line
dráha, ochranný přístav Radotín
Rekreace, cestovní ruch
Časový rámec: Programové období
2014–2020
Vzdutí hladiny Berounky, kanál vodních sportů, Souvislost se záměry JIH 01 (Jezera Rarybí přechod
dotín) JIH 4 (Generel splavnění Berounky)
Zlepšení odchodu velkých vod
Koliduje s Generelem splavnění Berounky
Posílení přívodu vody do PP Krňák, pobytová
relaxace
Rozšíření plochy golfového hřiště
Individuální bydlení
Vymístění kamionové dopravy z rekreační
oblasti údolí Berounky, zamezení škodám na
majetku vlivem průchodu velkých vod
Vymístění tranzitní dopravy z Radotína
Zvýšení propustnosti tratě, zmenšení dopadů
na technickou kvalitu prostředí (hluk)

nošice. V tomto úseku je navržen plavební kanál
Lipence, který by pomohl zlepšení protipovodňové
ochrany okolního území. Mimo plavební kanál plavební dráha nezasahuje do břehů řeky a prohrábky
v tomto úseku patří svým rozsahem k nejmenším
v rámci řešeného území. Rovněž z pohledu ochrany přírody v tomto úseku nedochází k závažnějším
střetům. Splavnění řeky Berounky od zdrže jezu
Mokropsy do zdrže jezu Hýskov se jeví jako velmi
komplikované zejména z pohledu možných dopadů
na životní prostředí. V zájmovém území se nachází
celá řada chráněných území a v rámci splavnění
řeky Berounky by bylo nezbytné v těchto lokalitách
provést úpravy, které by svým rozsahem mohly mít
značný vliv na tato chráněná území. Dalším poměrně zásadním problémem je zásah plavební dráhy
do zastavěného území v okolí jezu Karlštejn a jezu
Beroun. Vzhledem k výše zmíněnému je splavnění řeky Berounky v daném rozsahu a při dodržení
návrhových parametrů značně komplikované. Ze
zpracované studie je patrné, že záměr splavnění
tené ženě, která se pohybuje v Dobřichovicích
v blízkosti autobusové zastávky u odbočky do
obce Karlík. Hlídka se dostavila na místo, kde
zjistila, že žena je silně dezorientovaná, neví,
kde se nachází a dle jejího sdělení již několik
měsíců žije na ulici, jelikož její maminka a sestra
jsou dlouhodobě hospitalizováné v nemocnici.
Vzhledem k silné dezorientaci a zmatenosti byla
na místo přivolána RZS, která zmatenou ženu
převezla do psychiatrické léčebny k vyšetření,
případně k hospitalizaci.
• Dne 5. 5. kolem sedmé hodiny ranní si všimla
žena procházející lesní pěšinou z Vráže směrem do Černošic tří osob, které dle oblečení
vypadali jako bezdomovci a rozdělávali oheň
v lese. Hlídka městské policie je v lese skutečně nalezla. Bylo zjištěno, že oheň je již uhašen
a na místě zbyl jen uhašený popel a kusy novin
a nějaké PET lahve. Nebyla zjištěna žádná majetková škoda. Na dotaz proč v lese rozdělávají

Berounky je technicky řešitelný a za předpokladu
překonání některých očekávaných a překonatelných obtíží při projednávání též realizovatelný. Zejména úsek od Prahy ke Karlštejnu by byl vhodný
k dalšímu pokračování přípravy.“
Otázka splavnění se znovu řeší mj. v souvislosti
s diskutovanou Koncepcí pražských břehů (viz samostatný článek na str. 4), která naopak navrhuje
zachování a rozvoj přírodního charakteru celé údolní nivy mezi Berounkou a Vltavou, a s otázkou tzv.
radotínských jezer.
Se záměrem splavnění Berounky, které by nenávratně zničilo její přírodní charakter a krásu našeho
údolí, nesouhlasím. Naše stanovisko a další postup
budu koordinovat jak s vedením městských částí
Radotín, Zbraslav a Lipence, tak v rámci svazku
obcí Region Dolní Berounka.
Filip Kořínek
P.S. Zmiňovaný zákon, vyhlášku i generel najedete na
webu města v sekci Projekty - Strategické záměry.

oheň, uvedli, že si chtěli opéct buřty. Po kontrole jejich totožnosti přes PČR bylo zjištěno,
že osoby nejsou vedeny jako osoby v pátrání.
Hlídka zajistila, aby osoby řádně po sobě uklidily, místo, kde rozdělávaly oheň, pořádně prolily
vodou, a z těchto prostor odešly.
• Dne 8. 5. ve 20.46 hodin obdržela hlídka
Městské policie Černošice oznámení o dvou
osobách, které vylézají dírou v plotě z pozemku
jednoho z rodinných domů v ulici Růžová v Černošicích. Hlídka ihned vyjela na místo, přičemž
tyto dvě osoby zadržela v ulici Karlštejnská
v Černošicích. Jednalo se o muže a ženu ve
věku 25 a 22 let. Obě zadržené osoby byly hlídce MP z minulosti již známé. Následně došlo
k jejich převozu na služebnu Policie ČR do Řevnic, kde došlo k zahájení úkonů trestního řízení
ve věci vloupání do rodinného domu.
Gregor Dušička, městská policie Černošice
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Co je nového v našem městě?

Parkoviště u pláže – Před pár týdny bylo u mokropeské pláže dokončeno nové parkoviště, které v celé lokalitě po úpravách samotné
pláže, valu i přilehlých komunikací bylo poslední větší investicí.

Sbírka na sportovní halu
Ve sbírce na sportovní halu, jejíž cílová částka je 10 milionů, bylo
k 15. květnu celkem shromážděno:

8.307.418 Kč
což je součet dosavadního výnosu veřejné sbírky na transparentním
účtu 182-0388063349/0800 a všech darů, sponzorských příspěvků a programu adopce sedaček na základě darovacích smluv,
které směřují na investiční účet.
Do cílové částky nám zbývá ještě získat 1.692.582 Kč.
Více na www.procernosice.cz a www.mestocernosice.cz (včetně
odkazu na transparentní účty).

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům sportovní haly.

„Společně to dáme!“
FOTO: Petr Kubín

-- Stavba nové sportovní haly u školy je v plném proudu. --

2x FOTO: Petr Kubín

Budova ČEZ – ČEZ si údajně našel kupce pro svoji budovu, která stojí
ale na městském pozemku, a tak na ni máme předkupní právo. Zastupitelstvo bude muset rozhodnout, zda případně využije předkupní právo
a za cca 6-7 mil. Kč budovu odkoupí, nebo zda bude svůj pozemek
pronajímat budoucímu vlastníkovi budovy.

Setkání se starostou

– tentokrát pro oblast Vráže
Zveme Vás na neformální setkání a diskuzi se starostou Filipem Kořínkem
a místostarostou Petrem Wolfem, které se uskuteční v pátek 12. června od
16.30 v městském sálu v Centru Vráž. Po stručném úvodu s aktualitami z vedení města budeme připraveni na Vaše otázky, návrhy a připomínky týkající se
jak lokálních otázek oblasti Vráž, tak i celého města.
Filip Kořínek

Průkaz osoby se zdravotním
postižením v nové podobě
Od 1. 4. 2015 vydává Úřad práce ČR (ÚP ČR) nové průkazy osobám se zdravotním postižením (průkaz OZP). Nový průkaz má podobu plastové kartičky
podobné občanskému či řidičskému průkazu, která je odolná proti poškození a chráněná vůči jejímu padělání. Platnost tzv. dočasných průkazů OZP
i průkazů mimořádných výhod končí 31. 12. 2015. V praxi to znamená, že do
konce roku 2015 si je musí jejich držitelé vyměnit. V opačném případě přijdou
o možnost využívat benefity, které z jejich držitelství vyplývají. Výměnu pro
občany z našeho regionu provádí Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Prahazápad, Dobrovského 1278/25, Praha 7. Před samotnou výměnou průkazů
mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP (které vydávaly ÚP ČR) musí klient
podat Žádost o přechod nároku na průkaz OZP. Dále je třeba doložit aktuální
fotografii o rozměru 35 x 45 mm a platný občanský průkaz. Až poté může ÚP
ČR klientům průkaz OZP v nové podobě vydat. Formulář Žádosti o přechod
nároku na dávku OZP lze získat na internetových stránkách MPSV ČR nebo
na Městském úřadu Černošice, Riegrova 1209, kancelář č. 9.
Po obdržení nového průkazu OZP lze na MěÚ Černošice vyřídit parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
(označení do auta). K vyřízení parkovacího průkazu je třeba osobní účast žadatele a dále je nutné předložit platný průkaz OZP (ZTP nebo ZTP/P), platný
občanský průkaz, aktuální fotografii (35 x 45 mm). Pro vyřízení parkovacího
průkazu doporučujeme předem se telefonicky domluvit se sociální pracovnicí
na tel. č. 221 982 529.
Jaroslava Krčilová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Informační list – periodický tisk územně-správního celku města Černošice
Vydavatel: MěÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO 00241121, www.mestocernosice.cz | Hlavní editorka: Mgr. Dana Jakešová | Kontakty: tel.
251 081 521, 723 525 774 | e-mail redakce: redakce@mestocernosice.cz, e-mail inzerce: inzerce@mestocernosice. cz | Adresa redakce: MěÚ Černošice,
Karlštejnská 259 | Redakční rada: redakcni.rada@gmail.com | Sazba: milan.pavlicek@napilno.cz | Jazyková korektura: Adéla Červenková | Tisk: Tiskárna JDS,
spol. s r.o., Černošice | Evidenční číslo: MKČR 14138 | Náklad: 2 900 výtisků | Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. | Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 15. 6. 2015.
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Jednou větou...
• V mokropeské základní škole dostanou žáci
letos vysvědčení už 19. června – z provozně-technických důvodů souvisejících s půdní
vestavbou; oficiálně schváleno Ministerstvem
školství.
• 26. června proběhne na náměstí Centra
Vráž Černošický karneval; součástí bude předání ocenění jedničkářům a skokanům roku.
• Hlídce naší městské policie se v centru města podařilo zadržet dvojici podezřelou z vloupání do domu v Růžové ulici, a to i s jejich kořistí.
• Rada města schválila dodatečný výdaj na
stavbu sportovní haly ve výši 347.697,25 Kč
na stabilizaci pláně pod základovou deskou
sportovní haly; tato položka nedopatřením chyběla ve výkazu výměr pro výběrové řízení a pro
žádost o dotaci.
• Kapacita školní družiny byla se souhlasem
krajské hygieny i města coby zřizovatele zvýšena z 292 na 322 míst, z toho 60 v budově
v Komenského ulici.
• Na květnovém zastupitelstvu se nejvíce diskutovalo o lokalitě černošického nádraží v rámci projektu rekonstrukce železnice, o přívozu
na Berounce, o postupech města při nutném
kácení stromů, o zveřejňování informací, o projektu nové školky v Husově ulici.
• Na červnovém zastupitelstvu se bude mluvit
mimo jiné o topolové aleji na Radotín, o tzv.
koncepci pražských břehů a o budově ČEZu
u mokropeského nádraží.
Co s budovou ČEZu mokropeského
nádraží?
ČEZ nám oznámil, že si našel za částku
převyšující 5,4 mil. Kč kupce pro svoji budovu, která stojí na pozemku města u mokropeského nádraží. Loňská snaha prodat
společně obojí se kvůli vysoké požadované
ceně (cca 13-15 mil. Kč) nepodařila a ČEZ
se vydal vlastní cestou. Nyní nás tedy čeká
zásadní rozhodnutí, jestli využijeme předkupního práva a budovu koupíme od ČEZu
my (rozpočet s takovým výdajem nepočítal
a veškeré rezervy potřebujeme na dokončení připravených investic), nebo se jen
budeme snažit s budoucím majitelem budovy aspoň dojednat výhodnou smlouvu
na pronájem a užívání městského pozemku pod ní. Zájemce o koupi chce v budově
zřídit kanceláře a dílny dopravní firmy.
• Zastupitelstvo bez diskuze schválilo závěrečný účet za rok 2014; skončil rekordním
přebytkem 38,5 mil. Kč, což městu umožňuje financování rozsáhlých investic v letošním
roce (zejména hala, škola, rekonstrukce komunikací, ČOV) a současně dává těsný prostor
pro financování dalších připravených investic
v příštím roce (nová radnice s knihovnou, policií a poštou, centrální vchod a šatny základní
školy, zbývající rekonstrukce komunikací aj.).
V letošním roce zatím celostátní výběr daní vykazuje propad.
• Rada schválila plánovací smlouvu na rozšíření komunikace u ČOV, která bude použí-

vána také pro připravovanou ruční myčku aut
– soukromý projekt, který loni získal podporu
v zastupitelstvu.
ŽELEZNICE
SŽDC/SUDOP nám konečně dodali dlouho
požadované řezy a podélný profil navrhované přeložky II/115; obyvatelé ulic Komenského a Sadové se tedy mohou konkrétně
seznámit s navrženým výškovým umístěním
nové ulice v bezprostředním souběhu s tratí
na úrovni svých zahrad; vše je ke stažení na
webu v sekci Projekty – Strategické záměry
– Rekonstrukce železnice.
Zastupitelstvo schválilo a SŽDC/SUDOPu
odeslalo upravenou variantu (č. 18N) rekonstrukce černošického nádraží připravenou
ing. arch. Lejčarem, která počítá se zúženým propojením ulice Zd. Lhoty do ulice Radotínská a současně s obnovou historické
budovy (v původním půdorysu bez přístavků)
a dřevěného přístřešku.
SŽDC potvrdilo slíbenou opravu nedokončené a částečně nepovedené opravy přejezdu v Radotínské ulici: „Výluka 1. koleje
mezi ž. st. Dobřichovice a Praha-Radotín
bude od 28. 7. do 11. 8. 2015. V rámci této
výluky bude mimo jiné provedena i uzavírka přejezdu v Černošicích (oprava povrchu
v koleji č. 1 a oprava odvodňovacího žlabu
u koleje č. 2)“.
• Na městský účet pro veřejnou sbírku na sportovní halu bylo připsáno 75.000 Kč, které městu věnovala paní Věra Čáslavská v rámci finanční
odměny spojené s prestižním oceněním Hanno
R. Ellenbogen Citizenship Award od Prague Society for International Cooperation.
• Po prověření rozpočtu rekonstrukce a přístavby vily Tišnovských, analýze stavu a výhledu
městských financí pro tento a příští rok, po zrušení dřívější podmínky, že nejdříve nám Česká
pošta musí odprodat svůj pozemek za supermarketem Albert, a po získání souhlasu od obou
našich financujících bank, lze konečně dát zelenou realitní kanceláři Gavlas k prodeji stávajícího
městského úřadu.
• Městský úřad začal v předstihu pracovat na
tom, aby z rohu před Vilou Tišnovských, budoucí
radnicí, knihovnou, služebnou městské policie
a pošty, byly přemístěny nevzhledné rozvodné
skříně.
• Novým předsedou svazku Region Dolní Berounky se místo bývalého starosty Řevnic Libora
Kvasničky nově stal Vladimír Kabát, zastupitel
Karlštejna.
• Zastupitelstvo schválilo navýšení letošního
rozpočtu o 3 mil. Kč z loňských úspor, aby bylo
možné provést letošní balík rekonstrukcí 10 komunikací v celém plánovaném rozsahu (původní
odhad nákladů byl cca 10 mil., ale položkový
rozpočet dle projektu a následné výběrové řízení
skončily na 13 mil. Kč).
• Připravujeme předčasné splacení zbývajících
cca 3 milionů úvěru na první fázi rekonstrukce
Střední ulice z roku 2010 – úvěr je nestandardně dlouhý (až do roku 2024) a nevýhodně
úročený.
• Novými členkami Redakční rady Informační-

ho listu byly zastupitelstvem jmenovány Simona
Kysilková-Šnajperková a Eva Moniová; společně
s původními členy Janou Klimentovou, Petrou
Stejskalovou a Petrem Křenkem je tak rada po
loňském odstoupení dvou členů opět v plném
počtu.
• Na zastupitelstvu se představila nová kronikářka města, paní Alena Štěpánková, která
doplňuje chybějící zápisy z posledních čtyř let
a současně průběžně zapisuje dění současné.
• Zastupitelstvo schválilo myšlenku založení
Černošické společností letopisecké jako dobrovolné skupiny, která se bude věnovat shromažďování a zveřejňování materiálů o městě v jeho
starší i nedávné historii, a bude i partnerem
a pomocníkem pro paní kronikářku (podobně
jako je redakční rada pro redaktorku IL); bližší
informace a výzva pro zájemce o členství uvnitř
čísla (str. 8).
• Černošice na konci května opět oživil a rozhýbal mezinárodní jazzový festival. Sláva
organizátorům!
• V elektronické aukci na čtyřletou zakázku
na svoz černošického odpadu nabídla nejnižší
cenu firma Rumpold, s úsporou cca 0,5 mil. Kč
ročně proti současné smlouvě; o vítězství se s ní
v aukci zhruba hodinu přetahovala firma Pražské
služby v konsorciu s firmou Komwag, jen zpovzdálí je sledovala třetí Sita CZ; novou smlouvu
bude možné podepsat po uplynutí lhůty pro
námitky, případně po jejich vyřešení, a měla by
začít platit od 1. července.
• Získali jsme evropskou dotaci cca 2,3 mil. Kč
na informační technologie pro městský úřad.
• Na Karlštejnské ulici ve směru od Solopisk
a na Radotínské ulici ve směru od Prahy budou
umístěny digitální radary pro měření rychlosti.
• Po dvou urgencích a následném osobním
jednání jsme se „dohodli“, že krajskou silnici „si“
město letos uklidí samo – Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) na to nemá prostředky; také
stavebně je silnice II/115 je ze všech páteřních
komunikací města už dnes v nejhorším stavu;
finance, které na údržbu všech svých 8000 km
silnic Středočeský kraj má, jsou řádově nižší,
než kolik je potřeba.
• 6. září se uskuteční druhý ročník černošického Radiofestu „Pro Černošice“; rada města
schválila organizační podporu technických služeb a městské policie.
• Připravujeme žádost o dotaci na rekultivaci bývalé skládky na konci ulice U Dubu; velký
kostlivec…
• Černošice se připojily k projektu Otevřená
města.
Filip Kořínek, starosta

Veřejné zasedání zastupitelstva proběhne
ve středu 17. 6. od 19 hodin v Club Kině.
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Názory zastupitelů
Jsme moc rádi, že diskuse na téma trati se konečně rozjíždí. Město by ale mělo dávno znát
odpovědi na otázky, které vyplouvají na povrch
již delší dobu, a správci železniční dopravní
cesty jsme měli své požadavky jasně sdělit také
už dávno.
Pro představu: v investičních nákladech
bude optimalizace trati na území Černošic
násobně vyšší investicí, než je rekonstrukce
jezu, a její dopad bude nevyčíslitelně větší.
Kolem jezu je mnoho otázek zejména ze strany jeho sousedů, ale i lidí, kteří se jen zajímají
o dění ve městě. Příklad, který dobře znázorňuje situaci, je stavební povolení rekonstrukce jezu. To bylo jeho sousedům „doručeno“
veřejnou vyhláškou, tzn. pouze vyvěšením
na úřední desku, a navíc neobsahuje žádné
podmínky či požadavky naší samosprávy, jež
by třeba dbaly na soukromí a zdraví lidí, kteří
jsou touto náročnou, dlouhou a hlučnou stavbou zatěžováni, a to často ve velmi nevhodné
časy. Přitom z praxe víme, že investor (Povodí
Vltavy, s.p.) a i zhotovitel stavby (Metrostav
a.s.) by podobnými požadavky nebyli vůbec
zaskočeni a prostě by je respektovali. Stavební povolení tyto požadavky neobsahuje
nejspíš z toho důvodu, že je vedení města
neuplatnilo, a to, že sousedi jakožto přímo
dotčení vlastníci nemovitostí nebyli obesláni

dopisem, považujeme za vadu. Jak to bude
s tratí?
Možná to někoho překvapí, ale zastupitelé
nemají k dispozici kvalitní podklady, ze kterých
by si dokázali udělat komplexní názor. Přitom
právě zastupitelstvo (a zejména rada města)
bude mít plnou odpovědnost za změny, které
optimalizace trati přinese. Je mnoho věcí, jež
už dávno měly být na papíře hotovy: dopravní
generel, intenzity provozu automobilů, vlaků,
pohyb chodců a cestujících. Následně měla
být sestavena variantní řešení, která měla simulovat, jak bude fungovat provoz po změnách na
trati a jejím okolí, a vůbec mělo být víc jasno
v tom, jaké budou mít změny na trati dopady.
Může totiž nastat situace, kdy v statické podobě na papíře, který nám poskytne SŽDC, bude
vypadat vše v pořádku, ale po rozhýbání aut,
chodců a vlaků se zjistí, že zácpy stále trvají,
nebo je stav ještě horší – že věci nedopadly
tak, jak se předpokládalo. Dnes například fungují stažené závory jako regulátor, který v době
před příjezdem vlaku auta zastaví, a to zrovna
v době, kdy největší nápor cestujících prchá
kolem stojících aut na vlak. Byli bychom neradi,
aby cesta na vlak byla spojená s dlouhým čekáním na semaforech, následným přechodem
přes zebru, čekáním, než se zvednou závory
u přechodu přes trať. Co na to pak řekneme?
V současné době některé konkrétní věci spojené s rekonstrukcí tratě pro město zpracovává
pan arch. Lejčar. Tomu patří velký dík. Město
by ale podle našeho názoru mělo do předprojektové přípravy investovat mnohem více financí

a nemělo by řešit jen urbanismus okolí zastávek
(čehož si velmi ceníme a velmi to vítáme), ale
i věci dopravy a jejích intenzit a simulací stavů,
které intenzifikace s největší pravděpodobností
přinese. Ano, předprojektové práce stojí peníze v řádech desítek či stovek tisíc korun, ale
případné vady, opomenutí a nedomyšlení budeme nuceni trpět po desetiletí a budou stát
nesrovnatelně vyšší částky. Investice spojené
s intenzifikací tratě bychom měli vyřešit již dnes
a realizovat je při samotné rekonstrukci tratě
z peněz, které nejsou z obecního rozpočtu. Na
to ale musíme být velmi dobře připraveni.
Když jsem byl (Tomáš Jandura) zastupitelem
před 12 lety, často jsem od kolegů zastupitelů
slyšel, co pořád řeším, že se jen mění územní
plán, nebo proč jim námitkami a otázkami zasahuji do veřejných zakázek. Když je dnes potkávám, omluvně říkají, že byla taková doba a že si
to neuvědomovali.
Dnes bychom ale na sebe měli vzít jako
zastupitelé odpovědnost, abychom za 10 let
nemuseli vysvětlovat neúspěšným běžcům na
vlak a nervózním řidičům, že prostě byla taková
doba. Prosíme také pana starostu, aby zajistil
kvalitní podklady. Trať musíme řešit tady a teď
a někdy nepříjemné diskuse věci prospějí daleko víc než „korektní debata“. Nevnímáme totiž
diskuse na toto či jiná témata jako prostor pro
hašteření a soupeření; stále si uvědomujeme,
že nám všem jde o jediné – aby byl život v našich Černošicích co nejlepší.

REAKCE VEDENÍ MĚSTA
Rekonstrukce jezu (projekt Povodí Vltavy s. p.)
byla dlouho dopředu avizována, prostor byl tomuto tématu věnován i v Informačních listech.
Zvolený postup stavebního úřadu není věcí
samosprávy, řídí se výlučně zákonem. Jsme si
vědomi, že tato stavba se bezprostředně velmi dotýká komfortu bydlení okolních obyvatel.
Stížnosti ohledně nadměrného hluku ze stavby
řešila krajská hygiena a odbor životního prostředí. Závěrem těchto šetření bylo mimo jiné to, že
v současné době neexistují žádné šetrnější technologie výstavby, které by bylo možné využít.
Co se týče rekonstrukce železnice, vedení města se této záležitosti už dlouho systematicky věnuje s velkou prioritou. Právě město si objednalo
od Ing. Arch. Lejčara studii černošického nádra-

ží, o které se autoři článku pochvalně zmiňují.
Jsme přesvědčeni, že pan architekt odvedl vynikající práci při posouzení nejrůznějších variant
a s návrhy na jejich zlepšení. Na základě jeho
práce byla na posledním zastupitelstvu jednohlasně odsouhlasena v tuto chvíli optimální varianta, kterou město požaduje, a následně o tom
byl informován investor rekonstrukce (SŽDC).
Za druhé město objednalo dopravní studii možných dopadů rekonstrukce železnice od Dopravní faktulty ČVUT, i ta již byla zveřejněna. Je
zpracována profesionálně a vychází z reálných
měření intenzit dopravy, je z ní ovšem také patrné, že na některé otázky o podobě dopravy
v Černošicích třeba za deset let není dost dobře
možné získat konkrétní a zaručené odpovědi.
Faktorů a variant je ve hře celá řada. Studie ale

přinesla více světla do hodnocení některých
navrhovaných variant. Za třetí město objednalo u společnosti Cityplan dokumentaci nového
propustku pro pěší mezi ulicemi Dr. Janského
a Zd. Lhoty, který město požaduje v rámci rekonstrukce trati realizovat. Už několik let probíhají
četná jednání se SŽDC a veřejná projednání.
V nadstandardním rozsahu získáváme, posuzujeme a zveřejňujeme podklady. O dalších našich
aktivitách a prosazených požadavcích se psalo
již v minulém čísle IL. Pro zastupitele Tomáše
Janduru a Jakuba Špetláka je to ale zřejmě stále
málo. Oceníme, pokud připraví a předloží konkrétní návrhy, jak věci dále zlepšit.
Filip Kořínek, Petr Wolf, Tomáš Kratochvíl,
Šimon Hradilek, Tomáš Hlaváček
– radní a zastupitelé

Rozcvička na jezu

Tomáš Jandura a Jakub Špetlák,
zastupitelé Trojlístek

Vzniká Černošická společnost letopisecká
Obraz našeho města, jeho dávná i novodobá
historie, život zdejší komunity a paměť místa
i jeho obyvatel, to vše v sobě pojí nově vznikající Černošická společnost letopisecká (ČeSpoLet). Na květnovém zasedání schválilo její vznik
černošické zastupitelstvo a na červnové jednání
se připravuje jmenování prvních černošických
letopisců, členů ČeSpoLetu.
Jednotliví letopisci by měli být lidé rozličných
zájmů i věkové kategorie, kteří mají společné,
že jim není lhostejné místo, kde bydlí, jeho historie, významní obyvatelé, budovy a další zdejší
fenomény.
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ČeSpoLet chce svojí činností navázat na
tradici podobných uskupení, která jsou živá
v okolních obcích jako jsou Všenory, Řevnice či
Radotín. V prvé řadě bude úzce spolupracovat
s novou kronikářkou města, paní Alenou Štěpánkovou, a pomáhat jí shromažďovat podklady
pro historické i současné zápisy do obecních
kronik. Dále se bude svými příspěvky podílet
na šíření zdejšího historického a kulturního povědomí v Informačních listech Černošic a bude
archivovat získané či zapůjčené obrazové či písemné dokumenty. O své poznatky a zajímavosti se budou letopisci dělit se širokou veřejností

prostřednictvím výstav a přednášek. ČeSpoLet
bude také spravovat vlastní webové stránky, kam
chce umisťovat zajímavé informace i fotografie,
chystá např. k nahlédnutí kopie starých kronik.
Kdo byste se chtěli zapojit do činnosti vznikající letopisecké společnosti, neváhejte a ozvěte
se na: letopisci@mestocernosice.cz. Děkujeme
za Vaše ohlasy a podněty.
Simona Kysilková Šnajperková, iniciátorka
a zodpovědná za přípravu vzniku ČeSpoLet
www.facebook.com/letopisciCernosice

z radnice

Z 23. mimořádného jednání Rady města Černošice (23. 4. 2015)
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením smlouvy o krátkodobém navýšení rezervovaného příkonu ze stávajícího příkonu 78 kW na požadovaných
160 kW, a to v souvislosti s uvedením nového technologického vybavení ČOV do provozu.

Z 24. jednání Rady města Černošice (27. 4. 2015)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace z jednání se spol.
OV Architekti o dopracování architektonického
návrhu nové mateřské školy v Husově ulici; souhlasí 1) s objednáním doplnění studie u společnosti OV Architekti o připomínky města za cenu
40.000 Kč vč. DPH s tím, že polovina částky
bude vyplacena po odevzdání upravené studie
a druhá část bude vyplacena po zahájení výběrového řízení na projektovou dokumentaci stavby
mateřské školy, 2) s uzavřením smlouvy se spol.
OV Architekti na výkon funkce autorského dozoru nad vypracováním projektové dokumentace
v případě, že bude zahájeno výběrové řízení na
jejího zpracovatele; nabídková cena za autorský
dozor bude v takovém případě činit 278.300
Kč vč. DPH (v případě, že dojde k zahájení VŘ,
bude vypracován a předložen ke schválení text
smlouvy);
• schvaluje dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010
až 2019 uzavřený podle zákona č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů (linka PID č. 414), kterým se cena služby pro naše město nemění (mění se cena, kterou
hradí Obec Vonoklasy);
• odkládá projednání předložené cenové nabídky
na svoji příští schůzi;
• souhlasí s uhrazením faktury za vyvezení jímky
v čistírně odpadních vod ve výši 27.120 Kč +
DPH;
• schvaluje Kupní smlouvu, jejímž předmětem je
prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 2704/40
o výměře 11 m2 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v ulici Chebské za cenu
3.000 Kč/m2; doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit tuto kupní smlouvu.
Návrhy členů rady města
Rada města Černošice:
• souhlasí 1) s návrhem na uspořádání dalšího ročníku tzv. Radiofestu „Pro Černošice“ dne 6. září
2015 s podporou města, 2) s využitím prostoru
sportparku Berounka pro přípravu a organizaci
této akce ve dnech 5. - 7. září 2015; ukládá odboru technických služeb poskytnout součinnost
při zajištění přípravy prostranství a jeho úklidu
po akci a městské policii poskytnout součinnost
při zajištění dopravně-organizačních opatření
a bezpečnosti;
• bere na vědomí informace o konání cyklistického závodu BIKE PRAGUE; souhlasí s konáním

závodu BIKE PRAGUE dne 13. 6. 2015, který
povede i po místních komunikacích od lávky přes
oblast Horky; ukládá městské policii dohlížet na
bezpečnost silničního provozu ve městě při konání závodu;
• schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva
města.
Finanční odbor
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 44;
• schvaluje účetní závěrku ZŠ Černošice k 31.
12. 2014;
• schvaluje účetní závěrku MŠ Barevný ostrov,
příspěvkové organizace k 31. 12. 2014;
• souhlasí s vyřazením majetku z evidence ZŠ
Černošice v celkové výši 263.853,21 Kč na základě provedené inventury.
Odbor vnitřních věcí
Rada města Černošice:
• schvaluje nákup 3 ks lístkovnice/kartotéka pro
správní odbor;
• souhlasí s návrhem likvidační komise na vyřazení starého, rozbitého a nerentabilního majetku;
schvaluje návrh smlouvy na odkup skútru Keeway panu P.F. za 1.000 Kč s DPH;
• schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup nábytku – doplnění kanceláří“;
souhlasí s vyhlášením výběrového řízení.
Úsek právní
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí daru
na výstavbu sportovní haly ve výši 100.000 Kč
mezi městem a manžely S.;
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící
komise pro veřejnou zakázku „Nákup samoobslužného platebního automatu pro město Černošice“; rozhoduje o výběru nabídky uchazeče První chráněná dílna, s.r.o., IČ: 28685521,
a celkovou nabídkovou cenu 627.800 Kč bez
DPH jako nejvhodnější;
• bere na vědomí Protokol o jednání hodnotící
komise pro veřejnou zakázku „Sběr, přeprava,
využívání a odstraňování odpadu - Černošice“;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně
návrhu smlouvy k veřejné zakázce „Konsolidace informačních technologií města Černošice“;
souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na tuto
veřejnou zakázku.

Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
Rada města Černošice schvaluje text smlouvy
o roznášce Informačního listu s Českou poštou
(Smlouva Roznáška informačních/propagačních
materiálů číslo 982807-0373/2015).
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 3. zasedání sociální komise dne 20. 4. 2015;
souhlasí 1) s přidělením sociálního bytu v ul. Slunečná paní M. N., 2) s rekonstrukcí bytu č. 17 na
klubovnu pro seniory.
Úsek projektového řízení a komunikace
Rada města Černošice schvaluje Projektový
záměr na rekultivaci bývalé skládky KTO „U Dubu“
v katastrálním území města Černošice.
Odbor informatiky
Rada města Černošice:
• schvaluje objednávku nákupu a montáže nového
snímacího zařízení pro docházkový systém Cominfo na lokalitu Městská policie, Kladenská 1150
od firmy COMINFO, a.s., IČ: 63482576 za max.
cenu 42.977 Kč bez DPH (52.003 vč. DPH);
• bere na vědomí informaci o projektu Otevřená
města a Otevřené smlouvy; doporučuje zastupitelstvu města členství ve spolku Otevřená města, z.s.
Dodatečně zařazené body programu
Rada města Černošice:
• schvaluje objednávku na implementaci nového
spisového plánu do IS GINIS - Spisová služba dle
nabídky spol. Gordic spol. s r.o., IČ: 47903783
za cenu max. 36.000 Kč bez DPH;
• bere na vědomí informace o navrhovaných variantách rekonstrukce trati v prostoru černošického nádraží a požadavku SŽDC na jasné vyjádření
k preferované variantě; doporučuje zastupitelstvu města schválit variantu č. 18 architektonickourbanistické studie Ing. arch. Lejčara zpracované
na základě projektové dokumentace SUDOP, se
zúženou obslužnou komunikací a zachováním nádražního přístřešku a nádražní budovy v půdorysu
původní stavby z roku 1905 (bez přístavků);
• schvaluje Smlouvu o spolupráci při výstavbě
parkovací plochy v ulici Vrážská v Černošicích;
příspěvek města na výstavbu parkovací plochy je
ve výši 50.000 Kč;
• souhlasí s ukončením školního roku 2014/2015
v ZŠ Černošice, budova v ulici Pod školou 447,
dne 19. 6. 2015 z provozně - technických
důvodů.

Z 25. jednání Rady města Černošice (11. 5. 2015)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• souhlasí 1) se záměrem přeložit rozvodné zařízení společnosti O2 Czech republic, a.s. a společnosti UPC Česká republika s.r.o. na pozemku parc. č. 487/4 v k. ú. Černošice z důvodu
plánovaných stavebních úprav objektu č.p. 259

v ul. Karlštejnská, Černošice pro potřeby radnice, služebny městské policie a pobočky České
pošty a to s předpokládanými náklady do 200
tis. Kč bez DPH, 2) s předloženou cenovou nabídkou na vynucenou přeložku rozvodného zařízení společnosti UPC Česká republika s.r.o.
na pozemku parc. č. 487/4 v k. ú. Černošice

zapsaném na LV 10001, formou odstranění
zděného sloupku s rozvodnici UPC a vybudování zemní komory v místě původního sloupku,
za předpokládanou cenu 51.277 Kč bez DPH,
3) s předloženým návrhem Dohody o přeložení sítě elektronických komunikací mezi UPC
Česká republika s.r.o. a městem Černošice,
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4) s uzavřením Dohody o přeložení sítě elektronických komunikací mezi UPC Česká republika
s.r.o. a městem Černošice na pozemku parc.
č. 487/4 v k. ú. Černošice;
bere na vědomí informaci o návrhu dodatečného odvodnění podél komunikace ul. Na
Drahách u fotbalového hřiště v Černošicích,
Mokropsy; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. na odvodnění podél komunikace ul. Na Drahách u fotbalového hřiště v Černošicích, Mokropsy za cenu
49.860,55 Kč bez DPH;
bere na vědomí žádost pana Lánika o pronájem veřejného prostranství Sportparku Berounka pro hostování cirkusu ve dnech 18.
až 24. 5. 2015; nesouhlasí s poskytnutím
veřejného prostranství a s uzavřením smlouvy
o podmínkách užívání veřejného prostranství,
s umístěním 20 ks reklamních poutačů podél
ulice Vrážská, Karlštejnská a Dr. Janského;
ukládá OISM informovat žadatele o přijatém
usnesení a probíhající stavbě - rekonstrukci
jezu, kterou je omezeno užívání předmětného
pozemku;
bere na vědomí zápis z 2. zasedání dopravní a bezpečnostní komise konané dne 1. 4.
2015; souhlasí 1) s umístěním zrcadla v ulici
Slunečná, pod kamenný most - naproti výjezdu z pozemku u RD č.p. 641 za předpokladu
úhrady pořizovacích nákladů žadatelem, 2)
s umístěním dopravních značek A19 - cyklisté
v ulici Slunečná - před výjezdem z ulice V Lavičkách a v ulici Dr. Janského naproti autobusové zastávce Masopustní náměstí; nesouhlasí
s omezením dopravy v ulici Arbesova;
bere na vědomí 1) provedení opravy Fügnerovy ulice, před zimním stadionem, kterou
realizovala firma Šlehofer Stavební, s. r. o, 2)
vyjádření firmy Šlehofer; souhlasí s vyčíslením
provedené opravy komunikace ve Fügnerově
ulici ve výši 69.142,80 Kč bez DPH firmou Šlehofer Stavební, s. r. o;
souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 2 v Karlštejnské č.p. 259, který dosud užívá paní M.
B., a to k 30. 6. 2015;
souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy o podmínkách provedení stavby „Rozšíření příjezdové komunikace v čistírně odpadních vod na
pozemku parc. č. 4271/2“ v souvislosti s vybudováním mycího centra osobních vozidel
v Radotínské ulici v Černošicích; doporučuje
zastupitelstvu města projednat a schválit tuto
plánovací smlouvu;
revokuje 1) bod I. usnesení R/136/1/2014,
kterým bylo schváleno rozpočtové opatření
pro úhradu částky 10.000 Kč za zpracování
studie přístavby skladovacích prostor včetně
veřejných toalet u ZŠ Černošice a 20.000 Kč
za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení od společnosti GRIDO, architektura a design, s.r.o., 2) bod III. 2. 1. usnesení
R/136/1/2014, kterým bylo uloženo finančnímu odboru zapracovat rozpočtové opatření do
rozpočtu 2014;
bere na vědomí žádost paní Hany Mudrové
o zábor pěti parkovacích stání ve Fügnerově
ulici, před provozovnou Club Kino Černošice
dne 31. 5. 2015 od 14.00 do 18.00 hodin, a to
z důvodu zajištění místa pro zaparkování vozidel SDH Černošice-Mokropsy, jejichž technika
bude prezentována při pořádání dětského dne
v Sokole; souhlasí se záborem parkovacích
stání;
souhlasí se zveřejněním záměru dalšího pro-
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nájmu nebytových prostor v ulici Slunečná, čp.
627 společnosti O2 Czech republic, a.s.;
schvaluje 1) nejvhodnější nabídku na nákup 2
ks radarového ukazatele rychlosti typu DR-300
od společnosti Jiří Darebníček-DAS za celkovou částku včetně venkovní kamery 100.745
Kč s DPH;
schvaluje Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě pro
pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu
způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.,
který upravuje počet zaměstnanců na pojistné
období od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016 za částku
26.163 Kč/rok;
souhlasí s cenovou nabídkou společnosti
Chládek & Tintěra, a.s. ve výši 287.353,10 Kč
bez DPH předloženou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění v souvislosti s realizací akce
„Sportovní hala u ZŠ Černošice“;
schvaluje Pachtovní smlouvu a smlouvu o správě městské pláže č.235/2015 mezi městem
Černošice a MgA. Vítem Šimkem pro účely stanovení práv a povinností při pachtu a v souvislosti se zajištěním sezónního provozu městské
pláže v letech 2015-2019.

Návrhy členů rady města
Rada města Černošice:
• bere na vědomí kladné stanovisko Krajské
hygienické stanice k navýšení kapacity školní
družiny v ZŠ Černošice; souhlasí s navýšením
kapacity školní družiny v ZŠ Černošice z 292
žáků na 322 žáků;
• bere na vědomí informaci o XIV. sněmu Svazu
měst a obcí ČR, který se bude konat 21. a 22.
5. 2015 v Olomouci; zmocňuje zástupce obce
Lety u Dobřichovic k zastupování města Černošice na XIV. sněmu Svazu měst a obcí České
republiky.
Úsek právní
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu městem a panem
J. S. o poskytnutí daru ve výši 100.000 Kč na
podporu výstavby sportovní haly;
• schvaluje 1) Dohodu o ukončení závazku
mezi městem a manželi S. o ukončení závazku
poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
asfaltového povrchu v ul. Sosnová v Černošicích (závazek manželů S.) a závazku města vybudovat asfaltový povrch v ul. Sosnová
v Černošicích;
• konstatuje, že nepožaduje převod lehátek
nakoupených sdružením S dětmi a pro děti
z grantu poskytnutého městem Černošice
v roce 2010.
Finanční odbor
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených vedoucí Finančního odboru ve I. Q 2015.
Odbor vnitřních věcí
Rada města Černošice:
• schvaluje postup podle čl. 5.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl. 5.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek); souhlasí s cenovou nabídkou agentury AHA PR Agency, s.r.o. na poskytování
vzdělávání v měkkých dovednostech, skládající
se ze školení za cenu 562.500 Kč bez DPH
(680.625 Kč s DPH) a z koučinku za maximál-

ní cenu 592.500 Kč bez DPH (716.925 Kč
s DPH);
• souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na
vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání; zmocňuje ČR - Úřad práce ČR k obstarání potvrzení o bezdlužnosti dle § 147b zák.
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; ukládá
personálnímu úseku zajistit podklady pro podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací umístění uchazečů o zaměstnání.
Odbor informatiky
Rada města Černošice:
• schvaluje postup podle čl. 5.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl. 5.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek); souhlasí s nákupem 10 ks tonerů
TK 475, 23 ks tonerů TK 1140 a 3 sad tonerů
TK 895(K,Y,C,M) od firmy REAGA s.r.o., IČ:
25678124, v celkové výši 75.579 Kč bez DPH
(91.450,59 vč. DPH);
• souhlasí s nákupem 3 ks skenerů pro účely
skenování TP pro centrální evidenci vozidel,
a to na základě výsledků výběrového řízení
G15/112316, tj. nákupem od firmy Netfox
s.r.o., IČ: 27574032, za cenu 44.358,00 Kč
bez DPH (53.673,18 Kč vč. DPH);
• ruší zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup nových PC a nových monitorů LCD - 2015“ vyhlášené dne 20. 4. 2015;
schvaluje postup podle čl. 5.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl. 5.1 vnitřního předpisu
č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s cenovou nabídkou firmy Alza.
cz a.s., IČ: 27082440 za cenu 266.786,80
Kč bez DPH (322.812 Kč s DPH).
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Rada města Černošice zamítá žádost o poskytnutí finančního příspěvku na poskytování sociálních služeb společnosti Klubíčko Beroun (nejedná se o občana Černošice).
Dodatečně zařazené body programu
Rada města Černošice:
• souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky
č. 5/2012 z čl. č. III o rušení nočního klidu
22.-23. 5. 2015 z důvodu konání svatební oslavy v objektu restaurace Pod Lesem;
• souhlasí s konáním III. ročníku Dobřichovického kros půlmaratónu, který se bude konat dne
16. 5. 2015 a část, jehož trasy prochází přes
území města Černošice;
• souhlasí s cenovou nabídkou Ing. Jana Hamerníka na zpracování dendrologického průzkumu topolové aleje podél cyklostezky mezi
Černošicemi a Radotínem za celkovou cenu
20.300 Kč bez DPH;
Zkrácené verze zápisů schůzí
rady města a zastupitelstva
připravila Dana Jakešová, editorka IL.
Plná znění zápisů najdete na webu města: http://
www.mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/
vedeni–mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu u pí Magdaleny Košťákové. V případě
zájmu je možné získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za
stránku (dle ceníku za poskytování informací).

z radnice

Z 5. zasedání Zastupitelstva města Černošice (6. 5. 2015)
Zastupitelstvo města Černošice:
• schvaluje v souladu s článkem 6, odst. 3
Pravidel pro vydávání Informačního listu Města
Černošice ze dne 20. 1. 2011 doplnění členů
Redakční rady o dvě členky - Simonu Kysilkovou-Šnajperkovou a Evu Moniovou;
• bere na vědomí informaci o aktuálním stavu
městské kroniky a jmenování nové kronikářky
paní Aleny Štěpánkové;
• souhlasí se záměrem ustavení Černošické
společnosti letopisecké, jako dobrovolné
a nehonorované pracovní skupiny, která se
bude věnovat shromažďování a zveřejňování
informací a údajů z dávné i novodobější historie Černošic s cílem podpořit tak sounáležitost obyvatel Černošic s jejich městem;
• schvaluje na základě aktuálně dostupných
informací v rámci další přípravy projektu
optimalizace železniční trati Praha-Beroun,
která počítá s přeložkou silnice II/115 a mimoúrovňovým křížením silnice II/115 a tratě,
variantu č. 18 se zúženou obslužnou komunikací dle studie Ing. arch. I. Lejčara zpracované na základě projektové dokumentace SUDOP; trvá na zachování původního
staničního přístřešku a původní staniční
budovy na půdoryse budovy z r. 1905 (bez
přístavků);
• bere na vědomí otevřený dopis zastupitelstvu uveřejněný v Informačním listu 05/2015;
ukládá starostovi zajistit předložení poža-

•

•

•
•

dovaných odpovědí na příštím zastupitelstvu
a v Informačním listu 06/2015;
souhlasí na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle ustanovení § 17
odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s celoročním hospodařením města Černošice za rok 2014, a to bez výhrad; schvaluje 1) podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, závěrečný účet
města Černošice za rok 2014 bez výhrad,
2) podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku
města Černošice za účetní období roku 2014
sestavenou ke dni 31. 12. 2014;
schvaluje 1) navýšení příspěvku zřizovatele ZUŠ
Černošice na rok 2015 o 50 tis. Kč na úhradu
provozních nákladů z důvodu navýšených nákladů na provoz a činnost dle zřizovací listiny;
schvaluje rozpočtové opatření č. 46;
bere na vědomí aktuální informaci starosty
o průběhu jednání se zástupci České pošty,
s.p. ve věci pronájmu prostor sloužících podnikání v budoucí přístavbě vily Tišnovských
a informaci o jednání ve věci zpětného převodu pozemku parc. č. 471/10 o výměře 914 m2
v obci a k. ú. Černošice na město; konstatuje, že ruší svůj požadavek uvedený v bodě II.
usnesení č. Z/27/11/2013 ze dne 5. 9. 2013
a konstatuje, že uzavření nájemní smlouvy na
prostor sloužící podnikání v budoucí přístavbě

•

•

•

•
•

•
•

vily Tišnovských dále nepodmiňuje zpětným
převodem pozemku parc. č. 471/10 v obci
a k. ú. Černošice na město Černošice;
schvaluje Kupní smlouvu, jejímž předmětem
je prodej nově vzniklého pozemku parc. č.
2704/40 o výměře 11 m2 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v Chebské
ulici za 3.000 Kč/m2;
bere na vědomí zprávu o kontrole činností
městského úřadu při kácení stromů v zahradě ZUŠ, provedené kontrolním výborem
na základě usnesení zastupitelstva města
č. Z/04/2/2015 ze dne 25. 3. 2015;
bere na vědomí, že se pan Alfred Šupík
a paní Maria Cavina vzdávají funkce člena
grantového výboru;
nepřijalo usnesení o prominutí dluhu sdružení S dětmi a pro děti;
bere na vědomí dopis paní K. adresovaný výboru pro územní plánování a odboru územního plánování, týkající se pozemku za bývalou
MŠ Husova;
nepřijalo návrh usnesení týkající se zveřejňování zápisů z komisí a výborů na webu města;
rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, že návrh na pořízení změny územního plánu na pozemku parc. č. 95
v k. ú. Černošice bude projednáván ve změně
Územního plánu Černošice.

z města a okolí

z vašich názorů

Spolek
U cihelny na Vráži
Nejenom naše příznivce, ale i ostatní obyvatele
Černošic, bychom chtěli informovat, že jsme založili Spolek U cihelny na Vráži z.s. Naším posláním je mimo ochrany přírody také poskytování
informací při hájeních svých práv a zájmů dotčených obyvatel města. Rádi bychom se aktivně
účastnili správních řízení, která by mohla narušit
ochranu přírody a životního prostřední, rozšiřovat stavební aktivity za hranice CHKO a rušit či
omezovat plochy určené pro rekreaci obyvatel.
Již delší dobu vnímáme, že zájmy obyvatel
jsou častokrát v údajném zájmu města přehlíženy a bagatelizovány, což se nám nelíbí. Domníváme se, že ani právo na samosprávu není
v tomto ohledu bezbřehé a mělo by mít pevně
dané mantinely.
Vše je o respektování občanů i představitelů
města, o dohodě a kompromisu. Rádi bychom
se zasadili o to, aby občané Černošic byli svými
volenými zástupci více respektováni a byl brán
na jejich přání a připomínky větší zřetel. Nutno
připomenout, že představitelé vedení města
jsou tu pro občany, nikoliv naopak.
Vaše dotazy či žádosti, na které nedostáváte úplné či věcné odpovědi, můžete zasílat na
e-mail: ucihelny.navrazi@seznam.cz.
Za Spolek U cihelny na Vráži z.s.
Andrea Kučerová a Jitka Vlasáková

V této rubrice přinášíme názory občanů na různé problémy a témata týkající se našeho města a dění v něm.

Inventura variant řešení nádraží Černošice
Za více než půl roku, kdy jsme na stránkách
IL začali diskutovat o vlivu optimalizace trati na
život našeho města, se sešlo mnoho nápadů,
jak nově řešit černošické nádraží.
Uvádím zde všechny hlavní varianty a podvarianty, o kterých vím:
1/ SOUBĚH TRATI SE SILNICÍ - zrušen
přejezd Radotínská u Monopolu
1a/ zrušen přejezd Kazínská u trafiky
1b/ zachován přejezd Kazínská u trafiky, posun nádraží ku Praze podél Sadové
2/ POSUN NÁSTUPIŠŤ KAŽDÉ SVÝM
SMĚREM
3/ ZACHOVÁN PŘEJEZD RADOTÍNSKÁ
U MONOPOLU
3a/ zrušen přejezd Kazínská u trafiky
3b/ posun přejezdu Kazínská u trafiky na výjimku ministra nebo jeho náhrada podjezdem
do ul. Jánského
4/ PODJEZD U MONOPOLU
4a/ změna trasy toku Švarcavy
4b/ vyšší niveleta trati
4c/ Švarcava podjezdu nevadí a je jen otázka,

kde naklesat, zda před Kazínem nebo před
Slánkou
5/ ZACHOVÁNÍ OBOU PŘEJEZDŮ A PŘESUN NÁDRAŽÍ
5a/ do ul. Dr. Jánského
5b/ ku Praze podél Sadové
6/ DRÁŽNÍ TUNEL NAD ÚROVNÍ STOLETÉ
VODY
Varianta 18, kterou prosazuje současná
rada města, je zde označena 1a.
Označování variant je samozřejmě matoucí,
je vždy nutné pamatovat na jejich obsah.
Osobně se mi líbí nejvíce varianta v tomto
textu označená jako 5a, která by zachovala
prostupnost k řece a současně by odstranila
křížení trasy chodců se silnicí II/115.
Ul. Dr. Janského by tak se mohla stát skutečným boulevardem. Restaurace Kazín, Monopol i Slánka by pak se mohly stát základem
přirozeného městského centra. To je však
úkol pro zpracovatele nového územního plánu, který nebude zbytečně nadbíhat imperativním požadavkům SUDOPu a SŽDC
Jan Jelínek
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z historie

Co se odehrálo ke konci 2. světové války v Horních Černošicích
Při setkání seniorů v květnu proběhlo čtení zápisů z pamětní knihy obce Horní Černošice
posledních dnů válečných událostí na přelomu
dubna a května 1945. Velmi napínavé čtení. Místy až běhal mráz po zádech, když pomyslím, co
vše se na místech nám tak známých odehrálo.
A to bylo relativně „klidno“ oproti Radotínu nebo
Praze. Letos si připomínáme 70. výročí ode dnů
osvobození. Tuto připomínku pro občany připravila římskokatolická farnost právě pro seniory,
neboť mezi nimi byla účastna řada pamětníků
prožívající tyto dny ještě jako děti. Chtěli jsme
přiblížit atmosféru tehdejších dnů v obci tak, jak
byla zachycena v třetí pamětní knize obce Horní
Černošice. I když hlavní tíha květnových událostí
dopadala na osudy českých lidí především při
povstání v Praze, blízkost Prahy od Černošic jen
umocňovala tehdejší napjatou atmosféru v našem městě. Podívejme se, co se v pamětní knize
o těchto dnech píše:
„….30. dubna po poledni americká letadla
shodila 1 pumu na Vráži, dopadla na ulici, usmrtila 3 občany a poškodila blízký domek. V těchto
dnech naši občané nechtějí přijímat říšské marky. Němcům vznikají potíže.
2. května, středa
Předseda RNV (pozn aut.: Revoluční národní výbor) Antonín Koubek a místopředseda Ing.
Vladimír Voldřich projednali s velitelem četnické
stanice Freislebenem účast četnictva v eventuelních akcích revolučních. Četnictvo – celkem
3 muži, vyzbrojeni jen pistolemi - přislíbilo veškerou pomoc.
4. květen, pátek
Občané zaměstnaní v Praze přinášejí zprávy
o neklidu a revolučním vření v Praze, kde na
některých místech byly vyvěšeny české prapory a odstraněny německé nápisy. Týž den o 17.
hodině provozní úřad Praha 2 zpravil všechny
železniční stanice, že služební řečí je čeština,
a vyzval je, aby odstranily německé nápisy. Prostřednictvím Dobřichovic se to dozvěděla i naše
zastávka. Rozkaz ihned provedla. Němec Josef
Šmíd si na to stěžoval četnické stanici. Ta udání
vzala na vědomí, ale dále nic nepodnikla. Stejně
tak se zachoval na pokyn poštovního ředitelství
i zdejší poštovní úřad. Ten před tím celou zimu
způsoboval na linkách německých účastníků
systematické poruchy.
Týž den o 19. hodině se v bytě p. Koubka konala schůze RNV. Přítomno 20 členů.
5. květen, sobota
Celý den poprchává. Dopoledne někdo
odvážný – dodnes se neví kdo – vztyčil státní
vlajku na vysokém trianglu na Staňkovce (byl
odstraněn v roce 1949). Byla vidět v dalekém
okolí a zrovna vyzývala k boji. Zděšení způsobilo
volání pražského rozhlasu o pomoc – krátce po
12. hodině. Možno říci, že to byl vlastně signál
k zahájení revoluce. Muži se sbíhali k nádraží
a chtěli do Prahy. U závor odzbrojili německého vojína a vzali mu kolo. Brzy na to asi o 13.
hodině přijelo od Radotína nákladní auto řízené
německým vojínem. Měl pravděpodobně odvéz-
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-- Za ozbrojenou armádou prchala na západ i zásobovací jednotka. Na autech i vozech tažených
koňmi z chuchelského závodiště odváželi Němci vše, co cestou nakradli. U nádraží v Černošicích
byli zadrženi a odzbrojeni. --

ti zdejší posádku do Radotína. Zastavil u Slánky. Po chvilce vyšel z vozu a s rukou na pravém
boku na revolveru šel k hotelu ke Kulhavým, kde
u vchodu do zahrady ještě stál strážný posádky. Když tak procházel špalírem shluknuvších
se občanů, Václav Březina (nar. 1904, desátník
v záloze, Černošice čp. 149) skokem zezadu se
zmocnil jeho pistole. Odzbrojený utekl ke strážnému chystajícímu se po Březinovi střílet. Ulekli se však křiku dam a couvli oba do hostince
Kulhavých.
Četnická stanice hned po volání rozhlasu vyvěsila vlajku. Velitel Jan Freisleben spolu s vrch.
strážmistrem Františkem Míkou a Ambrožem
Machulkou se odebrali, s houfem mezitím se seběhnuvším lidem, ke Kulhavým. Tam již skupina
našich občanů po Březinově incidentu dorážela
na ozbrojenou hlídku a vyzývala posádku, aby
se vzdala. Němci s kulomety v oknech udržovali stále rostoucí skupinu v patřičné vzdálenosti.
Zmínění 3 četníci vyjednali s velitelem posádky,
poručíkem z Rakouska, kapitulaci. Velitel byl
ochoten složiti zbraně jen četníkům, vyklidí-li
civilisté celý objekt a bude-li němcům zajištěn život. To se stalo. Posádka asi 68 mužů odevzdala
zbraně a byla odvedena do sokolovny.
Dodatečně se vracel 1 vojín ze svého bytu
V Dolích ke Kulhavým. Po cestě byl vyzýván
již ozbrojenými civilisty, aby se vzdal. Bránil
se pistolí a střílel. Událost pozoroval strážmistr
Machulka a němce postřelil. Ten byl ošetřen na
Slánce a při transportu do Prahy zemřel.
Německý velitel při předávání skladiště a zásob upozorňoval na uložení min a jiných výbušnin a sám naše vojáky potom zaučoval, jak
zacházet s pancéřovými pěstmi. Se skupinou
našich potom odjel k posádce do Třebotova
(čp.81 vila žida Epsteina), která se po jeho vysvětlení rovněž vzdala.
Mezitím německé nápisy již všude zmizely
a byly vyvěšovány čsl. vlajky.
Zbraně posádky i pokladnu a zásoby převzalo
vojenské velitelství na Slánce, které odpoledne

na rozhlasovou výzvu odeslalo zbraně nákladním
autem na pomoc obráncům rozhlasové budovy.
U Kulhavých zřízeno skladiště zbraní.
Asi k 18. hodině zadržel truhlář Josef Liška na
nádraží Kurta Blaschtowitsku, státního návladního německého lidového soudu s jeho ženou.
Jeho totožnost byla ověřena Dr. Havelkou z Dolních Mokropes, velitelem 28. oddílu partyzánů,
náhodou celému zadržení přítomnému, který
upozornil na význam a vinu zadrženého a nabádal k opatrnosti. Příští den byl však propuštěn.
Byl ukryt mlynářem Kadečkou v Dolních Mokropsech. Tomuto totiž za okupace pro mletí načerno hrozila smrt. Zachránil ho – za velké úplatky - zadržený, takže Kadečka dostal jen několik
měsíců. Proto nyní Blaschtowitska u něho hledal
úkryt. Hned byl ale zatčen znovu, podána zpráva
do Prahy, odkud přijela eskorta. Čsl. soudy byl
potom usvědčen ze spoluúčasti na odsouzení
240 Čechů k smrti. Byl popraven.
Všichni Němci v obci s vedoucím Karlem Kubischtou byli zajištěni v obecním domě čp. 215
(u Tišňovských). Jejich byty byly zapečetěny
a zásoby odvezeny do kuchyně u Kulhavých.
Večer převzal vedení obce RNV, jehož členové složili slib Antonínu Koubkovi, předsedovi.
Na Slánce utvořeno vojenské velitelství. Prvním velitelem byl pplk Maxmilián Friedländer
a po něm od 6. května plk. Bláha. Ze soboty
na neděli prudký déšť. Pršelo ještě v neděli
dopoledne.
6. května, neděle
Vojenské velitelství a RNV se snaží ovládnout
situaci a vnésti do ní určitý pořádek. Nádraží,
přechody nad drahou, převoz přes řeku, výpadové silnice všemi směry i za řekou k Lipanům
obsazeny ozbrojenými četami hlídek. Směrem
k Radotínu je hradlo Kosoř na železniční trati
obsazeno kulometným družstvem poručíka Dr.
Chlosta. Z tohoto hradla bylo spojkami stálé
spojení s trianglem na Staňkovce. Poslední
stanoviště na trati byl domek č. 9, kde celou

z historie
revoluci působil a cenné zprávy podával železniční zaměstnanec Michal Tomášek z Horních
Černošic.
Byl jsem velitelem nádraží. Zásluhou železničáře Václava Litvana, který na průběžné linky
zapojil polní telefony, měli jsme spojení až do
Berouna a přes Dušníky do Prahy. Jiného spojení nebylo. Z trati jsme byli informováni o každém
pohybu nepřítele. Veškeré zprávy jsme ihned
odevzdávali velitelství na Slánce.
Barikády postaveny v těchto místech: nad
Šlaufovou hájenkou, druhá pod usedlostí zámečníka Kříže, třetí v Sadové ulici u vily Veselých, čtvrtá u hostince Ptáčníků, pátá před
dnešní dílnou Koníčka, šestá na vozové cestě
u zahradníka Tichého, nejdůležitější na náspu
u chat Zdeborského. Na této barikádě - z patníků a stromů vedle v terénu byl vykopán zákop
– bylo nejživěji. Byla nepříteli nejblíže. Tyto barikády byly postaveny za pomoci všech občanů za
hlavního dozoru lesního rady v. v. Karla Venduláka. O den později vznikla ještě jedna v záhybu
vážské silnice u vily Dr. Fischera. Stavěl ji inž.
Novotný.
U Kulhavých zřízena kuchyně. Vedla ji paní
marie Linhartová, dcera Antonína Koubka. Podávalo se denně kolem 100 obědů a večeří.
Vařilo se ze zásob německé posádky a ze zásob zabavených zdejším Němcům. Po příjezdu
partyzánů počet strávníků ještě stoupl.
O 16. hodině začala obcí projíždět směrem
k Radotínu kolona 2000 Vlasovců. Pospíchali
na pomoc Praze. Byli v německých zelených
uniformách, na rukávech označeni POA (Ruská osvobozovací armáda). Později jsme se dozvěděli, že přední voj se dostal až ke Smíchovu
(s nimi několik našich občanů). Zadní voj musel
u Radotína před SS divizí postupující od Zbraslavi couvnout pro nedostatek střeliva ke Slivenci.
Hlavní proud Vlasovců spěchal ku Praze po státní silnici od Berouna k Dušníkám.
Na naše přání dvě auta Vlasovců odbočila
k Lipanům, odkud jsme měli zprávu o přestřelkách jednotlivých německých vojáků. Vrátili se
asi za dvě hodiny s tím, že v Lipanech je klid.
Odjeli rovněž k Radotínu. Občanstvo v nich vidělo zatím nejbližší ochranu, a proto je vítalo.
Večer první schůze pléna NV na Slánce. Na
Slánce zřízena ošetřovna pro první pomoc vedená Dr. Mázelovou, Dr. Fischerem a Dr. Traplem. Ve vile Černíků obnovena nemocnice.
Dříve tam totiž byla nemocnice KLV. Vedoucí
pí Janatková. Přiděleni Dr. Mareš, Dr. Blovský
a medik Rejholec. Zřízeno 15 lůžek. Občané
přinesli prostěradla i deky. Děti sbíraly po obci
cupaninu a obvazy.
7. května, pondělí
Radotín volal o pomoc. Byl bombardován tankovou SS divizí táhnoucí se z Neveklovska. Na
Zbraslavi se divize rozdělila – jeden proud zamířil ku Praze, druhý se bojem zmocnil Radotína.
Partyzáni – skupina 28 (velitel Dr.Havelka) a 30
(velitel Levy) - spolu s četníky a skupinou našich
ozbrojených občanů odcházejí k Radotínu.
Mezitím v obci byla nařízena mobilizace
a v hotelu Monopol provedeny odvody. Odvedení – bylo jich 80 - měli několik cvičení na hřišti
u sokolovny a ihned zařazeni do hlídkových čet.
V úterý odvody přerušeny.

Odpoledne jsme umístili asi 110 uprchlíků
z Radotína. Škola znečištěná po Němcích byla
svépomocí občanek a mládeže (24 osob) již dopoledne uklizena a připravena. Pro uprchlíky se
i vařilo. Ve středu večer po odchodu SS divize
se vrátili do svých domovů. Našli tu útulek i ti,
kteří se - pospíchajíc do Prahy - nemohli přes
obsazený Radotín dál dostat. Službu tu měli střídavě Dr. Trapl, Dr. Frankenbergrová a učitelka
Milada Hirschová. Po odchodu radotínských
byla ošetřovna zrušena a zařízení odvezeno do
nemocnice u Černíků.
Již dopoledne a ještě více odpoledne přicházeli k nám skupiny německých vojáků. Byli
poněkud demoralizováni. Vyhnuli se boji o Radotín a z Baní přes Lipany zamířili k našemu přívozu. Tudy šla většina. Byli, pokud šlo o menší
skupiny, námi odzbrojeni. Na dvě větší skupiny
jsme však nestačili. Někteří u Lipan uhnuli vpravo, přebrodili řeku někde „na vírku“, přišli na
radotínskou silnici, takže narazili na naši první
barikádu u chat. Tady působila skupina vedená
poručíkem Karlem Černíkem a jeho zástupci
rtm Jaroslavem Reichlem a Václavem Březinou.
Viděl jsem je při práci a musím se zmínit zvlášť
o odvaze Reichlově. Jeho perfektní znalost němčiny a maďarštiny mu umožňovala mnohdy velmi
ostrou konverzaci s nepřítelem. Jeho počínání
bylo někdy až nerozvážné. Ale jeho odvaha strhla i druhé, takže odzbrojovali skupiny neúměrně
větší. Němci chtěli za každou cenu k Američanům. Někteří odevzdávali zbraně celkem hladce, jiní se zdráhali. Záleželo vždy na vedoucím
skupiny. Po zlých zprávách z Radotína zmocnila
se panika i části našich občanů. Mnozí s většími
či menšími zavazadly utíkali do lesů k Solopiskám. Pozdě v noci se vraceli.
V Radotíně se SS mani převlékali ve vilách
do civilu a po hřebenech prchali k Dobřichovicům. Během dne přišla nezaručená zpráva, že
v prostoru u Lipan mají seskočiti naši parašutisti. Letecký důstojník Josef Suk, který na cestě
z Řevnic do Prahy uvízl u nás, se ujal vedení potřebných prací. Měl jsem oné noci službu. Byla
to hrozná noc. Bylo slyšet dunění děl. Pozorovali
jsme, jak je Praha odstřelována. Hořelo v Praze
i v Radotíně. Čekali jsme napjatě celou noc –
nikdo nepřiletěl.
Tu noc byli z opatrnosti odsunuti pěšky i nákladními auty uvěznění němečtí vojáci a civilisté
ze sokolovny do Řevnic.
8. května, úterý
Boje o Radotín pokračují od časného rána.
Naši partyzáni se třemi pancéřovými vozy – velitel oddílu por. Levý a velitel bojové skupiny por.
Ing. Sreibl - za vydatné pomoci ozbrojené skupiny našich občanů a Vlasovců zatlačují slabý
předvoj Němců zpět za řeku. Tady u řeky ve 12
hodin zabit střepinou do hlavy náš občan Josef
Waldhauser z Horních Černošic, Komenského
58 (obchodní příručí). Do levé ruky těžce raněn
zemědělský dělník ze statku Zdeborských –
Josef Dlabač, který po ošetření v Radotíně byl
naším sanitním autem převezen do nemocnice
v Berouně.
Ve 13. hodin Němci vysílají parlamentáře. Žádáme, aby se všichni vzdali. Dostávají hodinu na
rozmyšlenou.
Ve 13.45 dorazil k řece začátek jádra divize.

Její velitel žádá, aby během 15 minut byl Radotín vyklizen, jinak že jej dá zničit těžkými děly
(mezitím byl již ale odstřelován). Dostane-li volný průchod na západ, Radotín ušetří. Poněvadž
mužstva je málo, není těžkých zbraní a střeliva
vůbec, nařizuje poručík Levý, po dohodě s velitelem Vlasovců, ústup. Vlasovci ustoupili ke
Slivenci, naši domů. Svým rychlým ústupem
vnesli do obce zmatek. Sebrali kde jaké zbraně, vojenskou pokladnu a odjeli k Řevnicím a na
Roblín. Část velitelství i MNV se stáhla do zázemí. Veškeré písemné doklady, zápisy, spěšně
odklizeny.
Velitelství rozhodlo, aby občané pplk Maxmiliam Friedländer, nadpor. v zál. Ing. Vladimír
Voldřich a kpt. Pospíšil z Vonoklas jako parlamentáři šli s bílým praporem vyjednávat s velitelstvím SS divize do Radotína. Byli zastaveni
prvními hlídkami u stanoviště č. 9 a prohledáni
nemají-li zbraní. U sousedního strážného domku
přijati německým nadporučíkem. Ten požadoval
jen volný průjezd obcí.
Večer přijela z Radotína dvě pancéřová auta
obhlédnout situaci. Celá obec ochromena čekala příchod divize.
Pro úplnost se tu musím zmínit i o tom, že odpoledne se v obci ukázalo civilní auto s dvěma
americkými vojáky. Měli poruchu na voze a chvíli
je opravovali. Nevíme, odkud přijeli. Zdá se, že
to byli odvážlivci, kteří na vlastní pěst z demarkační čáry u Rokycan pronikli až k nám.
Zatím o 16. hodině byla v Českém Brodě podepsána kapitulace Němců v Čechách. V tutéž
hodinu mluvil do rozhlasu anglický ministerský
předseda Churchil a večer v 21 hodin anglický
král Jiří.
9. května, středa
Ráno ve 4 hodiny rádio hlásí, že první ruské
tanky jsou v Praze.
Dopoledne byl poměrný klid. Jen tíseň, zda
divize projede v klidu. Před polednem si vynutila volný průchod silná skupina u Lipan. Asi v 16
hodin dorazil předvoj divize. Byla to četa motocyklistů s pancéřovými pěstmi, za nimi cyklisti
s 12 lehkými kulomety. Pak velitel divize. A právě když jádro divize stálo před Slánkou, padl výstřel. Měli jsme tam ještě několik německých zajatců a jednomu strážnému z neopatrnosti vyšla
rána. Všichni Němci byli ihned ve střehu. Věc se
vysvětlila jako neopatrnost. Divize se opět rozjela, potíže ji dělala zatáčka na Vráži, takže jela
velmi pomalu.
Pak následovala hlavní část s tankem typu
„tygr“ v čele. Divize měla tři těžká děla na housenkových pásech, zásoby všeho druhu, munici, proviant, benzin, soukromá auta naložená
lupem a na konec mnoho koní. Konec projel až
o 20. hodině. Němci říkali, že je jich 20 tisíc.
Bylo by bývalo šílenstvím začít s nimi boj, jak to
někteří horlivci neprozřetelně navrhovali.
Divise po cestě odhazovala střelivo a výstroj,
a to jak před obcí do Berounky, tak i za obcí
směrem k Vráži. Granáty a nárazové miny byly
často odjištěné. Zvláštní četa po dva dny tuto
munici sbírala…“
Hubert Poul
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z města a okolí

Devítisté výročí založení Černošic
FOTO: archiv

Jak již bylo psáno v minulém vydání Informačních listů, je toto jubileum výbornou příležitostí
k seznámení se s pestrou historií našeho města. Je vyzváním k vzájemnému setkávání a objevování nám společných kořenů. Možná právě
oním vzájemným setkáváním a sdílením navážeme na tradice původního obyvatelstva.
Těžko si představit, jak se zde v oněch dobách žilo. Můžeme snad ale hádat, že stejně
jako jinde ve světě, byli i obyvatelé Černošic
daleko více odkázáni na plody společné práce, vzájemné sdílení a setkávání, kterému bylo
v minulosti třeba kvůli samotnému přežití. Abychom ale nespekulovali a nehádali, zkusme
se podívat na jisté indicie, které snad trochu
osvětlí život původních obyvatel.
Pro život obyvatelstva a i pro naše letošní oslavy je významným Kladrubský Klášter,
z něhož, jak už bylo řečeno v minulém článku,
pochází z roku 1115 první zmínka o Černošicích. Naše město bylo zapsáno mezi mnoha
vesnicemi, jež byly majetkem nového kláštera.
Klášter měl za úkol spravovat obce, jež mu byly
přiděleny, obyvatelstvo obcí pak na oplátku přinášelo klášteru daně. Do poloviny 13. století to
byly daně naturální. Abychom měli představu,
daň se posílala dvakrát do roka a za vhodnou
naturálii byly považovány například 3 hrnky
medu. Od 2. poloviny 13. století to potom byla

-- Zbraslavský klášter --

přesně stanovená finanční částka, již poddaní
odváděli.
Bohužel Černošice byly v držení kláštera jednou z mála vesnic, jež se nenacházely v Plzeňském kraji, v okolí Kladrub. Pro klášter bylo neefektivní spravovat tak vzdálenou vesnici, bylo
to příliš nákladné. Proto Kladrubský Klášter hrál
postupem času menší a menší roli. A klášterem,
jenž přímo ovlivňoval život lidí v Černošicích, se
stal Cisterciácký Klášter na Zbraslavi, založený
Václavem II. Opati tohoto kláštera až do roku
1417 vykonávali nad Černošicemi Podací neboli Patronátní právo. Tento nám dnes již méně
známý termín vlastně vyjadřoval právo výběru
duchovního či správce kostela v dané obci.

Club Kino Černošice po rekonstrukci
V letošním roce - po vypsání výběrového řízení
na nového provozovatele Club Kina Sokolem
Černošice - jsme se stali opět tak trochu jeho
staronovým provozovatelem. Po kompletní a finančně značně nákladné rekonstrukci jsme
zahájili provoz otevírací akcí, kterou jsme nápaditě nazvali „Znovuotevření Club Kina“. Přišlo
vás hodně a my vám alespoň touto cestou nyní
děkujeme a věříme, že se i nadále budeme
v "našem-vašem" starém dobrém kině potkávat
tak jako minulé roky.
Snažíme se nastavit spektrum programové
skladby co nejširší, abychom oslovili nejrůznější cílové skupiny. Posílili jsme dětská představení a akce pro děti. Spolupráce probíhá také
se spolky či zájmovými sdruženími, a to bez
finančních nároků na pronájem klubu při realizaci jimi pořádaných akcí.
Spolupracujeme se základní školou a mateřskými školkami při uvádění dopoledních
pořadů pro školáky i předškoláky, se Sokolem
Černošice, ZUŠ a dalšími organizacemi při realizaci jejich pořadů a vystoupení. Podstatným
programovým přínosem jsou pořady pořádané odborem kultury, které jsou v režii města
a které nejenom že vhodně doplňují programovou skladbu, ale většinou jsou divácky velmi
úspěšné. Jenom namátkou uvádíme některé
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vyprodané koncerty - Sto zvířat, fenomenální
americkou kapelu Simeon Soul Charger, která vystoupila spolu s Blue Effect v čele s Radimem Hladíkem, neméně kvalitní bluesová
špička z Maďarska Jack Cannon Band atd.
Veškeré dětské pořady, divadla a některé další
vybrané akce jsou nekuřácké.
Z gastronomického hlediska jsme vsadili
na minutkovou kuchyň, s některými klubovými
specialitami. Zejména několik druhů horkých
pánviček tzv. Skillets se setkává se stále větším úspěchem.
Podaří se digitalizace kina?
Co se nám zatím nedaří, je promítání filmů
tak, jak jste jej léta znali. Důvody jsou čistě technické. Dnes se již žádný film nevyrábí na klasických 70mm pásech, na jejichž promítání je kino
vybaveno. Digitalizace kina je bohužel nad síly
soukromého investora – čili nás jako provozovatele. Již před třemi lety jsme se snažili nějak kinu
v této věci pomoci a požádali jsme o dotační
podporu. Přes veškerou naši snahu však přednost dostali jiné projekty. My jim to přejeme,
i nadále však budeme o digitalizaci kina usilovat.
Proto zatím promítáme formou kinokavárny, což
samozřejmě není tak atraktivní jako premiérové
filmy, a konec konců ani rentabilní. Má-li někdo

Stručně řečeno Patronátní právo představovalo
souhrn oprávnění určité osoby či instituce vůči
církevnímu úřadu v rámci hierarchické struktury
katolické církve. Tehdy totiž začala růst na celém území Zemí Koruny české poměrně hustá
kostelní síť a právě zakladatelům a sponzorům
kostelů se církev snažila odvděčit. A odvděčila
se oním výběrovým privilegiem.
V současné době již samozřejmě tato práva
neplatí, pokud však máte chuť se poohlédnout
zpět do historie našeho města, prostory bývalého zbraslavského kláštera, jež byl s Černošicemi spjat po dlouhá staletí, jistě stojí za
návštěvu.
Hubert Poul

z Vás nápad, jak nám s digitalizací kina pomoci,
budeme vám vděční.
V oblasti finanční se snažíme držet ceny vstupenek na minimální možné výši, přesto se někdy nevyhneme vzhledem k cenám některých
pořadů daňovému zatížení, povinným odvodům
OSA atd. i vyššímu vstupnému. Oproti Praze je
ale vstupné stále na zlomkových číslech. Zároveň hledáme a částečně již i využíváme jiné
zdroje financování, jako je např. grantová podpora města Černošice, snažíme se o grantovou
podporu Středočeského kraje. S financováním
produkce úzce souvisí i čistě komerční aktivity
(firemní rauty, soukromé oslavy, krátkodobý komerční pronájem prostor, svatby atd.). Získané
prostředky z grantů a komerčně zaměřených
akcí využíváme na dotace pořadů, které obsahově odpovídají rozšířené programové nabídce,
avšak jdou nad rámec běžných finančních možností produkce Club Kina.
Jak sami z tohoto stručného nástinu vidíte,
je před námi ještě hodně práce. Přesto nás to
pořád baví a věříme, že Vás to bude bavit dvojnásob. Protože bez Vaší přízně, které si velmi
ceníme, by nemělo smysl se o cokoli pokoušet
a existence Club Kina by nedávala žádný smysl. Je hlavně na nás, ale také trochu i na Vás,
jak to všechno dopadne.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za Club Kino Černošice Lucie Šuntilová
www.clubkino.cz

z města a okolí

Roman Michálek: práce s dětmi má rozhodně smysl
hou prožít. Ač se to nemusí zdát, s emocemi je to
opravdu spojené, a někdy dokonce hodně silně.

2x FOTO: Chorus Angelus

XX Jaké plány máte s Chorus Angelus
do budoucna?
Chceme spolupracovat s dalšími sbory nebo i orchestry. Letos na podzim například připravujeme
společný projekt se sborem Kvítek z Kostelce
nad Orlicí. A také bychom v budoucnu chtěli
s dětmi jezdit na zahraniční zájezdy či si zazpívat
nějakou filmovou hudbu. Ale to bude možné, až
budeme mít více dětí. Jednotlivá oddělení sboru
sice navštěvuje celkem kolem osmdesáti dětí, ale
v koncertním oddělení jich je zatím jen přibližně
patnáct. A pro uskutečnění takových plánů bude
potřeba alespoň čtyřicetičlenný koncertní sbor.
Jenže jsme si ověřili, že u sborů celkem stoprocentně platí pravidlo, že děti si musíte postupně
vychovat. Stále tedy přijímáme nové členy. Nejbližší konkurz budeme mít teď třetí týden v červnu, a pak další v září.
-- Roman Michálek při zkoušce... --

On je z Prahy, jeho žena z Černošic, kam často jezdil. Společně dnes žijí v Mořince.
K Poberouní má tedy velmi úzký vztah. Jeho maminka byla zpěvačka, on sám začal
již ve čtyřech letech hrát na housle a o něco později zpívat v dětském sboru. Hudbě
zasvětil i svá studia. Dnes je Roman Michálek učitelem hudby, mimo jiné i v černošické ZUŠce. A také dirigentem a sbormistrem černošického sboru Chorus Angelus,
který právě slaví 30. výročí své existence. Říká, že tenhle sbor je tak trochu jeho
„osudová záležitost“.
XX Jak to všechno začalo?
Poprvé jsem dostal nabídku spojenou s Chorus
Angelus před čtyřmi lety. To jsem ještě více působil v Praze, a tak jsem ji nakonec nepřijal. Podruhé přišla před třemi lety a potřetí před dvěma.
To už jsem si řekl, že by to mohl být tak trochu
osud.
XX Proč vlastně?
Učitelstvím jsem prošel snad na všech druzích
škol, tedy kromě těch mateřských. S dětským
sborem jsem ale nikdy před tím nepracoval, jen
s dospělými či dospívajícími. Byla to tedy pro mě
určitá výzva. A dnes jsem velmi rád, že jsem ji přijal. Je to důležitá a zajímavá práce. V začátcích
tedy spíš pedagogická, než umělecká. Ta je takovou třešničkou na dortu.
XX Jak tedy sbor vlastně vedete?
Chorus Angelus má skvělou historii. A já se ho
snažím znovu vrátit k těmto základům. Postupně
tak například obnovujeme síť přípravných oddělení. Děti s námi zpívají už od mateřské školky. Sbor
totiž nevnímáme jen jako kroužek. V kroužcích se
plánuje činnost na rok a počítá se s tím, že ten
další přijdou zase jiné děti. My plánujeme i na deset let dopředu.
XX Jak taková dlouhodobě plánovaná práce
s dětmi funguje?
Snažíme se děti formovat komplexně, postupně je rozvíjet. Přirovnal bych to ke sportu. Tam
se také děti rozvíjí jednak jako součást kolektivu, ale i individuálně. A stejné to je u nás. Jsou
nějaká pravidla, kterým se někdy musí podřídit
a někdy se mohou projevit individuálně. Ne vždy
je to lehké, zvláště když je nějaké dítě tak říkajíc

akčnější. Ale je to prostě týmová práce, kde záleží na každém jednotlivci. Když děti pochopí, že
každé z nich má ve sboru své místo, bez ohledu
na to, jestli teprve začíná nebo už toho umí více,
moc mě to těší. Tak to přece funguje i v běžném
životě.

XX A plány na nejbližší týdny či měsíce?
Teď žijeme 30. výročím sboru, jsme zaměřeni
na dokončení této sezóny. Máme za sebou koncert v Letech, kde je velký sál (kde se na podium
vejde 80 dětí), dvě oddělení sboru se zúčastnila v Mníšku pod Brdy pěvecké soutěže Brdský
kos. Největší a pro nás nejvýznamnější akce je
ale teprve před námi – a sice velký slavnostní
koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 11. června, a kde se k nám přidají i bývalí členové sboru.
Mnoho z nich se hudbě věnuje dodnes a mnozí
k nám vodí zpívat své děti. Místo, kde se uskuteční, je velmi symbolické. Koncert totiž proběhne
v sále pražského Hlaholu, v budově úzce spojené s nejslavnějšími kapitolami dějin české hudby
a sborového zpěvu.
Dana Jakešová

XX Říkáte, že pracujete s dětmi již od předškolního věku. Může zpívat každé dítě?
Na začátku se skutečně snažíme pracovat se všemi dětmi. Pokud tam tedy není vysloveně nějaká
vada hlasu. Určitá míra talentu je totiž u každého.
A pak už záleží na tom, zda jsou ochotné na sobě
dál pracovat a my je tím pádem můžeme dále rozvíjet. Hodně záleží také na podpoře rodičů, a to
nejen u těch nejmenších, ale třeba i později v pubertě. Samozřejmě, že nějaké děti „odpadnou“,
ale velká část jich s námi zpívá pořád dál. Sbor se
tak posunuje dopředu, získává dobré jméno, začínáme obsazovat medailové pozice na soutěžích
sborů, kde je veliká konkurence.
XX Co s dětmi zpíváte?
S těmi nejmenšími především české lidové písně,
s těmi jde hlavně o přirozené zpívání. Děti v koncertním sboru pak zpívají klasiku, třeba Dvořákovy Moravské dvojzpěvy. A vedle toho i starou
hudbu, spirituály a samozřejmě i modernější věci.
Ty děti pochopitelně chtějí zpívat. Ale těší mě, že
mají rády i klasiku.
XX To je zajímavé…
Ano, ale je to i docela logické. Ony sice mají rády
moderní hudbu, ale většinou vlastně nerozumí
obsahu jejich textů, i když si to někdy samy ani
neuvědomují. Víc jim prospěje, když zpívají něco,
co je blíže k jejich věku, čemu rozumí a co mo-

-- ...a při vystoupení. --
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Deváté prodeje mezi vraty a opět skvělá zábava v ulicích!
Devátého Garage Sale Černošice se účastnilo
42 prodejních míst s téměř padesátkou prodejců. A to už je opravdu šance něco skvělého
ulovit. Černošické dvorky, jak někteří účastníci
garážovým výprodejům říkají, si získávají stále
více příznivců z řad místních obyvatel, ale i z řad
výletníků, kteří vyrazí jen nakupovat. Opět jsme
se měli možnost seznámit s novými sousedy
a zjistit, že toho máme mnohdy společného víc,
než jen adresu pobytu.
Ačkoliv nás poslední dubnovou neděli počasí napínalo do poslední minuty, nakonec se
umoudřilo a déšť nakonec komplikoval jen přípravu stánků a prodejů. Nakupující si pak po
desáté hodině, kdy prodeje oficiálně začínají,
mohli nasadit sluneční brýle a vyrazit na lov. Po
ulicích bylo možné pozorovat místní i přespolní
vybavené mapkou nebo telefonem, kteří vymýšleli nejlepší trasu, jak toho co nejvíce stihnout.

i jako atrakce pro děti, které si ho mohly alespoň
prošmejdit, když ho maminka tátovi nedovolila
koupit. Ve Zvonkové se opět osvědčil stan pro
prodejce z okolních obcí.
Moc mě těší, že si garážové prodeje stále získávají nové a nové příznivce. Všichni ti, kteří se
letos účastnili poprvé a které jsem zvládla navštívit si akci pochvalovali a těší se na podzimní jubilejní desáté vydání! Datum podzimní „desítky“
ještě není stanoven, ale už teď vím, že to bude
v sobotu, a že pro ty, kteří se nestydí a otevřou své prodeje uspořádáme nějakou výroční
afterparty!
Všechny informace, tipy a fotografie z akce
najdete na webu www.garagesalecernosice.cz.
A sledujte také facebook.
Těšíme se zase na podzim!

FOTO: autorka

-- Na posledním Garage Sale bylo již
42 prodejních míst. --

Prodávaný sortiment byl i tentokrát víc než
nápaditý! Kromě standardní nabídky vybavení
a oblečení pro děti se letos prodával například
svatební Trabant v cabrio úpravě! Ten sloužil

Bára Veselá
www.garagesalecernosice.cz

Druháci z Komenského pomohli vyčistit les
FOTO: autorka

-- Děti se svými rodiči nasbírali 36 pytlů s nejrůznějším nepořádkem.
V rokli ho přesto ještě hodně zůstalo. --

Možná znáte to místo z procházek po okolí. Na
konci Husovy ulice, přímo za bývalou školkou,
je krásná rokle, ale bohužel velmi zaneřáděná.

Je tam pěkný listnatý les, na dně teče stružka, ale je to zkrátka rokle a nepořádek tam
dobře padá. Kabely, kusy lina, igelity, eternit,

CESTA DO ŠKOLY
Měsíc duben je každoročně věnován problematice bezpečnosti, proto
i některé z aktivit školní družiny byly zaměřeny tímto směrem. V rámci projektu „Cesta do školy“ se děti z prvního oddělení školní družiny věnovaly
bezpečnému pohybu v silničním provozu.
Seznamovaly se s dopravními značkami, samy si je malovaly, učily se řešit různé dopravní situace v pracovních listech nebo na interaktivní tabuli.
Na procházce v okolí školy pojmenovávaly dopravní značky a připomněly
si pravidla dodržování bezpečnosti v okolí vlakového nádraží a používání
podchodů. Ve škole pak děti prozkoumaly mapu našeho města, vyznačily
si místo svého bydliště a vzájemně porovnávaly, jakou cestu využívají každé ráno při cestě do školy. (Velké poděkování patří panu Dušičkovi, který
zajistil velkoformátové mapy pro náš projekt.)
Součástí projektu byla i beseda s Městskou policií Černošice a přednášky dopravního instruktora ze společnosti BESIP. Těch se zúčastnily
i děti z ostatních oddělení Mokropeské školy. Ve spolupráci s Městskou
policií se také děti zapojily do dopravně-bezpečnostního projektu kontroly
řidičů, který se uskutečnil v Dobřichovické ulici. Děti si připravily pro řidiče
drobné odměny v podobě dřevěných přívěsků, strážníci nám přidali jako
odměnu jablka a po úspěšné kontrole děti řidiče odměnily.
Na závěr měsíce bezpečnosti děti vyrazily společně s rodiči na dopravní
16

pneumatiky, PET lahve, sklo - to vše tam bylo
k vidění. Bylo, protože část harampádí vynosili
z lesa 26. 4. v rámci Dne Země druháci ze školy v Komenského ulici se svými rodinami.
Nasbírali jsme 36 pytlů nejrůznějšího nepořádku, a přesto je to jen malá část toho, co
v rokli leží. Uspořádáme proto ještě jednu úklidovou akci, abychom vynosili to, co bude v našich silách. Velká část letité skládky se už totiž
proměnila v kompaktní hmotu, se kterou může
pohnout pouze těžká technika. Vytahat objemné pytle ze dna rokle nebylo úplně snadné.
Proto velmi prosíme ty, kdo odpad do lesa
vysypali, nebo jsou v pokušení tak učinit - když
už budete mít nepořádek naložený v autě,
nevozte ho do lesa, ale do kontejneru nebo
do technických služeb. S plasty, eternitem
a sklem si příroda opravdu neporadí.
Všem, kdo věnovali krásné nedělní odpoledne úklidu nejen v lese, ještě jednou velký dík.
Katka Knišová

hřiště v Radotíně. Všichni si užili příjemné sportovně-odpočinkové odpoledne. Prezentace celého projektu „Cesta do školy“ bude k nahlédnutí na
webových stránkách města Černošice.
Za ZŠ Černošice
Hana Bílová – vychovatelka školní družiny
FOTO: ZŠ Černošice

z města a okolí
FOTO: ZŠ Černošice

-- Den Země slaví více než miliarda lidí ve 175 státech světa. Naše škola se zapojila také. --

Den Země v černošické škole
Den Země je den věnovaný planetě Zemi, každoročně se koná 22. dubna. V moderním pojetí
jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující
lidskou společnost na dopady ničení životního
prostředí. Kampaň s tímto svátkem spojená si
od počátku kladla za cíl přenést otázku ekologie
do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Dnes slaví Den Země
víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den
Země se tak stal největším svátkem, který slaví
lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.
K této oslavě se připojila i naše škola. Cílem
bylo přivést děti aktivní formou k poznání toho,
že zdroje jsou omezené, příroda ohrožená, pomoc přírodě nevyhnutelná, probudit v nich zájem
o přírodu a její problematiku. Organizací Dne
Země byli pověřeni vyučující prvního a druhého
stupně, jmenovitě Vratislava Kutílková a Jan Drahota. Kolegové se nechali inspirovat knihou 50
nápadů pro děti, jak přispět k záchraně planety.

Pá 5. 6. Prázdninové mraveniště – přijďte
si s námi pohrát, zazpívat si a ještě si vyrobit
krásný rámeček na fotky z dovolené z mušliček
a oblázků.
Pá 12. 6. Malování na trička pro každého
mravenečka – přijďte si vytvořit své originální
tričko.
Pá 19. 6. Rybičkové mraveniště – návštěva
podmořského světa plného pestrobarevných
rybiček.
Pá 26. 6. Rozloučení s mraveništěm – naposledy v tomto školním roce si zadovádíme,
zazpíváme a pohrajeme. A pak hurá na pláž...
Krásné prázdniny, mravenečci!!
Lenka Divišová

KARATE

Témata, která byla vybrána, byla jednoduchá,
pochopitelná a zajímavá. Dala se dobře využít
pro skupinovou práci ve třídě. Někteří vyučující
využili nabídky, jiní si připravili pro své žáky zajímavé vycházky nebo exkurze.
Žáci v ulici Komenského si plánovali ke Dni
Země zasadit strom, ale nepodařilo se jim sehnat takovou jabloň, která jim byla doporučena.
Zasadí ji tedy později. V první části dne se vrhli na úklid zahrady a jejího okolí, potom šli do
areálu Višňovka, kde hráli hry s ekologickou
tématikou.
Žáci osmých a devátých tříd absolvovali přednášku s klimatologem Janem Pravdou, který si
pro ně připravil dokumentární film. Po zhlédnutí
filmu následovala debata. Pro mě osobně bylo
příjemné zjištění, že naši žáci umí velmi dobře
komunikovat a zároveň mají i široké vědomosti
o problematice globálního oteplování. Žáci 9.
B pod vedením pana učitele Reitera připravili
vzkaz adresovaný lidem na naší planetě.
Jana Pocová, zástupkyně ředitelky školy

Zápis dětí do tanečního oboru ZUŠ
Kdy: středa 24. 6. od 16.00
Kde: městský sál na Vráži
Taneční obor Základní umělecké školy Černošice pořádá nábor na rok 2015/2016! Přijímáme děti od 4 let do kurzu „Hrajeme si pohybem“ (pokud bude otevřen), dále děti od 5ti
let do přípravného oddělení, i starší zájemce
do vyšších ročníků. Uvítáme nové hudebníky
do obou lidových muzik!
Taneční obor ZUŠ Černošice nabízí hudebně pohybovou průpravu pro předškolní děti
a v základním studiu pak současný a lidový tanec. Současný tanec je vyučován podle techniky duncan (výuce této techniky se věnuje
pražská taneční Konzervatoř Duncan Centre).
V lidovém tanci čerpáme z bohatého folkloru
Čech a Moravy. Děti v rámci tanečního oboru mohou působit od 1. ročníku ve Folklorním
souboru Pramínek. Žáci zde mají jedinečnou
možnost zúročit nabyté zkušenosti z výuky lidového i současného tance a předvést je před
publikem. Důraz je kladen na tvůrčí schopnosti dětí, přirozenost, prožitek a radost z tance.
Pedagožkou tanečního oboru, zároveň cho-

Červen v MC Mraveniště

reografkou a vedoucí Pramínku je Marcela Látalová, korepetitorkou Hana Polívková.
Pramínek spolupracuje s hudebním oborem
- s lidovými muzikami. Velká muzika pracuje
pod vedením Václava Polívky, malá muzička
hraje pod vedením Romana Michálka.
Přijďte mezi nás! Více informací o tanečním
oboru najdete na www.zuscernosice.cz.
Za taneční obor ZUŠ Černošice
Magdaléna Voldřichová,
www.zuscernosice.cz/tanecni-obor/
www.praminekcernosice.cz
FOTO: Ivan Látal

na sklonku školního
roku a o prázdninách
V pátek 15. května proběhly v našem klubu
tradiční zkoušky technické vyspělosti, které
završují celoroční úsilí žáků i trenérů. Karate je
bojové umění, kde se prolíná technická, fyzická
a psychická složka a úspěšným složením zkoušky se karateka posouvá ve svém umění karate
o úroveň výš. Získá tím vyšší pás symbolizující
vyšší stupeň toho, co umí.
Příměstské soustředění KARATE
– pro všechny děti do 10 let!!!
Pro naše mladší karatisty opět připravujeme třídenní příměstské soustředění. Proběhne
v termínu 8. - 10. července v prostorách černošické sokolovny. Vítány jsou i děti, které se s karate ještě nesetkaly, ale mají chuť si toto tradiční
bojové umění vyzkoušet a strávit tři prázdninové
dny sportem, hrami a tématickou tvorbou.
V případě zájmu nebo jakýchkoli dotazů se na
nás, prosím, neváhejte obrátit.
Andrea Bergmanová
info@karatecernosice.cz

Ottománek pomáhá
V prostorách nového Pohybového studia
v Jitřní 2283 se v polovině května konala
charitativní akce. A sice prodejní výstava
keramiky s cílem získat co největší finanční obnos pro společnost HELPPES – centrum výcviku vodících psů pro postižené
o.p.s., se kterou naše školka navázala na
jaře letošního roku spolupráci.
Celá akce byla uspořádána za velké pomoci dětí – na kroužku keramiky, v naší
školce a v Kvítečku děti tvořily výrobky,
které byly určené k prodeji. Děti se aktivně
podílely i na organizaci celé akce.
O výstavu byl velký zájem a podařilo se
vybrat 10.100 korun! Pokud budete mít
chuť, můžete si na recepci Pohybového
studia ještě do pátku 5. 6. zakoupit některý z výrobků.
Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc!
Za BCO Vladimíra Ottomanská
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Zprávy
ze Sokola

Vstup do síně slávy
- Oleg Kobranov slavil 90. narozeniny
FOTO: SK Černošice

25. výročí obnovení TJ Sokol
Černošice
Kdy: sobota 20. června v 14.00
Kde: areál Sokolovny
Sestro, bratře, milí hosté, u příležitosti 25.
výročí obnovení Tělocvičné jednoty Sokol
Černošice tě/vás zveme na přátelské posezení, povídání a vzpomínání pod rozkvetlé lípy v sobotu 20. června od 14 hodin do
areálu sokolovny. V případě nepříznivého
počasí se sejdeme v tělocvičně.
Dopoledne nabízíme pro přespolní, pokud by měli zájem, procházku městem
nebo krátký výlet do okolí.
Prosíme o potvrzení účasti předem. Email: sokol.cernosice@volny.cz. Informace: Hana Fořtová, 251 64 04 49 nebo 736
222 522
Za Sokol Černošice
Dana Pánková

Stolní tenis v květnu skončil svoji úspěšnou sezónu a v Play Off jsme udrželi své
pozice ze základní části soutěže.
- A tým skončil na 3. místě v 1. třídě okresního přeboru,
- B tým skončil na 4. místě ve 2. třídě okresního přeboru,
- C tým skončil na 9. místě ve 3. třídě okresního přeboru,
- v bodovaných turnajích žáků získali ceny
P. Havel a M. Farský.
Za stolní tenis Petr Zmatlík

-- Oleg Kobranov sportoval aktivně celý život. Na prvním místě byl u něj lední hokej. --

Psalo se 4. dubna 2015 a na závěr hokejového
turnaje bratří Kobranovů v kategorii žáků došlo k významné slavnostní události. Pan Oleg
Kobranov – starší z obou bratrů – slavil v těch
dnech 90. narozeniny. A na návrh tenisového
Klubu a hokejového oddílu SK Černošice byl
zařazen do Síně sportovní slávy Středočeského
FOTO: archiv
O. Kobranova

kraje. Zároveň mu byla předána pamětní plaketa
hejtmana Středočeského kraje.
Při této příležitosti mu také byla slavnostně
předána medaile za zásluhy o rozvoj černošického ledního hokeje. Tato významná ocenění
předávali za lední hokej Mirek Slapnička a za
Tenisový klub jeho předseda Hynek Trnka.
Kdo byl Oleg Kobranov
Oleg Kobranov aktivně sportoval celý život.
Byl to hlavně lední hokej (tehdejší nejvyšší soutěž
– 1. liga), kopaná, tenis, pozemní hokej (1. liga),
lehká atletika a řada dalších sportovních činností.
Po druhé světové válce se pak přičinil o vzkříšení
černošického tenisu. Celá jeho sportovní kariéra
byla spojena s poctivým přístupem k tréninku a maximální snahou o fair play. V tom je velkým vzorem
pro všechny sportovce, zejména z řad mládeže.
Do dalších let mu přejeme hodně zdraví a radosti ze sportu.

-- Hrával také tenis. --

Svojsíkův závod

Za SK Černošice Hynek Trnka

Tradiční okresní skautský Svojsíkův závod organizovalo naše středisko
v Černošicích na Vráži v sobotu 25. dubna. Konal se u nás již potřetí.
První byl v roce 1946 a druhý v roce 2005.
Jedná se o závod skautské všestrannosti a orientace v terénu. V okolních lesích v okruhu 7 kilometrů bylo rozmístěno 13 stanovišť s různými
úkoly. Závodu se zúčastnilo na 100 skautek a skautů v 17 družinách
z celého okresu Praha-západ. Nejlepší v každé kategorii postoupili do
krajského kola. Vítězi v obou kategoriích se stali zbraslavské skautky
a skauti. Jedna z našich dívčích družin se umístila na pátém místě.

FOTO: skauti Černošice

-- Tradiční skautský tábor se letos konal v Černošicích. --

Romana Wolfová – vedoucí černošických skautek

Ohlédnutí za fotbalovou sezónou oddílu SK Černošice
Naše dvě mládežnické kategorie (žáci a dorost) mají za sebou úspěšnou sezónu. Zatímco
mužstvo žáků dává klubu do budoucna naději
vzrůstajícím počtem hráčů (kteří se občas ani
nevejdou na střídačku), mužstvo dorostu, které
máme dohromady s SK Kazín, vyhrálo okresní
přebor!
Žákovské mužstvo bude pokračovat i v příští
sezóně. Na tu plánujeme znovu sestavit i soutěžní mužstvo v kategorii mužů a to především
díky vlastním odchovancům z dorostenecké kategorie. Pokračování dorostu je komplikovanější
z důvodu nedostatku hráčů, ale pokoušíme se
dát mužstvo dohromady s některým z klubů ze
sousedních obcí.
Za SK Černošice, Ondřej Pařík
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FOTO: SK Černošce

-- Vítěz okresního přeboru Prahy-západ v sezóně 2014/2015 (dorost) - Vpředu brankář Martin Strnad,
sedící zleva Karel Plný, Petr Kadlec, Radek Fiala, Vojta Kratochvíl, stojící zleva trenér Roman Hruška,
Jirka Vyštajn, Mirek Horáček, Honza Pánek, Pavel Vyštajn, Franta Krajánek, David Gabzdyl, Honza Ullrych,
Lukáš Batěk a kustod Franta Krajánek st. (bohužel při focení chyběl trenér Vladimír Kocourek).--

z města a okolí
Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích
červen
4. 6.
5. 6.
6. 6.
6. 6.
7. – 21. 6.
10. 6.
12. 6.
12. 6.
13. 6.
13. 6.
13. 6.
18. 6.
19.–23. 6.
20. 6.
20. 6.
24. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
26. 6.
27. 6.
27. 6.
Po celý
červen

Milan Guštar – večer věnovaný historii a vývoji elektronických klávesových nástrojů
Salsa Latino Party - kubánská noc
První černošický jarmark, Den dětí a královský průvod císaře Karla IV. na Karlštejn
První černošický jarmark - afterpárty
Výstava obrazů a kreseb z výtvarných kurzů Martiny Fojtů
Slowly Riders (Fin) - Rn´R and Blues - koncert
Humanitární sbírka Diakonie Broumov
Lack of Silence - rockový víkend volume I.
Humanitární sbírka Diakonie Broumov
Farmářské trhy – od 10.00 Divadlo dobré kávy – Tajná pohádka
Infernal Gathering - rockový víkend volume II. - metal
Jan Hus v obrazech doby – přednáška Petra Hopfingera
ŠmikFikFest – aneb festival pro děti a jejich zlobivé rodiče s Kloaka o.s. a Sacra Cirsusem
25. výročí obnovení TJ Sokol Černošice – přátelské posezení
Sobota na grilu a večer s hudbou Acoustic Noise Band
Červená karkulka - pohádka
Zápis do tanečního oboru ZUŠ Černošice
Sedm let v Gulagu – nejen o této knize promluví Adam Hradilek z Ústavu pro studium totalitních
režimů
Černošický Karneval – 2. ročník vítání léta pro děti i dospělé a vůbec všechny zábavychtivé
pozemšťany
B. Lues - koncert
Farmářské trhy – od 10.00 žonglování, workshop pro děti
Hwězdná pěchota - koncert
Výstava fotografií Ivana Látala – 15 let Pramínku

19.30, klub Ferenc Futurista, Vrážská 324
17.00, Club Kino
od 10.00, Sportpark Berounka
21.00, Club Kino
denně 14.00-18.00, Mokropeská kaplička
20.00, Club Kino
15.00-18.00, DPS (na Vráži)
20.00, Club Kino
8.00-14.00, DPS (na Vráži)
8.00-12.00, prostranství u vily Tišnovských
19.00, Club Kino
19.00, komunitní centrum MaNa, Komenského ul.
Sportpark Berounka
14.00, areál Sokolovny
12.00, Club Kino
10.00, Club Kino
16.00, kulturní sál na Vráži
19.30, klub Ferenc Futurista, Vrážská 324
Od 10.00, Centrum Vráž
20.00, Club Kino
8.00-12.00, prostranství u vily Tišnovských
20.00, Club Kino
Cellarius, centrum Vráž

v okolí
červen
5. a 6. 6.
6. 6.
6. 6.
7. 6.
11. 6.

13. 6.

Noc na Karlštejně – muzikál
Středověké slavnosti v rámci Královského průvodu
Festival Rockový slunovrat
Dětský den
Chorus Angelus – velký koncert k 30. výročí existence sboru
Food Festival aneb Všechny chutě světa

21.00, zámek Dobřichovice
od 14.00, u zámku v Dobřichovicích
Od 12.00, Lesní divadlo v Řevnicích
od 9.00, náves v Letech
18.00, prostory pražského Hlaholu
10.00-21.00, zámek Dobřichovice

13. 6.
14. 6.

Pohádkový les ve Vonoklasech
Home Food Festival – druhý ročník radotínského kulinářského festivalu

start 13.00-16.00, náves ve Vonoklasech
Od 12.00, areál Beach Arény Radotín
(ul. K lázním)
10.30, Lesní divadlo Řevnice
Mníšek pod Brdy
Na Berounce v Radotíně
Zámek Dobřichovice

Michalovi mazlíčci – představení Michala Nesvadby z Kouzelné školky
Mníšecký festival vína
Radotínská neckyáda – sedmý ročník soutěže amatérských a hlavně originálních plavidel
Zahájení Dobřichovických divadelních slavností – 17.00 divadelní průvod,
18.00 koncert – Cabinet, 19.00 představení Úžasná svatba (div. soubor Bakov nad Jizerou)
24.-27. 6. Byl jednou jeden král – představení Dobřichovické divadelní společnosti v rámci DDS
20. 6.
20. 6.
20. 6.
21. 6.

Vždy 20.00, zámek Dobřichovice

Farmářské trhy opět každou sudou sobotu
Kdy: 1
 3. 6. a 27. 6., 8.00-12.00
(v 10.00 doprovodný program)
Kde: prostranství vedle vily Tišnovských
V Karlštejnské ulici se každou sudou sobotu změní parkoviště v tržiště.
O desáté tu pod širým nebem na děti čeká divadlo, nebo dílna (střídají se).
Letošní dílny jsme pojali jako prostor pro představení místních zájmových
kroužků - keramika, turisti, sbor, kurzy žonglování a další. Vedoucí těchto spolků připravují pro děti hodinový interaktivní program, náplň je zcela
v jejich režii.
Divadelní představení jsou již tradičně podporována městem Černošice
(grant pro kulturu). Děkujeme za uznání a dotaci. Na minulém trhu vystoupili s trochu temnější klauniádou Teatr Novogo Fronta (na snímku). Přes léto
nás navštíví například divadelní studio Damúza s Trpasličí pohádkou nebo
loutkové divadlo Toymachine se svým Baronem Prášilem.
Aktuální program najdete v kulturním přehledu IL a na našich webových
stránkách cernosicketrhy.cz.
TAK, z. s.

FOTO: Robert Petr

-- Z klauniády Teatru Novogo Fronta -19

z města a okolí

Po roce je tu opět karneval
Pokračování ze str. 1

Veselý maškarní rej si tu pak můžete užít s hudbou, co bude vyhrávat po celý den. A bude se
i tančit. Připraveno bude plno her a soutěží,
hrad skákací i padací, kolotoče, co zamotají
hlavu každému dítku, dětská diskotéka, malování na tvář a barvení vlasů pro skrytí identity
své. Na bolavý chrup se vám sličná zubařka

podívá. Hlad můžete zahnat dobrou pečínkou
na grilu dělanou. Klauniáda plná her, muziky
a soutěží s klaunkou Pipi. Celým dnem bude
provázet Jirka Burian.
Tohle všechno bychom ovšem nemohli
uspořádat jenom tak. Velké díky patří městu
Černošice, které akci významně podpořilo.
Samozřejmě i všem dalším, kteří se na přípravě
karnevalu podílí, tedy firmě IBS Rokal, Beto-

Program Černošického karnevalu
Celým dnem bude provázet Jirka Burian
a klaunka Pipi.
A jaké další radosti si ještě tento letní den užíti
můžete? Přibližujeme program po přibližné časové ose.
• 10.00 Velevážené publikum...
právě začínáme!
• Kolotoče Janeček – známý to klan kolotočníků dorazí na náš karneval se svými
atrakcemi. Jen namátkou vybíráme - skákací
spiderman, výherna dětská, řetízkový kolotoč, dětský koutek a cukrová vata. A prý nějaký TRDLO? To vše za vstupné speciálních
akčních cen.
• Klaunka Pipi – Klauniáda, animace s dětmi, soutěže, modelování balónků, malování
na tvář, barvení vlasů...
• Minidílna Šikulky - pro tvořivé prstíky a nápadité hlavinky aneb výtvarné hrátky Lucie
Müllerové pro malé i velké.
• 11.00 Pískomil se vrací – dovádivá koncertní šou nejen pro děti ale i rodičovstvo.
Zazpívejte si hity jako Už tam budem, Doba
ledová, Angličáky a mnohé další.
• Dětská diskotéka - celý den hity z Tahiti pro protáhnutí údu žactva i mladšího
studenstva.
• 13.30 Ocenění jedničkářů ze školy základní zdejší a vyhlášení Skokana roku

Humanitární sbírka
Kdy: pátek 12. 6. od 15.00 do 18.00
a sobota 13. 6. od 8.00 do 14.00
Kde: Dům s pečovatelskou službou
Humanitární sbírka pro neziskovou organizaci
Diakonie Broumov, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti (materiální
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování
i pracovní příležitost), je opět tu.
Přinést můžete: letní a zimní oblečení; lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony; látky
(minimálně 1m2); domácí potřeby - nádobí bílé
i černé, skleničky; vatované a péřové přikrývky,
polštáře a deky; obuv – veškerou nepoškozenou (svázat tkaničkami či gumičkou každý pár);
hračky – nepoškozené a kompletní; peří, péřové
přikrývky a polštáře; a nově také menší funkční
elektrospotřebiče (např. rychlovarná konvice).
Bohužel nemůže vzít ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola
a dětské kočárky; znečištěný a vlhký textil.
Všechny věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.
Milena Paříková, členka Rady města Černošice
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- prostě škola hrou aneb Komenský se dme
pýchou.
15.00 Vyhlášení soutěže o nejlepší masku - vyhrajte opravdu hodnotné bambulácké
ceny! A proto neváhejte upíři, bukanýři, kejklíři, princezny, strašidla a kdo ví co ještě.
15.30 Vláďa Dvořák - struny kytary a hlasivky své rozezpívá známý černošický hudební bard.
16.30 Nevers – muškety, prach a broky,
salvy střel a trouby rozezní nádvoří centra
Vráž.
17.00 Dech Band a Black Notes – černošický jazzpopswingový dorost pod vedením
Pavlíny Tomášové.
18.00 Zumba – taneční představení dětí
i dospělých s místní ‚zumbamámou‘ Vendulou Kořínkovou. A kdo to ještě neumí, tomu
se dostane základní průpravy zumby.
19.00 Brouci Band – The Beatles... kdo
by neznal alespoň jen jednu jedinou píseň
tohoto slovutného bandu. Tanec a hlasité
projevy radosti jsou dovoleny!
22.00 Závěr reje karnevalového.

nárně Černošice, restauraci Aquarius, stomatologickému centru MUDr. Světlany Vlasákové
a společnosti Curaprox, hračkářství Bambule,
firmě Šiba, salónu Jana Roškot, ORL – MUDr.
Suchý a Schalek, realitní kanceláři Century21,
oční optice Dobře vidíš, vinotéce Cellarius, firmě Gematest – rozbory vody, lékárně U Sv.
Kryštofa na Vráži, studiu Dani Decor, obchodům Coccodrillo, Dětské botičky a Noblesa,
květinářství Centrum Vráž a Salonu Lucie.
A nesmíme zapomenout ani na účinkující.
Za organizátory Jan Vlasák

Gril s posezením – restaurace Aquarius zve
na chutně grilovanou krmi s pečlivostí připravenou. Podávati se budou i domácí limonády
a spousta jiných dobrot.
Den otevřených dveří zubařů vezdejších
a preventivně dentální akce ‚Čistý zub se nekazí´ (Curaprox). To vše v zubním centru MUDr.
Světlany Vlasákové. Prostě doktoři zdejší se
vám podívají na zoubky.
Slevičku za každou jedničku – tu pro všechny jedničkáře chystá Bambule.
FOTO: archiv pořadatelů

Po celý den si ještě můžete užíti:
Skákací hrad – volně přístupný všem, kdo lámati své údy si chtějí.
Face Painting – vyzdobte líčka vašeho dítka
aneb malování na tvář Michaely Šámalové.

Královský průvod
Kdy: 6. 6. – 7. 6.
Letos, kdy si připomínáme 660 let od korunovace Karla IV. císařem Svaté říše římské, vyjede
již po deváté Královský průvod s korunovačními
klenoty, aby je po dvoudenní pouti slavnostně
uložil za pevnými zdmi hradu Karlštejna. Jedna
ze zastávek bude opět v Černošicích.
Karel IV. z Boží milosti císař Římský, vždy
vznešený a Český král, se svou chotí Alžbětou
Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky královského dvora vyjede ve vší slávě v sobotu 6. června po 14 hodině z Radotína. Bude
pak pokračovat přes Černošice a Mokropsy do
Dobřichovic, kde stráví noc. V neděli po 10.
hodině se průvod vydá z Dobřichovic přes Lety,
Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn,
aby zde v Kapli sv. Kříže slavnostně uložil korunovační klenoty. I v letošním roce bude cesta
císaře s korunovačními klenoty z Prahy do Radotína probíhat v tajnosti. Hlavních rolí v průvodu
Karla IV. se i letos zhostí členové Dobřichovické
divadelní společnosti. V roli císaře a krále Karla IV. se již po druhé objeví Karel Král a králov-

nu Alžbětu Pomořanskou opět ztvární Monika
Vaňková.
Ve všech obcích a městech na trase průvodu bude připraveno slavnostní uvítání na počest
císaře. Na Karlštejnském náměstí pak bude
pro královský pár a dvořany připravena dobová
hostina.
Letošní novinky
Pro letošní ročník Královského průvodu jsme
připravili několik nových replik historických reálií
vycházejících z dochovaných zpráv o cestách
panovníka a jeho dvora ve středověku. Budou to
kupříkladu prapory zemí Koruny české, damaškový baldachýn ušitý z repliky látky ze 14. století,
vyráběné v Itálii.
Nejdůležitější letošní novinkou je pak replika
Longinova kopí, jejíž výroby se ujal mistr v oboru
Jiří Kronďák, a která bude po skončení průvodu
vystavena na hradě Karlštejn. Svaté kopí, označované též jako kopí sv. Longina, je součástí
říšského pokladu, který získal Karel IV. v roce
1350. Nyní je „Kopí osudu“ uloženo ve vídeňském Hofburgu.
Více informací na www.pruvodkarlaiv.cz/.
Za pořadatele Josef Kutílek a Petr Hampl

z města a okolí

Program červen 2015
Kdy: 5. 6. v 17.00
Salsa Latino Party
K tanci a poslechu bude hrát kubánská skupina MEZCLA ORQUESTA, která vystupuje
mimo jiné i jako hudební doprovod v pořadu Mamba show Haliny Pawlowské. Profesionální tanečníci vás naučí krokům salsy.
Welcome drink zdarma pro všechny stylově
oblečené. Připravena je soutěž O nejlepší
„dress code“ Cuba - Brasil. Vstup 190 Kč,
v předprodeji v Club Kinu 160 Kč.
Kdy: 6. 6. v 21.00
Jarmark - afterpárty
Jarmareční hudba, tanec a drinky. Vstup
zdarma.
Kdy: 10. 6. ve 20.00
Slowly Riders (Fin) - Rn´R and Blues koncert
Slowly Riders, to jsou lidé se zájmem o malé
motocykly. Tato finská parta dělá vtipné a lehce extrémní výlety po celé Evropě, a těm patří i Rock n´ roll. Přijďte si poslechnout, jak to
válí motorkáři z Finska. Vstup zdarma.
Kdy: 12. 6. - pátek
Lack of Silence - rockový víkend volume
I. - minifestiválek pro příznivce rockové
muziky
Těšit se můžete na GotHigh, začínající
pop-rockovou kapelku z Kralup nad Vltavou s bohatou minulostí každého hráče.
Přijedou také Voltage (crossover – rock) ze
Slaného. Začínali v roce 2005. Sestava se
ale ustálila až v roce 2009 a hraje v téměř
nezměněné podobě do současnosti (Ondra/
Karel/Martin). Časová osa mezi lety 20112014 je spíše než koncertováním vyplněna

rekonvalescencí, studiem, psaním různých
typů akademických prací, státnicemi, rekonstrukcemi bytů i zkušebny a hlavně zkoušením. V roce 2014 začaly přípravy nového EP
„Don´t Kill My Moose“ (vyšlo na jaře roku
2015). K songu „Jump“ byl natočen první
oficiální videoklip. Závěr bude patřit české
rock-crossoverovové stálici Bikkinyshop.
Za více než 10letou dobu své existence se
řadila stylově k post-hardcoru, nu-metalu či
alternative-rocku. Typickým prvkem jsou rytmicky moderní, jednoduché a úderné bicí,
basa harmonicky doplňující podladěné kytarové riffy, střídání hrdelního řevu s čistým,
melodickým zpěvem a temné elektro-samply...check it, bitch. Vstup 60 Kč.
Kdy: 13. 6. v 19.00
Infernal Gathering - rockový víkend volume II. - metal
Umělecké sdružení Infernalismus představuje druhý ročník svého black metalového
mini festivalu jménem Infernal Gathering.
Zatím jde stále ještě jen o klubovou akci,
ovšem s velice zajímavým a silným obsazením. S úderem sedmé hodiny večerní spustí
budějovičtí Desire for Sorrow, jejichž tvorba
často bývá přirovnána k raným Cradle of
Filth. To je tak do podobnosti ale vše, DfS
hrají svoji vlastní muziku se spoustou invence. Kapela také zvítězila v prestižní soutěži
MetalGate Massacre, vydala dobře hodnocený debut i dva videoklipy a odehrála bezpočet koncertů v ČR i po Evropě. Ve 20.00
zahraje služebně i průměrným věkem členů
nejmladší kapela na soupisce Mallephyr.
Kapela vznikla na troskách rokycanských
Gate of Illusions a sestavu doplnili ostřílení borci z kapel This Night Draws the End
a Panychida. Sám frontman Opat hraje také
ve známějších Stínech Plamenů, tento večer
si tedy střihne dvojkoncert. Ve 21.00 je na
pódiu vystřídají Naurrakar, stálice pražské
black metalové scény. Před pár dny potěšili
novým mini albem jménem Triumf Jaderného
Věku. Kapela hrála i po boku takových jmen
jako jsou Inquisition, Imperium Dekadenz
nebo Besatt. Závěr (od 22.00) bude patřit
hlavní hvězdě - kapele Stíny Plamenů. Jejich
black metal odpadních vod už se za téměř

Jan Hus v obrazech doby
Kdy: čtvrtek 18. června v 19.00
Kde: k
 omunitní centrum MaNa,
Komenského ul. (naproti kostelu)
Římskokatolická farnost zve u příležitosti jubilea upálení
mistra Jana Husa na přednášku s názvem „JAN HUS V OBRAZECH DOBY“. Co se dozvíte? Kým byl Jan Hus? Kacířem? Věrným katolíkem? Prvním protestantem? Sociální
revolucionářem? Čím mistr Jan Hus a jeho obraz oslovoval
a oslovuje lidi od 19. století do současnosti?
Jaké hodnoty a vlastnosti do Husa projektovali v jednotlivých obdobích naši předci? Do jaké míry jsou Husovy názory a postoje inspirativní i pro současnost? A ještě mnoho
dalšího. Přednášet bude Petr Hopfinger.

dvě dekády existence staly legendou. Jejich
aktuálním počinem jsou loňské Propadlé
vody, dle prestižní ankety Břitva 10. v kategorii album roku. Kapela na ocenění reagovala vyhlášením plzeňského kanalizačního
sběrače desetiletí. Stíny Plamenů za sebou
mají vystoupení na předních českých festivalech včetně Brutal Assaultu a patří k tomu
nejcennějšímu, co český černý kov nabízí.
Vstup 100 Kč, po 19. hodině 150 Kč.
Kdy: 20. 6. v 12.00 a v 20.00
Sobota na grilu a večer s hudbou Acoustic Noise Band
Grilované speciality od oběda do půlnoci.
Od 20 hodin live music na zahrádce. V podání dvou akustických kytar a vokálů můžete
zavzpomínat na tvorbu Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd a dalších. Acoustic Noise
Band to jsou kytaristé Vladimír Dvořák a Pavel Gregor, kteří jsou známí z řady rockových
kapel (Precedens, Mayday, Merlin, R-Force), či jako hosté na CD Viléma Čoka, Petra
Jandy, nebo Marty Kubišové. Vstup zdarma.
Kdy: 24. 6. v 10.00
Červená karkulka
Soubor Přímá Oklika uvede klasickou hranou
pohádku na motivy bratří Grimmů o holčičce
s červeným čepečkem. Můžete se nechat
překvapit tak trochu zlobivou Karkulkou, tak
trochu hodným vlkem, pořádně akční babičku a šíleně zamilovaným myslivcem. Vstup
50 Kč.
Kdy: 26. 6. v 20.00
B.Lues
Bohouš Josef, Míša Klimková a B.Lues naservírují na svém koncertu ty nejlepší světové rockové fláky. Vstup 120 Kč.
Kdy: 27. 6. v 20.00
Hwězdná pěchota
Mejdan s Hwězdnou pěchotou ve hwězdné
sestavě: Radim Flender (kytara, zpěv), Patrik
Dušek (kytara zpěv), Istr (kytara vocal), Zdeněk Fák (basa vocal), Tomáš Neušl (bicí).
Vstup 100 Kč.

Výstava obrazů a kreseb
Kdy: 7. – 21. 6., denně 14.00-18.00
Kde: Mokropeská kaplička
V kapličce Sv. Václava v Mokropsech je tento měsíc připravena výstava obrazů
a kreseb z výtvarných kurzů Martiny Fojtů. Vernisáž proběhne v neděli 7. června
od 18. hodin. Výstava
bude otevřena denně
od 14 do 18 hodin.
Mimo tuto dobu lze návštěvu dohodnout telefonicky s paní Sklenářovou. Telefonní číslo
je uvedeno na vratech
kapličky.
Dana Jakešová

Hubert Poul
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Černošický běh
Kdy: sobota 19. září
Kde: Černošice - Vráž
S předstihem bychom Vás chtěli informovat
o chystané akci prvního ročníku Černošického běhu, kterým oslavíme 900 let od založení obce Černošice. Chceme tím založit novou
tradici v našem městě, které má krásné okolí
ideální pro běhání. Nápad uspořádat běžecký
závod ve spojení s oslavou výročí Černošic je
zároveň běžeckou výzvou - rádi bychom společně uběhli minimálně 900 km. Součtem
všech uběhnutých kilometrů bychom se chtěli tomuto číslu nejen přiblížit, ale případně ho
i překonat.
Jedná se o akci, na které jsou vítáni malí
i velcí běžci. Připraveny budou trasy pro děti,
dorost i dospělé. V kategorii dospělých si budete moci vybrat z kratší a delší varianty trasy.
Akce je realizována pod záštitou města a vnímáme ji jako sportovní a sousedské setkání.
Akce je nezisková, organizována z lásky ke
sportu a k městu Černošice. Případný finanční zisk bude darován na stavbu nové sportovní
haly. Neváhejte a přihlaste se co nejdříve. Více
informací, včetně možnosti přihlášení a přesného profilu tratí, naleznete na www.cernosickybeh.cz
Sportu a běhu zdar, těšíme se na Vás na
startovní čáře.
Za organizátory – Dana a Petr Pánkovi, Bětka
a Tomáš Kratochvílovi

Noc na Karlštejně
Kdy: 5. a 6. 6. v 21.00
Kde: nádvoří zámku v Dobřichovicích
Již 10. sezónu zahájí zkraje června původní muzikál Noc na Karlštejně. Stejně jako každý rok
se představení i letos odehrají na nádvoří zámku
v Dobřichovicích
Poberounský divadelní soubor tento skvělý
muzikál uvádí každé léto, již od roku 2006. Od
samého začátku v něm vedle místních ochotníků
excelovali Vladimír Čech, Jan Rosák, Pavel Vítek
či brilantní kytarista Štěpán Rak. Vynikající herec
Vladimír Čech nás sice předloni opustil, ale v roli
Otce Vlasti jej zastoupil jiný skvělý herec – Václav Vydra. Do souboru navíc postupně přibyly
další známé tváře. Jmenujme třeba Lumíra Olšovského, Petra Jančaříka či Jana Matěje Raka.
A letos se k nim nově přidá také muzikálová zpěvačka Michaela Nosková.
A tyto populární osobnosti doplní opět ostřílení a mnoha rolemi prověření ochotníci. Monika
Vaňková se objeví v roli císařovny Alžběty, Pavla
Švédová, resp. Adéla Červenková v roli Aleny,
Karel Král v roli purkrabího, Petr Říha v roli arcibiskupa Arnošta z Pardubic, jeho žena Alena
v roli hofmistryně Ofky a další. Sbor manů je pak
sestaven z několika starostů poberounských
obcí a měst. A spolu s herci a zpěváky samozřejmě opět účinkují také šermíři a metači ohně.
Kromě Dobřichovic bude představení letos
v létě k vidění rovněž na zámcích Litomyšl, Chodová Planá, Mníšek pod Brdy, Všeradice a Králův Dvůr i na louce pod mostem v Karlštejně.
Dana Jakešová
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Sedm let v Gulagu

Aneb Vzpomínky pražského advokáta na sovětské pracovní tábory
Kdy: čtvrtek 25. 6. v 19.30
Kde: klub Ferenc Futurista
(naproti vlakovému nádraží)
Začátkem května vydal Ústav pro studium totalitních režimů téměř neznámé vzpomínky pražského právníka a bývalého vězně sovětského
gulagu Františka Poláka, které sepsal koncem
50. let.
František Polák pracoval za první republiky
jako advokát dělníků a komunistických aktivistů,
ale v roce 1930 vystoupil z KSČ na protest proti ovládnutí strany radikálním křídlem Klementa
Gottwalda. Na začátku druhé světové války se
stal členem čs. zahraniční armády na východě,
v roce 1939 byl zatčen tajnou policií NKVD a až
do roku 1947 byl vězněn v gulagu. Po propuštění
se vrátil do Československa v březnu roku 1948
a v létě uprchl do Německa, později přesídlil do
New Yorku. V roce 1950 vystoupil s dalšími vězni z různých států jako svědek u pařížského soudu, kde vypovídali o svých zkušenostech se sovětskými pracovními tábory. V New Yorku v roce

POHÁDKOVÝ LES
Kdy: sobota 13. června
start 13.00-16.00
Kde: náves ve Vonoklasech
Vonoklasy jsou nevelká obec, kde končí silnice. A přesto ji znal už Karel IV., když tudy
se svou družinou projížděl přes Karlík na Karlštejn. V jeho stopách zde chodí mnoho turistů
toužících po krásné přírodě i historii, ale malé
děti sem láká především tradiční Pohádkový
les. Pořádá ho místní občanské sdružení Tojevono. To je parta nadšenců, kteří obléknou do
kostýmů sebe i celé své rodiny, připraví pro
děti nejen stanoviště s úkoly, ale do pohádek
Vás úplně vtáhnou. A pohádkový strom plný
odměn už je jen takovou třešničkou na dortu.

1955 vydal vlastním nákladem knihu Zrcadlo sovětského žaláře. Obdobné publikace popisující
vězeňský systém v Sovětském svazu vycházely
na Západě už na přelomu 40. a 50. let.
Kniha Sedm let v Gulagu obsahuje autobiografické části - Jak žili a umírali sovětští otroci
a Cestou ze sovětského koncentráku, dále
básnickou sbírku a studii o Polákově životním
osudu.
Adam Hradilek z Ústavu pro studium totalitních režimů promluví o knize Sedm let v Gulagu
i o práci historiků, nově nalezených dokumentech ve Vojenském historickém archivu a v ukrajinských archivech ve čtvrtek 25. června v 19.30
v klubu Ferenc Futurista. Setkání v klubu je věnováno všem obětem komunistického režimu,
které připomene i významný den kalendáře 27.
června – Den památky obětí komunistického
režimu.
Zve klub Ferenc Futurista

Loni si sebou Pandrhola do lesa přivedl
i živé selátko a jeho hod na dálku jitrničkami
bavil nejen děti. Zato princezna ze Tří veteránů měla nos tak dlouhý, že o něj děti v lese
téměř zakopávaly. A co vás čeká letos, neprozradíme, přijďte se podívat sami a užijte si
s námi krásné odpoledne.
Brána do Pohádkového lesa bude otevřena
mezi 13. a16. hodinou přímo na návsi, kde
bude připraven i doprovodný program a občerstvení. Občerstvení je zajištěno i na konci
trasy nad lesem, kde bude navíc dětská střelnice nebo možnost projížďky na koni. Konec
akce je v 18 hod.
Vstupné je dobrovolné.
Těšíme se na Vás.
Tojevono o.s., www.tojevono.cz

FOTO: Tojevono

-- V Pohádkovém lese bude na děti i letos čekat spousta pohádkových postav
i plnění mnoha úkolů. --
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Dětský den v Letech
Kdy: neděle 7. června od 9.00
Kde: náves v Letech
Všem malým i velkým na vědomost se dává, že
v obci Lety proběhne oslava svátku všech dětí.
Těšit se můžete na netradiční sportovní klání,
poznávací a dovednostní soutěže a odměnu
pro každého, kdo se zúčastní. Připravena bude
i středověká střelnice a kolotoč pro nejmenší na
ruční pohon.

Příměstský tábor pro předškolní děti
Kdy: 13. 7. – 14. 8., vždy 7.00-17.30
Kde: MŠ Barevný ostrov (Pod Ptáčnicí 2158)
V prostorech školky Barevný ostrov nabízíme v termínu od 13. 7. do 14. 8. příměstský tábor
pro 26 předškolních dětí ve věku 3-7 let. Provozní doba tábora bude od 7 do 17.30 hodin.
Tábor povedou externí předškolní pedagogové s dlouholetou praxí v předškolních, soukromých
i státních zařízeních.
Bližší informace, zápis dětí a kontakt:
Kúthová Liana (pedagog) - tel. 733 198 115

Za obec Lety a TJ Sokol Lety zve
Barbora Tesařová

Michalovi mazlíčci
Kdy: sobota 20. června v 10.30
Kde: Lesní divadlo Řevnice
Po smolných povodních v roce 2013, kdy byl
kvůli podmáčení zakázaný vstup do lesa, se po
třech letech vrací do Lesního divadla v Řevnicích Kouzelná školka a s ní i Michal Nesvadba.
Všichni malí i větší diváci se tentokrát mohou těšit na představení Michalovi mazlíčci.
A o čem že to bude? Michal si myslí, že už je
moc velký na to, aby si hrál s dětmi. Jeho "plyšáci", největší mazlíčci, ho ale přesvědčí o tom,
že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si s nimi
může klidně dál.

Michal tak v Mazlíčcích představí svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti se na chvilku zastaví
i na klidném místě v pralese v Africe, ale pak
už rychle zase zpátky do Michalova pokojíčku,
kde na něj čekají další jeho oblíbení plyšáci ...
a spousta jeho vzpomínek, do kterých se vrátí
spolu s dětmi... Nemůže chybět legrace, soutěže ale ani překvapení.
Představení je založené na jednoduché
formě humoru, na věcech, které děti denně
obklopují, které znají a jen udiveně sledují, co
a jak s nimi umí vymyslet jejich kamarád Michal.
V hlavičkách si potom odnáší zajímavé nápady,
které rozvíjí fantazii a přitom dávají smysl.
Více na www.kouzelnaskolka.cz

FOTO: Pragokoncert

-- Michal z Kouzelné školky zavítá
do Lesního divadla v Řevnicích. --

Dana Jakešová

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BARNES, Julian: Roviny života – v knize se
prolíná téma fotografie a balónového létání a milostný příběh jednoho z prvních vzduchoplavců
Freda Burnabyho a slavné francouzské herečky
Sarah Bernhartové s velmi osobními úvahami
nad ztrátou milované osoby;
COLEMAN, Rowan: Kniha vzpomínek – neobyčejně silný příběh, smutný a povzbudivý zároveň. A Claire je literární hrdinka, která se každému čtenáři natrvalo vryje do paměti. I když ona
sama paměť už téměř ztratila;
DOGAR, Sharon: Láska Anny Frankové – tragický příběh lásky, která měla být první, ale stala
se i poslední;
FOLLET, Ken: Hranice věčnosti – třetí část trilogie století. Kniha popisuje dějinné události od
počátku šedesátých let do konce osmdesátých
let dvacátého století;
GRISHAM, John: Platanová alej – román
z právnického prostředí;
CHRISTIE, Agatha: Brána osudu – detektivní
román z roku 1973 je poslední knihou, kterou
autorka napsala;
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa: Kouzlo všednosti – román pro ženy;
KESSLER, Leo: Plameny pekla – román z konce 2. světové války;
LANDSMAN, Dominik: Deníček moderního
fotra – humorný román;
MAROUNKOVÁ, Hana: Deník šílené důchodkyně, aneb, Stáří je nejlepší věk – knížka
o stáří s humorem;
MERCIER, Pascal: Lea - příběh mladé dívky
Ley, která se po smrti své matky uzavřela do
sebe před celým světem, a teprve zvuk houslí ji
navrátí zpět do života;

NESBO, Jo: Policie – 10. díl krimi série o detektivovi Harrym Holeovi;
NIEDL, František: Krajina nočních jezdců –
historický román odehrávající se v Čechách v 15.
století;
REINER, Martin: Básník. Román o Ivanu
Blatném – strhující text, který se zabývá nejen
básníkovým životem, ale též dobou a místy, na
nichž Ivan Blatný žil. Kniha získala cenu Magnesia Litera Kniha roku 2014;
VAŇKOVÁ, Ludmila: Zapomenutý král – nový
román Ludmily Vaňkové otevírá čtenářům pozoruhodné období v dějinách Českého království,
kdy se mu vyhýbaly válečné pohromy. Zásluhu
na tom měl král Václav I.;
WEIDERMANN, Volker: Ostende 1936 - Léto
jednoho přátelství - podmanivý příběh léta krátce před začátkem 2. světové války, kdy se spisovatelé Zweig, Roth a Keunová sešli, aby oslavili
život, jak to dokážou jen lidé bez naděje.
Naučná literatura:
GREGOR, Rosťa: Šťastná to země - kniha věnovaná cestám na kole. První část popisuje cesty po bývalém Československu, ve druhé části
vypráví autor o svých cestách do zahraničí;
GRIERSON, Bruce: Jak utéct času ? - co se
můžete naučit pro život od devadesátileté hvězdy
atletických oválů? Fascinující kniha o aktivním
stárnutí nejen pro seniory, ale do slova a do písmene pro každého;
MARX, Susanne: 15 nejlepších metod, jak
pomoci sám sobě - po každé krizi přichází nový
začátek. Abychom ho zvládli snadněji, existuje
mnoho metod a technik, jimiž si můžeme pomoci. Zkušená autorka každou metodu krátce a
srozumitelně představuje a na základě vlastních

zkušeností nabízí užitečné tipy a rady pro její využití a také zajímavé informace o jejích účincích;
ŠVIHÁLEK, Ludvík: Boj pokračuje - boj dobra a zla v dějinném kontextu od starověku až po
současnost;
VLASÁK, Jan: V Albánii nejsou lvi - první český cykloprůvodce po Albánii s cyklotrempem
zemí bunkrů a kalašnikovů.
Knížky pro děti a mládež:
Nejkrásnější pohádky o zvířátkách;
BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Zuzana: Já chci
být archeologem - v knížce děti najdou odpovědi na to, jak vypadá archeologický výzkum, kdo
jsou hledači pokladů, jak se žilo ve středověkém
městě a jaké záhady zůstaly po lovcích mamutů;
CLARKE, Penny: Letectví - knížka pro všechny
děti, které zajímají letadla a letectví;
FELDMAN, Thea: Medvídek Pú. Brzy na viděnou - další příběhy medvídka Pú a jeho kamarádů;
GELLERSEN, Ruth: Poklad v kůlně. Příběhy
ze sedla - povídání o třech kamarádkách a jejich
zvířecích kamarádech;
HETEŠA, Petr: Vetřelci z Minecraftu - kluci
a holky dobrovolně otvírají knihu, místo, aby strávili další odpoledne u počítače. Myslíte si, že je to
sci-fi? Nikoliv. To je knížka Vetřelci z Minecraftu;
SMOLÍKOVÁ, Klára: Na hradě Bradě - komiks;
ŠMERGLOVÁ, Zuzana: Čarodějka a koník
Jonáš - knížka pro začínající čtenáře.
Nová periodika:
Svět psů - kynologický časopis pro všechny chovatele a milovníky psů-nejlepších přátel člověka;
Rozmarýna - rozmanité nápady pro život. Časopis pro tvořivé lidi, kteří rádi krášlí a zútulňují své
okolí.
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