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Mariánská pouť

vata. Další atrakce budou na děti čekat v Parku
Berounka, kam lze dojít od kostela zkratkou (úzkou uličkou) kolem Penny Marketu.
Výstava
Stalo se již tradicí, že o pouti máme jedinečnou možnost nahlédnout do černošické historie.
Výstavu s názvem „Život v hlíně – Marie Borková, roz. Fischerová /100 let“ tentokráte připravil
Ivan Látal a bude otevřena po oba dny Marián-

ské pouti v komunitním centrum MaNa (Komenského ul. č.p. 2018 - naproti kostelu). Letos
je věnována stému výročí narození významné
osobnosti žijící a tvořící v Černošicích, paní Marii
Borkové, dceři Marie Fischerové Kvěchové.
Podrobný program pouti najdete na webu
města a na plakátech.
Pavel Blaženín
Další informace k Mariánské pouti najdete na
stranách 21-22.

2016

BUKIFEST 2016

I letos kamarádi Michala Bukoviče zahrají kamarádům Michala Bukoviče

Za realizační tým Bukifestu
Michaela a Magdaléna Voldřichovy

JITKA VRBOVÁ & kapela

ROCK’N’ROLL

PEPA PILAŘ & CLASSIC

úspěchem bylo vystoupení v pražské Lucerně
(1963). Tato idyla skončila vojenskou službou
a beatlemanií. Pepa Pilař rock´n´roll však nikdy
neopustil a hraje dál pro kamarády, kterým se
rock´n´roll nepřestal líbit. Jako živoucí česká
rock´n´rollová legenda byl Pepa Pilař přizván
i ke spolupráci autory muzikálu „Šakalí léta“.
Festival zahájí pan Petr Řehoř, zakladatel tohoto festivalu, večerem nás pak provede pan
Pavel Kopačka.
Vstupenky na BUKIFEST bude možné zakoupit od 3. 8. 2016 v předprodeji za 150 Kč,
včetně rezervace míst v černošickém Club Kině
– www.clubkino.cz (St - Čt: 16.00 - 21.30, Pá So: 16.00 - 02.00, Ne:15.00 - 20.00), na místě bude stát vstupenka 180 Kč.
Srdečně zveme a připojujeme vzpomínku textaře a kamaráda Eduarda Krečmara (viz strana 24).

uvádí PAVEL KOPAČKA

BAND

Kdy: pátek 2. září v 19.00
Kde: Club Kino
Přijďte si užít výbornou muziku, kterou Michal
Bukovič buď opatřil texty, nebo kterou měl zkrátka rád, v pátek 2. září od 19 hodin do černošického Club Kina. Rovněž v tento večer věnujeme
milou vzpomínku panu Standovi Chmelíkovi textaři, skladateli, multiinstrumentalistovi a producentovi, který nás opustil letos v únoru.
Na BUKIFESTu i letos vystoupí paní učitelka,
jazzmanka a country zpěvačka, paní Jitka Vrbová, dále naše pozvání přijal pan Jiří Veisser
a New Rangers, kteří hrají klasický „rangersácký“ repertoár včetně písní právě s texty Michala
Bukoviče.
Závěr večera pak bude patřit Pepovi Pilařovi a Classic & Rock’n’Roll Bandu. Pepa Pilař
koncem padesátých let založil rock´n´rollovou
kapelu The Teenagers, se kterou začal hrát
a zpívat hudbu svých idolů. Jejich prvním velkým

NEW RANGERS

Zábava hlavně pro děti
Pouť bývá veselá a barevná, proto ji mají rády
hlavně děti. Pro ně se budou hrát tři pohádky,
přímo u kostela se bude točit kolotoč i cukrová

-- Tradiční Mariánská pouť se letos uskuteční o víkendu 13. a 14. srpna. --

JIŘÍ VEISSER &

Vstupenky: 150 Kč předprodej v Club kině
180 Kč v den konání

Kdy: 13. a 14. srpna
Kde: náves u kostela (Komenského ul.)
Jarmark, kejklíři, šermíři, pohádky, houpačky
a kolotoče, hudba rozličných žánrů, ranní mše
v kostele - to vše nás čeká opět po roce v sobotu 13. a v neděli 14. srpna v Komenského ulici
a před kostelem Nanebevzetí Panny Marie.
Na letošní pouť přijalo pozvání několik hudebních skupin. Sobotní odpoledne bude vyhrávat
rodinná kapela Petra Börneová trio, kdy za bubny usedne sedmiletý bubeník, který to opravdu
umí pořádně rozjet! Podvečer bude pódium patřit v Černošicích populární skupině Acoustic Noise Band. Na pouťové večerní zábavě to s vámi
rozjede nejen u nás v údolí známá skupina Harry
band.
V neděli se pak můžete těšit na několik kapel,
například skvělého kytaristu kdysi žijícího v USA
Boby Houdu, jazzový kvartet Eleny Sonenshine
a fenomenální Irenu Budweiserovou s kapelou.
Pouť zakončíme v 18 hodin koncertem Černošické komorní filharmonie v kostele.

FOTO: Petr Kubín

CLUB KINO
2. 9. 2016 19:00

z radnice

Jednou větou...
• Středočeský kraj požaduje od města příspěvek 5 milionů Kč jako podíl na obnově dešťové
kanalizace pod krajskou silnicí – a naznačuje,
že jestli město nezaplatí, kraj neprovede potřebnou celkovou rekonstrukci krajské silnice; rada
po několika jednáních na požadavek přistoupila
a rekonstrukce by se tak mohla příští rok spustit.
• Město vyhlásilo veřejnou zakázku na „novou
radnici“ – rekonstrukci a přístavbu vily Tišnovských pro potřeby městského úřadu, knihovny,
policejní služebny a provozovny pošty; maximální očekávaná cena stavební zakázky činí
49 mil. Kč včetně DPH, včetně 5% rezervy na
případné vícepráce; v ceně jsou zohledněny
dodatečné úpravy projektu dle odborné revize
a průzkumných sond do nosných konstrukcí
stávajícího objektu.
• Farní charita Neratovice nabízí v rámci dotačního projektu potravinovou a materiální (drogistickou) pomoc nejchudším rodinám; v případě zájmu lze FCH kontaktovat přímo nebo
prostřednictvím sociální komise města.
• Do prodeje přišel dotisk 800 kusů velké knihy o historii Černošic - za cenu 499 Kč ji dostanete na pokladně Městského úřadu a v Minimarketu na černošickém nádraží.
• O zdravotním stavu cyklisty, kterého 18. června těžce zranila cca 20 cm tlustá padající větev

v aleji na Radotín, nemáme bohužel žádné informace – lékaři nejsou oprávněni nám cokoliv říci;
na samotné cyklostezce mezitím řada lidí přes
akutní nebezpečí dalších úrazů ignoruje zábrany a zákaz vstupu; Povodí Vltavy coby majitel
pozemků i stromů kompletuje úřední souhlasy,
aby mohlo konečně přistoupit k prořezu aleje
a zajištění bezpečnosti celé trasy...
• Rozhodnutím zastupitelstva město přijalo
bezúplatným převodem pozemky pod několika
městskými komunikacemi a současně odmítlo
prodat městské pozemky pod zatím nevyužívanou částí Moravské ulice.
• Povodí Vltavy oznámilo, že pro všeobecný
nesouhlas dotčených obcí a řady dalších organizací nebude dále rozpracovávat záměr možné suché retenční nádrže na horní Berounce.
• SŽDC se rozhodlo rozdělit projekt rekonstrukce železniční trati Praha-Beroun na několik částí, resp. komplikované Černošice řešit
samostatně – s tím, že pokud by se řešení
navržené pro Černošice nepodařilo projednat,
zůstane naše území na jinak rekonstruované
trati „železničním skanzenem“.
• Polské partnerské město Lesznica s předstihem pozvalo občany a vedení Černošic na
oslavu 800 let od svého založení a současně
20 let našeho partnerství, a to na přelomu září
a října roku 2017.
• Pomozte sobě, městu i přírodě – nechte si

zastávka
Penny Market
odjezd směr
Masopustní nám.,
Centrum Vráž
v 10.30

faktury za vodné a stočné zasílat elektronicky. Stačí podepsat formulář (http://bit.ly/1tcpq07) a doručit jej buď Aquaconsultu nebo
na podatelnu úřadu.
• Klikněte na www.facebook.com/mestocernosice na „To se mi líbí“ – stanete se fanouškem městské stránky a budete dostávat
upozornění; některé méně úřední aktuality zveřejňujeme jen touto cestou.
• Architektonický ateliér rala s.r.o. pro město
zpracuje 3D model centrální části Černošic
(prostoru za Slánkou a Bobíkem) a pokusí se
navrhnout varianty jejího možného budoucího
využití.
• Vlaknihovna byla nově zřízena i na černošickém nádraží.
• Přeji Vám hezký zbytek letních prázdnin
a dovolených.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Možnosti dopravy
po Černošicích
pro seniory
a držitele průkazu
ZTP/P a ZTP
Kromě pravidelných autobusových linek
Pražské integrované dopravy lze využít:
• Seniorbus – jezdí vždy v pondělí v 9:30 z Masopustního náměstí přes Vráž, Horku k Penny
Marketu, zpět od Penny v 10:30 za dotované
jízdné 20 Kč. Podrobný jízdní řád a podmínky
najdete na webu města (Město Černošice/
Doprava/Seniorbus), informace na tel. 606
686 200.

zastávka
Centrum Vráž
zastávka
Masopustní
náměstí
odjezd směr
Penny Market
přes Centrum
Vráž
v 9.30

• Osoby ZTP/P a ZTP mohou využít služeb
firmy Handicap-transport (www.handicaptransport.cz), která má ceník jízdného v rámci
Pražské integrované dopravy, objednávky tel.
602 267 040.
• Terénní pečovatelská služba DPS Černošice poskytuje dopravu i doprovod k lékaři dle
platného ceníku na základě uzavřené smlouvy
na poskytování sociálních služeb. Informace
www.dpscernosice.cz/clanky/terenni-pecovatelska-sluzba/, tel. 725 388 564.
Magdalena Košťáková
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Co je nového kolem cyklostezky Černošice - Radotín
15. 7. 2015, na svém 7. zasedání, zastupitelstvo
vzalo na vědomí (pro: 16, proti: 0, zdržel se: 1)
výsledek dendrologického posudku topolové
aleje mezi Černošicemi a Radotínem, zpracovaný Ing. Hamerníkem.
Na základě dendrologického posudku bylo
dohodnuto společně s ostatními vlastníky stromů Povodím Vltavy, s.p., Státním pozemkovým
úřadem a Kukburg Capital odstranění stromů
v havarijním stavu, k čemuž došlo v průběhu
uzavření cyklostezky loni v létě.
K následným jednáním o osudu zbývajících
(dle posudku „nestabilních“) stromů byli přizváni i zástupci Asociace ochrany přírody a krajiny
(AOPK ČR), kteří zpracovali návrh kácení s požadavkem zachování 20 - 25 % topolů, které
by měly být odstraněny až později podle vývoje
jejich stavu. Naprostá většina zbývajících stromů
se nachází na pozemcích Povodí Vltavy s.p.,
které si k věci nechalo zpracovat několik posudků. Zájem města je především v rovině zajištění
bezpečnosti a v zajištění krajinotvorné funkce
aleje.
Vzhledem k chystanému zásahu byl Povodím
Vltavy s.p. na podzim 2015 požádán Český svaz
ochránců přírody (ZO ČSOP) o mapování výskytu netopýrů (dle platných zákonů). Řádný průzkum se provádí ve čtyřech termínech: v době
podzimních přeletů a páření, v době těsně před
zimováním a v době jarních přeletů, v době mateřských kolonií. Bylo zjištěno, že 19 stromů je
osídleno netopýry, mezi nimiž jsou i zvlášť ohrožené druhy. Byl také proveden monitoring vzácných brouků, jejichž výskyt zde nebyl prokázán.
Průzkum netopýrů trval až do konce května
2016. Tyto „netopýří stromy“ nesmí být v žádném případě pokáceny, může být u nich proveden pouze radikální bezpečnostní ořez větví.
Projekt náhradní výsadby dřevinné vegetace
v místě současné aleje z topolů kanadských byl
vypracován na základě společné dohody všech
zúčastněných objednávkou státního podniku
Povodní Vltavy, a to ve Výzkumném ústavu SILVA TAROUCY pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice. Podrobný popis návrhu
nové výsadby je uveden v následujícím článku
zpracovatelky Ing. Veroniky Strnadové, VÚKOZ,

3x FOTO: Petr Kubín

-- Cyklostezka je kvůli akutnímu nebezpečí pádu větví do odvolání uzavřena. --

v.v.i. Je připraven tak, aby se neopakovaly chyby
z minulosti, ale vznikl zde stabilní břehový porost. Bude použito několik různých druhů původních dřevin, pro něž je toto umístění vhodné.
Budou vysazeny nepravidelně ve skupinách po
obou stranách cyklostezky.
V průběhu výše uvedených a zákonným
rámcem řízených procesů, 18. června 2016,
se stalo na cyklostezce neštěstí, když na
jednoho z projíždějících cyklistů spadla větev a velmi vážně ho zranila.
Cyklostezka je až do odvolání uzavřena.
Ve spolupráci MČ Radotín a MČ Lipence
byla zajištěna objízdná trasa, byly umístěny
výstražné, zákazové tabule a značky.
Městská policie pravidelně v rámci svých
možností kontroluje dodržování zákazů, nicméně i tak bohužel dochází k jejich hojnému porušování – i přes akutně hrozící nebezpečí pádu
dalších větví.
Majitelé stromů podali žádost o vydání souhlasu k zásahu do významných krajinných prvků – vodní tok a údolní niva - a krajinného rázu,

-- V nejbližší době se bude v aleji kácet. -6

povolení kácení dřevin, a z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů – je zde patrná snaha
o maximální rychlost projednání.
Kácení a ořez budou dle sdělení Povodí Vltavy s.p. zahájeny bezprostředně po nabytí právní
moci výše uvedených rozhodnutí - předpokládá
se koncem července.
Realizace náhradní výsadby je plánována do
konce listopadu 2016.
Byl zahájen výběr zhotovitele na kácení, ořez
i náhradní výsadbu.
Po projednání kácení dřevin u cyklostezky budou zahájeny práce na přípravě kácení topolů
i v parku Na Vírku, kde je řada stromů stejného
druhu a stejného stáří. Předpoklad realizace je
do konce roku 2016.
Plnohodnotné zdraví zraněnému cyklistovi tím nevrátíme, ale pro všechny ostatní se
cyklostezka stane konečně bezpečná.
Milena Paříková a komise životního prostředí

-- Mnozí cyklisté uzavření cyklostezky
nerespektují. --

z radnice

Nové řešení zeleně na cyklostezce Černošice - Radotín
2x FOTO: Petr Kubín

-- Nová výsadba by měla začít do konce listopadu. --

-- Topoly mnohdy přerostly do velkých výšek
a bývala také zanedbávána jejich údržba. --

Cyklostezka Černošice – Radotín, která se
vine podél levého břehu Berounky, respektive
linie topolů, kterou je lemována, vzbudila v poslední době značnou pozornost. Úvodem tedy
pár slov ke zmíněnému taxonu dřeviny. Topol kanadský je krátkověká dřevina, vznikl spontánním
i záměrným křížením našeho domácího topolu
černého a severoamerického druhu topolu bavlníkového. V padesátých letech bylo vysazování
topolu podmíněno politickým tlakem, protože J.
V. Stalin topoly velmi miloval. Nejen z tohoto důvodu byly topoly ve velké míře uplatňovány v krajině, vítané a žádané byly u topolů kanadských
také jejich další vlastnosti: rychlý růst, nenáročnost, krátká doba obmýtí (20 – 40 let) atd. Tyto
topoly byly tedy poměrně dlouho a ve velké míře
užívány pro výsadbu alejí a větrolamů v krajině.
Nicméně v průběhu let po výsadbě docházelo
často k zanedbání probírek, které jsou nezbytné
k tomu, aby se dřeviny dobře vyvinuly a vytvořily
dokonalou korunu i kvalitní kořenový systém. Topoly mnohdy přerostly do velkých výšek a bývala
také zanedbávána jejich údržba, koruny nebyly
prořezávány a byl opomíjen fakt, že tyto topoly
mají křehké dřevo, které nevydrží nápor silného
větru.
V topolové aleji v Černošicích došlo ke stejnému vývoji situace. V průběhu času stromy nebyly
probírány, udržovány a prořezávány a dospěly
do senescentního věku. Samotná cyklostezka
Černošice – Radotín byla vybudována pod těmito velikány později, v době, kdy topoly byly již
přestárlé. S velkým provozem na cyklostezce
nastaly také velké problémy: vývraty topolů po

povodni, zlomy a pády větví z přerostlých a velmi vysokých a špatně vyvinutých korun. Prostor
cyklostezky začal být pro obyvatele velmi nebezpečný. V posledních letech bylo v aleji provedeno velké množství finančně náročných zásahů
do korun a bezpečnostních ořezů, také již bylo
mnoho topolů odstraněno, ale zásadní problém
stále trval.
Z těchto závažných důvodů vyvstala potřeba
situaci zapříčiněnou nevhodnou výsadbou a její
špatnou údržbou promptně řešit. Aby se tento
frekventovaný prostor stal pro obyvatele bezpečný a aby začal plnit další žádoucí funkce ve větší
míře, bylo rozhodnuto topolovou alej postupně
odstranit a provést náhradní výsadbu. Náhrada
porostu bude provedena ve dvou fázích proto,
aby byla zajištěna určitá kontinuita trvání porostu
a aby byl respektován výskyt netopýrů (osídlené stromy budou dočasně zachovány a opatrně
proveden jejich bezpečnostní ořez).
Při návrhu náhradní výsadby bude nutné napravit chyby minulosti a zvolit vhodnější řešení.
Nepůvodní dominantní druh (topol kanadský)
bude postupně nahrazen širším spektrem původních, pro toto stanoviště přirozených druhů
dřevin. Zároveň budou voleny druhy, které jsou
vhodné do břehového porostu a v případě povodní budou stabilizovat břeh Berounky (dub letní, topol černý, jilm vaz, javor mléč, olše lepkavá,
jasan ztepilý, vrba bílá, střemcha a z keřů brslen,
keřové vrby, kalina, svída). Výsadba dřevin už
nebude provedena formou linie, stromořadí, ale
dřeviny budou vysazeny nepravidelně spíše do
nestejných skupin a v různém sponu po obou
stranách cyklostezky. Volba správného sponu
dřevin zajistí dobrý vývoj korun i kořenových systémů. Výsadba bude tedy přírodě blízká, bude
lépe ladit s krajinářsky cenným údolím Berounky
a časem poskytne domov mnohem většímu počtu druhů ptactva a dalších živočichů. Zároveň

se zvýší i estetická hodnota porostu a díky tomu,
že bude zajištěna dlouhodobá péče, i jeho provozní bezpečnost.
Hlavní zásady obnovy porostu
1.	Nově navržená výsadba nebude již liniová, ale
výsadba bude řešena nepravidelně, bude zvýšena její prostorová členitost
2.	Nebudou použity nepůvodní druhy, ale pouze vhodné dřeviny původní, odpovídající
stanovišti
3.	Nová výsadba nebude monokulturní, ale bude
druhově pestrá
4.	Spon nově navržených dřevin bude nepravidelný, volený podle nároků vysazovaných
druhů
5. Porost bude rozmanitý, přírodě blízký
6.	Bude navrženo keřové patro, které je ve stávajícím porostu nedostatečné
7.	Nově navržený porost bude provozně
bezpečný
Než náhradní porost kolem cyklostezky naroste do větších či definitivních rozměrů, uplyne
více let. V době dorůstání bude prostor působit místy možná poněkud prázdně, dlouhověké
dřeviny jako duby, jilmy, topoly černé, budou
narůstat pomaleji, rychlý efekt poskytnou rychle
rostoucí dřeviny, vrby, olše, střemchy a skupiny
keřů. Doufejme, že se návštěvníci s touto situací smíří a pochopí dlouhodobý záměr a správný smysl tohoto řešení, které respektuje místní
přírodu a krajinu. Snad i starousedlíci, kteří si
na topolovou alej za dlouhá léta zvykli, přijmou
a ocení i jiné druhy stromů a keřů a budou je
mít rádi.
Ing. Veronika Strnadová
VÚKOZ, v.v.i.
Květnové náměstí 391
252 43 Průhonice
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„Protipovodňová ochrana dolní Berounky
- studie retenční nádrže“ - vyhodnocení veřejné diskuze
Ve středu 29. června 2016 v podvečer se uskutečnilo v Roztokách u Křivoklátu setkání ministra
zemědělství Mariana Jurečky a generálního ředitele státního podniku Povodí Vltavy Petra Kubaly
s občany na téma protipovodňové ochrany dolní
Berounky. Tímto setkáním byla „de facto“ ukončena veřejná diskuze ke studii „Protipovodňová
ochrana dolní Berounky - studie retenční nádrže“
zpracované společností SWECO Hydroprojekt
v listopadu 2015, kterou v únoru letošního roku
zveřejnil státní podnik Povodí Vltavy.
Cílem této studie bylo prověřit možnost, zda by
výstavba suché nádrže v některé z lokalit Roztoky
u Křivoklátu, Branov, Nezabudice nebo Čertova
skála pomohla zvýšit ochranu před povodněmi
obcí na dolním toku Berounky. Hlavním předmětem studie tedy bylo prověření efektivity suché
nádrže na Berounce účelem protipovodňové
ochrany dolní Berounky v úseku Křivoklát - ústí
Berounky do Vltavy a pojmenování environmentálních a sociálních aspektů výstavby suché nádrže.
V žádném případě se nejedná o studii na výstavbu
jakékoliv „přehrady“.
Zpracování studie zadal státní podnik Povodí
Vltavy na základě „Petice dolní Berounka“ a požadavku Svazku obcí regionu Dolní Berounka,
které po povodni v roce 2013 vznášely požadavky
na zvýšení ochrany před povodněmi obcí na dolním toku Berounky. Zadání studie předcházelo
zpracování jiných průzkumů a prověření možných
opatření na ochranu před povodněmi v minulých
letech, jejichž výsledek ve smyslu ochrany před
povodněmi byl však pouze lokální a ve vazbě na
ochranu dolní Berounky před povodněmi téměř
nulový. Jednalo se o revitalizační opatření, přírodě
blízká opatření a retenční opatření v celém povodí
na přítocích, a také o technická opatření v jednotlivých obcích.
Studie ukázala, že výstavba této suché nádrže
by ochránila obce na dolním toku Berounky před

Distribuce
Informačního listu

V případě, že ve Vašem
rodinném domě žije
více rodin a nedostáváte
dostatečný počet výtisků
Informačního listu, popř. jsou
v distribuci IL jiné nedostatky,
prosíme, kontaktujte
Adélu Červenkovou na
emailu adela.cervenkova@
mestocernosice.cz nebo
na tel. č. 602 342 655.
Děkujeme!
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stoletou povodní a rovněž ukázala vysokou efektivitu tohoto protipovodňového opatření, která v případě započtení ochrany obcí na dolním toku Vltavy
a Labe ještě narůstá. Současně studie upozornila
na konfliktní problémy, které by se musely podrobně řešit v případě úvahy o výstavbě suché nádrže - vodního díla, jako je např. problematika střetu
CHKO Křivoklátsko, problematika „vysídlení“ dotčených obyvatel, kterých by dle zvolené varianty
bylo 77.133 (na základě aktuálního stavu), dotčení
985 nemovitostí, problematika sesuvů atd.
Veřejnost byla se studií seznámena 25. 2.
2016 na Krajském úřadu Středočeského kraje
formou prezentace, která obsahovala informaci o
povodních na Berounce a o možnostech zachycení povodní na přítocích Berounky, představení
vlastní studie a dále ukázku potenciálního provozu
nádrže na reálných datech. Současně byla kompletní studie zveřejněna na webových stránkách
státního podniku Povodí Vltavy. Další setkání se
uskutečnilo dne 10. 5. 2016 na Krajském úřadu
Středočeského kraje, kde vedení Středočeského
kraje a státního podniku Povodí Vltavy vysvětlovalo
a reagovalo na dotazy a reakce obcí ke zveřejněné
studii.
Studie vzbudila negativní ohlas, zejména u obcí
v prostoru uvažované zátopy a u zástupců AOPK
a CHKO Křivoklátsko. Byly sepsány různé petice.
Diskuze ze strany dotčené veřejnosti nebyla převážně vedena ve věcné rovině o studii jako takové, ale se snahou diskuzi nasměrovat k výstavbě
„vodního díla“. U někoho možná z důvodu skutečných obav z jeho výstavby (byť se žádná výstavba
nepřipravovala a nepřipravuje), u někoho zcela
jednoznačně záměrně, z důvodu sledování jiných
zájmů...
Státní podnik Povodí Vltavy nemá ambice „někomu něco vnucovat”, ale jako správce významného vodního toku Berounka, předal obcím odborný podklad k tomu, aby se mohly rozhodnout,

zda opatření na ochranu před povodněmi tohoto
typu chtějí, či nikoliv. Záleží jen na rozhodnutí samosprávy.
Na základě negativních stanovisek a vyjádření,
zejména dotčených obcí v prostoru uvažované
zátopy, je protipovodňová ochrana obcí na dolní
Berounce způsobem, který je obsažen ve studii
„Protipovodňová ochrana dolní Berounky - studie
retenční nádrže” nerealizovatelná.
S ohledem na skutečnost, kdy jsou ke studii
proveditelnosti řešící možnost ochrany před povodněmi obcí na dolním toku Berounky pouze
negativní stanoviska obcí dotčených případnou
výstavbou suché nádrže, negativní stanoviska
AOPK, CHKO Křivoklátsko a mnoha dalších dotčených spoluobčanů, nebude státní podnik Povodí Vltavy zahajovat žádné jiné činnosti prověřující
možnost výstavby suché nádrže v lokalitách Roztoky, Branov, Nezabudice ani Čertova skála, které
byly studií vyhodnoceny jako potenciálně vhodné
pro realizaci tohoto typu protipovodňového opatření. Státní podnik Povodí Vltavy tak postupuje v souladu se sdělením na setkání, které se uskutečnilo
dne 10. 5. 2016 na Krajském úřadu Středočeského kraje.
Závěrem dovolte, abych poděkoval všem, kteří se aktivně zapojili do diskuze, která byla někdy
více či méně konstruktivní a více či méně relevantní
k projednávanému tématu, ale z mého pohledu velmi důležitá a její výsledek byl zcela jednoznačný.
Respektujeme tedy plně rozhodnutí Vás, kteří
byste byli přímo dotčeni výstavbou suché nádrže
prostorem uvažované zátopy v případě plnění její
funkce při povodňové situaci.
Petr Kubala, generální ředitel státního podniku
Povodí Vltavy
Pozn.: Jde o přepis dopisu Povodí Vltavy s.p. adresovaný
46 obcím a městům na Berounce a na vědomí zasílaný
rovněž Ministerstvu zemědělství, Min. životního prostředí,
Středočeskému kraji a několika dalším organizacím.

Důležitá telefonní čísla
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Technické a havarijní služby
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840 850 860

Tísňová volání - centrální číslo
Policie
Záchranná služba
Hasiči - centrální číslo
Městská policie - centrální číslo MP

606 707 156 Městská policie Černošice
724 060 620 Městská policie Černošice
251 640 150	Sbor dobrovolných hasičů
Mokropsy

 oruchy dodávky elektřiny
P
(ČEZ Distribuce)
602 324 785 	Poruchy vodovody a kanalizace (Aquaconsult)
1239		
Poruchy plyn (RWE)
800 101 109	Poruchy veřejného osvětlení
(Eltodo)
724 126 770 zprávy o závadách a nedostatcích ve městě (také na mail: problem@
mestocernosice.cz)

TOHLE SI BUDETE PAMATOVAT!

Zapamatujte si číslo naší Městské policie

606 707 156

Všechna stávající čísla platí i nadále.
Uložte si je do telefonu pro případ potřeby:

606 707 156, 724 060 620 (1. hlídka), 605 255 450 (2. hlídka).

z radnice

Z 67. jednání Rady města Černošice (27. 6. 2016)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci o dodatečných
stavebních pracích v rámci projektu „Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy vč.
přístavby zázemí školní kuchyně“, které nastaly
z důvodu odlišných poměrů na staveništi zjištěných v průběhu výstavby; schvaluje 1) postup
při zadávání veřejné zakázky bezprostředně související se stavbou centrálního vstupu a šaten
v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí
školní kuchyně zadáním formou jednacího řízení bez uveřejnění s oslovením firmy provádějící
stavbu centrálního vstupu (Chládek & Tintěra
a.s.) s žádostí o předložení cenové nabídky pro
realizaci změn, 2) znění výzvy k jednání pro podání nabídky;
• bere na vědomí informaci o nutnosti zpracovat rozpočet na projekt nové mateřské školy
v Husově ulici v Černošicích pro účely podání
žádosti o dotaci; rozhoduje o výjimce dle části
třetí bodu 4 směrnice města o zadávání veřejných zakázek (počet předložených nabídek);
souhlasí s předloženou cenovou nabídkou projekční kanceláře rala s.r.o. na zpracování rozpočtu v rozsahu pro provádění stavby za cenu
39.950 Kč bez DPH (48.339,50 Kč včetně
DPH); schvaluje rozpočtové opatření č. 65;
• souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností EKOSTAVBY Louny,
s.r.o. na akci „Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - IV. etapa“, kterým dojde
ke změně rozsahu a snížení celkové ceny díla
o 5.732,51 Kč bez DPH;
• souhlasí 1) s dočasnými zábory pozemků
- „Souhlas/Vyjádření vlastníka pozemku dotčeného stavbou II/115 Černošice, rekonstrukce
silnice, SO 301, 302 a SO 410, 411“ pro potřeby stavby „II/115 Černošice, rekonstrukce
silnice SO 301, 302 a SO 410, 411“ v souvislosti s uložením, nebo zrekonstruováním dešťové kanalizace a uložením kanalizačních a vodovodních přípojek, 2) jakožto duplicitní vlastník
pozemku parc. č. 466/4 v obci a k. ú. Černošice zapsaného na LV č. 11555 s plánovaným
kácením stromu č.S46; zmocňuje společnost
AF-CITYPLAN s.r.o. IČ: 47307218, sídlem:
Praha 4 - Michle, Magistrů 1275/13, PSČ: 140
00 k zajištění povolení na kácení dřevin v rámci
akce „II/115 Černošice, rekonstrukce silnice,
SO 301 a SO 302“ na pozemku parc. č. 466/4
k. ú. Černošice;
• bere na vědomí informace o došlých nabídkách na dodávku dřevěných sedáků na poklopy
šachet kolektoru lemujícího cyklostezku od jezu
ke sportparku Berounka; souhlasí s výběrem
nabídky spol. PPZ-truhlářství, s.r.o. na výrobu
sedáků za celkovou cenu 80.505 Kč bez DPH;
• bere na vědomí informace o odstoupení
TJ Sokol Řevnice jakožto jednoho z účastníků
smluvních vztahů; schvaluje uzavření Smlouvy
o centralizovaném zadávání na nákup elektrické energie (č. 263/2016) a Smlouvy o centralizovaném zadávání na nákup zemního plynu
(č.264/2016);
• schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemku parc. č.
2077/4 v obci a k. ú. Černošice (ul. Jičínská)

od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Černošice;
• souhlasí s umístěním kříže na pozemku města parc. č. 367/1 u schodů vedoucích z ulice
Pod Horkou k ulici V Horce.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 59 a 63;
• souhlasí s použitím fondu investic školy na
nákup tří kotlů do školní kuchyně do celkové
výše 400.000 Kč včetně DPH dle žádosti ředitelky školy.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje text Darovací smlouvy uzavírané
s Ing. V. P., panem Z. P. a MUDr. V. P. o darování pozemků parc. č. 3149/2 a parc. č. 3574/2
v k. ú. Černošice; doporučuje zastupitelstvu
města projednat a schválit uzavření smlouvy;
• schvaluje Darovací smlouvu č. 290/2016
mezi městem a manželi V. (ul. Domažlická);
doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit uzavření smlouvy;
• revokuje usnesení č.R/63/27/2016 ze dne
16. 5. 2016, kterým rada města schválila znění
kupní smlouvy s Ing. Z. V.; souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy č. 216/2016 mezi městem
a Ing. Z. V. o prodeji pozemků parc. č. 6192/21,
6192/22, 6192/23 a 6192/24, všechny v obci
a k. ú. Černošice (CES 216/2016);
• schvaluje Smlouvu o dílo č. 285/2016 s p.
Jiřím Kischerem na opravu dvou válečných hrobů a tří pomníků obětí světových válek;
• schvaluje Dohodu o narovnání mezi městem
a společností GRIDO, architektura a design,
s.r.o. (CES 286/2016);
• schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
Základní školy Černošice, příspěvková organizace; doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit Dodatek č. 1;
• revokuje usnesení č.R/66/24/2016 ze dne
13. 6. 2016, kterým rada města vyjádřila souhlas
s uzavřením Nájemní smlouvy a Smlouvy o zajištění stravování se společností GTH zařízení školního stravování s.r.o.; bere na vědomí obsah
návrhu Nájemní smlouvy a Smlouvy o zajištění
stravování dle přílohy tohoto usnesení mezi ZŠ
Černošice a GTH zařízení školního stravování,
spol. s r.o.; souhlasí v souladu s čl. VI. odst. 2
písm. a) bod 13 Zřizovací listiny ZŠ Černošice ze
dne 17. 8. 2015 s uzavřením Nájemní smlouvy
a Smlouvy o zajištění stravování se společností
GTH zařízení školního stravování, spol. s r.o.;
• bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky „Nákup
CAS 20 2SR pro Město Černošice“ a doporučení hodnotící komise k uzavření kupní smlouvy s vítězným uchazečem; rozhodla 1) vyloučit
uchazeče KOBIT - THZ s.r.o., se sídlem Tovární
123, 538 21 Slatiňany, IČ: 15053920 z účasti
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Nákup
CAS 20 2SR pro Město Černošice“ z důvodu nesplnění technických kvalifikačních předpokladů,
2) uzavřít kupní smlouvu s vítězným uchazečem
Ziegler Hasičská Technika s.r.o., se sídlem Tuřanka 115, 627 00 Brno, IČ: 27722309 v rámci

veřejné zakázky „Nákup CAS 20 2SR pro Město
Černošice“ za celkovou cenu 7.024.000 Kč bez
DPH;
• schvaluje zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce „Nákup CAS30 2SVH pro
Město Černošice“ v předpokládané hodnotě
6.529.333 Kč bez DPH; jmenuje komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek ve složení Tomáš Havlík, Jan Prskavec, Ing. Petr Wolf, Mgr.
Lenka Bouchalová Drábková, Mgr. Ing. Monika
Formáčková, Mgr. Slávka Kopačková, náhradníci Tomáš Prskavec, Michal Skála, Lenka Jochová, Ing. Jana Ullrichová, Markéta Otavová, Ing.
Martina Šnoblová; stanoví, že komise dle bodu
II. je komisí pro otevírání obálek a je komisí pro
posouzení splnění kvalifikace.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• schvaluje postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu
č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí s nabídkou firmy Clenafix s.r.o.
na dodání mycího automatu Cleanfix RA 501 E
včetně nezbytného příslušenství za 54.842 Kč
bez DPH;
• bere se souhlasem na vědomí, že nová
mapa bude vytištěna po zevrubné aktualizaci
v druhé polovině roku 2017;
• souhlasí 1) s cenovou nabídkou pana Jiřího
Janouška, IČ 02936054, se sídlem Hřebečská
2597, 272 01 Kladno, na nutnou opravu elektroinstalace v bývalé hasičárně v Radotínské
č. p. 1128 v ceně maximálně do 35.000 Kč,
2) instalací nové kuchyňky včetně spotřebičů
a s tím souvisejících prací v budově bývalé hasičárny č. p. 1128 v ceně max. do 30.000 Kč
včetně DPH; schvaluje RO č. 62.
NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice:
• schvaluje program 15. zasedání zastupitelstva města;
• souhlasí s poskytnutím dotace paní L. S. ve
výši 3.000 Kč na pokrytí nákladů za práci energetického specialisty; schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 283/2016
• souhlasí s poskytnutím příspěvku na kompenzaci navýšení daně z nemovitosti u žadatelů,
jejichž životní situace byla komisí vyhodnocena
jako situace hodna zvláštního zřetele.
ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Rada města Černošice schvaluje smlouvu
č. 288/2016 o výuce anglického jazyka pro
zaměstnance Jednotného kontaktního místa
(JKM), služby budou placeny z dotace na JKM.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu
č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných za9

z radnice
kázek); souhlasí s nabídkou od firmy EFEKT CARPET, s.r.o., Údolní 280/15, 14700 Praha
IČ: 64582744 v ceně 24.302,40 Kč bez DPH;
• schvaluje postup podle čl. 4.1 vnitřního
předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu
předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek); souhlasí s cenovou nabídkou od firmy ANDĚL vzduchotechnika klimatizace, s.r.o.,
IČ: 01473832 v hodnotě 63.915 Kč bez DPH.

BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ
ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci o cyklistickém
závodě PRAHA - KARLŠTEJN TOUR, konaném
dne 23. 7. 2016, který pořádá spolek Kolo
pro Život, z. s. a jehož část vede přes k. ú.
Černošice;
• souhlasí se snížením hodinové sazby za pronájem sportovní haly u ZŠ pro víkendové sportovní turnaje, soutěže a utkání; stanovuje výši

této zvýhodněné ceny na 850 Kč za hodinu (vč.
DPH), a to za podmínky, že hala bude využita
minimálně 6 hodin/den;
• souhlasí s výpovědí rámcové smlouvy č.
23/2015 o nájmu prostor budovy č. p. 1128
v ul. Radotínská s firmou Ing. Václav Kříž (IČ
10148311, se sídlem Žulová 377, 155 31 Praha
- Lipence).

Z 68. jednání Rady města Černošice ze dne 11. 7. 2016
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• souhlasí 1) se zahájením podlimitního otevřeného zadávacího řízení na stavební práce pro
výběr zhotovitele akce „Nová radnice – rekonstrukce a přístavba budovy č.p. 259“, 2) s termínem konání komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek dne 8. 8. 2016 od
10.10 hodin (pro výběr zhotovitele stavby) a od
14.00 hodin (pro výběr TDI a BOZP); schvaluje
1) znění zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo na akci „Nová radnice – rekonstrukce
a přístavba budovy č. p. 259“, 2) výzvu k předložení cenové nabídky zájemcům o výkon funkce
TDI a BOZP v rámci zakázky malého rozsahu
a návrh příkazní smlouvy; jmenuje 1) členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Nová radnice
– rekonstrukce a přístavba budovy č. p. 259“
ve složení: členové - Petr Wolf, Bohumila Budková, Jiří Kubát, Jiří Jiránek a Slávka Kopačková;
náhradníci - Tomáš Havránek, Marie Kubátová,
Lenka Bouchalová Drábková, Karel Podhola
a Pavla Hoppová, 2) pro výběr osoby zajišťující
funkci TDI a koordinátora BOZP v rámci zakázky malého rozsahu členy a náhradníky společné
komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve stejném složení jako pro výběr
zhotovitele stavby; stanoví, že společná komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek bude
i komisí pro posouzení kvalifikace;
• souhlasí s uzavřením smlouvy (CES
268/2016) o provádění pravidelného servisu,
záručních a pozáručních oprav zařízení VZT ve
sportovní hale u ZŠ Černošice s firmou Kabourek - VZT, s.r.o. a uzavření smlouvy (CES
317/2016) o provádění pravidelného servisu,
záručních a pozáručních oprav zařízení EZS ve
sportovní hale u ZŠ Černošice s firmou ELEGRIN s.r.o v max. částce 30 tis. Kč bez DPH;
• souhlasí s nabídkou spol. REFOTAL s.r.o.,
IČ: 25367935 na dodání a montáž ochranné
sítě na severní stěnu sportovní haly za cenu
37.789,80 Kč vč. DPH; schvaluje rozpočtové
opatření č. 69;
• souhlasí s cenovou nabídkou společnosti
KOVOARTIKL CZ, s.r.o., IČ: 25578286 na dodávku a montáž šatních skříněk do ZŠ Černošice - Mokropsy v celkové částce 1.040.203 Kč
vč. DPH; schvaluje 1) výjimku z počtu předložených nabídek dle části III. bodu 5 Směrnice
města o zadávání veřejných zakázek, 2) uzavření
kupní smlouvy (CES č. 329/2016) mezi městem
Černošice a spol. KOVOARTIKL CZ, s.r.o. na
dodávku a montáž šatních skříněk;
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• schvaluje 1) výjimku z předloženého počtu
nabídek dodavatelů na zpracování Územní studie centra města v souladu s odst. 4.1. vnitřního
předpisu č. 5 - Zadávání veřejných zakázek, 2)
rozpočtové opatření č. 68; souhlasí s cenovou
nabídkou společnosti rala s.r.o., IČ: 27218015,
25168 Kostelec u Křížků 180, na zpracování Urbanistického řešení centra Černošice v částce
12.000 Kč bez DPH za jednu variantu 3D digitálního modelu, v částce 18.000 Kč bez DPH
za jednu variantu prostorového řešení s tím,
že předpokladem je zpracování max. 5 variant
a v částce 600 Kč za jednu konzultační hodinu
pro případné poradenské činnosti;
• bere na vědomí informace o nezbytné údržbě a pravidelném čištění jímacích vrtů C1 - C4
k odběru pitné vody dle doporučení hydrogeoložky RNDr. Ringsmuthové uvedeném v posouzení zpracovaném společností CZ BIJO a. s.;
souhlasí 1) s cenovou nabídkou společnosti
Vodaservis s. r. o., IČ:26277841 na pořízení
náhradního čerpadla pro čerpání vody z vrtů za
cenu 25.700 Kč bez DPH, 2) schvaluje rozpočtové opatření č. 72;
• bere na vědomí informace o potřebné
úpravě zemního tělesa pro chodník od jezu ke
sportparku Berounka v souvislosti s probíhající rekonstrukcí jezu; rozhoduje o udělení výjimky z počtu předložených nabídek v souladu
s vnitřním předpisem č. 5 o zadávání veřejných
zakázek, část třetí, odst. 4; souhlasí s výběrem
nabídky spol. VLK s.r.o., IČ: 61460079, 14700
Praha - Braník, Na dlouhé mezi 886/27, na
úpravu zemního tělesa u jezu v Černošicích za
celkovou cenu 104.200 Kč bez DPH; schvaluje rozpočtové opatření č. 70;
• bere na vědomí dopis z Krajského úřadu
Středočeského kraje, který se týká rekonstrukce silnice II/115 na území města Černošice;
souhlasí se spolufinancováním projektu dešťové kanalizace v částce max. 4,1 mil. Kč v poměru odpovídajícím odvodňovaným plochám; žádá
Středočeský kraj o předložení návrhu smlouvy
o spolupráci veřejných zadavatelů;
• schvaluje dohodu č.320/2016 o splátkách
dlužné částky za odebírání odpadních vod přivážených fekálními vozy do ČOV Černošice mezi
městem Černošice a společností GARBINE
s.r.o., IČ:24247596, Kosoř, Na Pískách 225,
ve výši 70.608,05 Kč;
• souhlasí 1) s uzavřením smlouvy o připojení
odběrného el. zařízení k distribuční soustavě
NN - odběrného místa pro kameru MP na pozemku parc.č. 4894/22 v ul. Zd. Lhoty (CES
325/2016), 2) s uzavřením smlouvy o sdruže-

ných službách dodávky elektřiny pro kameru MP
na pozemku parc. č. 4894/22 v ulici Zd. Lhoty
(CES 324/2016), 3) s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro kameru
MP na pozemku parc. č. 2627 v ulici Dr. Janského (CES 323/2016), 4) s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro
kameru MP na pozemku parc. č. 2915/7 u křižovatky ulic Dobřichovická a Mokropeská (CES
322/2016), 5) s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro kameru MP
na pozemku parc. č. 6170/40 u křižovatky ulic
Dobřichovická a Slunečná (CES 321/2016), 6)
s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hřiště v Husově ulici.
Finanční odbor
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 71;
• bere na vědomí informaci o provedených
rozpočtových opatřeních schválených vedoucí
Finančního odboru ve II. Q 2016.
Úsek projektového řízení a komunikace
Rada města Černošice souhlasí s podáním
žádosti o dotaci z IROP, specifický cíl 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“ v rámci výzvy č. 36 „Stanice integrovaného
záchranného systému“ s názvem „Rekonstrukce
zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice“ na rekonstrukci dvora hasičské zbrojnice
podle zpracovaného projektu. Náklady akce
jsou na základě výkazu výměr stanoveny ve výši
2.611.984,89 Kč s DPH (2.158.665,20 Kč bez
DPH), z čehož město (žadatel) z vlastních zdrojů
v případě získání dotace hradí 10 %.
Návrhy členů rady města
Rada města Černošice:
• souhlasí s poskytnutím dotace panu J. M. ve
výši 1.815 Kč na pokrytí nákladů za práci energetického specialisty; schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 327/2016;
• souhlasí s umístěním loga města na skautské
mikiny pro Středisko Černošice.
Odbor obecní živnostenský úřad
Rada města Černošice schvaluje smlouvu
č. 289 o provedení reklamní kampaně JKM,
služby budou placeny z dotace na činnost JKM.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
Rada města Černošice:
• schvaluje licenční smlouvu o bezplat-

z radnice
ném zveřejnění mapy města na webových
stránkách;
• schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb fotografa (CES 328/2016), kterou se dnem
nabytí platnosti zruší předchozí smlouva
č. 264/2016;
• souhlasí s poskytnutím dotace panu Janu
Vlasákovi na akci Černošický karneval, který
se uskutečnil 24. 6. 2016 na Vráži v Černošicích ve výši 20 tis. Kč; schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu č. 330/2016 o poskytnutí dotace na
akci;
• souhlasí s umístěním vlaknihovny na nádraží Černošice; schvaluje smlouvu č. CES
331/2016 o nájmu objektu ve vlastnictví SŽDC,
k umístění vlaknihovny pro veřejnost na nádraží
Černošice.

76.053,25 Kč bez DPH; schvaluje 1) uzavření smlouvy (CES č. 333/2016) mezi městem
Černošice a firmou Rudolf Kříž, výstavba inženýrských sítí na provedení výkopových prací ve
volném terénu mezi vrty 1 až 4 dle uvedené nabídky, 2) uzavření smlouvy (CES č. 335/2016)
dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení mezi městem
Černošice a firmou it&t s.r.o., na dodávku a zapojení komunikačního kabelu mezi vrty číslo 1
a 4 dle nabídky;
• souhlasí s cenovou nabídkou v hodnotě 61.000 Kč od pana Karla Podholy, IČ:
44691670 za provedení rozpočtářských prací
na stavbu nové radnice; schvaluje uzavření
smlouvy (CES č.334/2016) mezi městem Černošice a panem Karlem Podholou na provedení
rozpočtářských prací dle nabídky.

Body programu dodatečně zařazené
či upravované
Rada města Černošice:
• nesouhlasí s poskytnutím veřejného prostranství Sportparku Berounka ve dnech 4. 8.
- 7. 8. 2016 za účelem pronájmu pro hostování cirkusu na podkladě žádosti MgA. Lukáše
Moravce;
• bere na vědomí informace o poruše na kabelovém vedení mezi vrty a čerpací stanicí pitné
vody; souhlasí 1) s cenovou nabídkou společnosti it&t s.r.o., IČ: 254 22 731 na provedení
elektrikářských prací a výměnu vadného kabelového vedení za nové za cenu 59.572 Kč bez
DPH, 2) s cenovou nabídkou firmy Rudolf Kříž,
IČ:12377252 na provedení zemních prací vč.
dodávky a pokládky kabelové chráničky za cenu

Z 15. zasedání Zastupitelstva města Černošice (13. 7. 2016)
Zastupitelstvo města Černošice:
• bere na vědomí dopis adresovaný zastupitelstvu města Černošice panem J. P.; souhlasí
s textem odpovědi na dopis pana J. P.;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 45 a 67;
• schvaluje rozpočtový výhled města Černošice na období 2017 – 2019;
• schvaluje uzavření Dohody o narovnání se společností BUILDING - LT s.r.o., se sídlem Marie Pomocné 309/42, Litoměřice (č. CES 261/2016);
• schvaluje Dohodu o narovnání mezi městem
a společností GRIDO, architektura a design,
s.r.o. (CES 286/2016);
• schvaluje Smlouvu o podmínkách výstavby v lokalitě Pod školou (CES 319/2016) mezi
městem a společností QST Invest s. r. o., zastoupenou Ing. Romanem Ševčíkem;
• ruší usnesení č. Z/14/15/2016 ze dne
25. 5. 2016, kterým zastupitelstvo města
schválilo prodej předmětných pozemků Ing.
Z. V.; schvaluje nové znění kupní smlouvy
č. 216/2016 mezi městem a Ing. Z. V. o prodeji
pozemků parc. č. 6192/21, 6192/22, 6192/23
a 6192/24, všechny v obci a k. ú. Černošice
(CES 216/2016);
• nepřijalo usnesení: zastupitelstvo Města
Černošice 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. 6178/2
v k. ú. Černošice bude projednáván ve změně
Územního plánu Černošice;

• schvaluje Souhlasné prohlášení č. CES
241/2016, ve kterém paní H. T. a pan T. K. S.
uznávají vlastnické právo Města Černošice k pozemku parc. č. 180/2 v obci a k.ú. Černošice
(ul. V Dubině);
• schvaluje Darovací smlouvu č. 290/2016
mezi městem a manželi V. (ul. Domažlická);
• schvaluje uzavření Darovací smlouvy uzavírané s paní Ing. V. P., panem Z. P. a MUDr. V.
P. o darování pozemků parc. č. 3149/2 a parc.
č. 3574/2 v k.ú. Černošice městu Černošice
(č. CES 282/2016);
• schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemku parc. č.
2077/4 v obci a k.ú. Černošice (ul. Jičínská) od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Černošice;
• schvaluje kupní smlouvu č.267/2016 mezi
městem Černošice a paní Ing. M. H., jejímž
předmětem prodeje je nově vzniklý pozemek
parc. č. 4271/82 o výměře 442 m2 v obci
a k. ú. Černošice v Radotínské ulici za částku
3.010 Kč/m2
• schvaluje smlouvu darovací č.266/2016
mezi městem Černošice a panem PhDr. M. J.,
jejímž předmětem daru je pozemek parc. č.
3830/55 o výměře 208 m2 v obci a k. ú. Černošice v ul. Javorová;
• nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.
č. 2995/1 k. ú. Černošice v ul. Moravská, který
je dle územního plánu v ploše DS - plochy dopravní infrastruktury - pozemní komunikace;

• schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Černošice, příspěvková
organizace;
• schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 279/2016
mezi městem Černošice a obcí Statenice na
přenesení výkonu speciálního stavebního úřadu
ve věci místních komunikací svěřeného podle
§ 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích obci Statenice;
• souhlasí s přijetím dotace na nákup nové
cisternové automobilové stříkačky (CAS 20)
z rozpočtu Středočeského kraje a s uzavřením
smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským
krajem;
• bere na vědomí: stížnost paní K. a stížnost
spolku U cihelny na Vráži, z.s. na neuveřejnění
příspěvku v Informačních listech města Černošice; stížnost paní K. na postoj vedení města k plánované výstavbě budoucí mateřské školy v ulici
Husova; stížnost paní V. na jednání pana starosty Mgr. Filipa Kořínka a zastupitele Ing. Tomáše
Hlaváčka; stížnost pana K. na nevhodné chování
pana starosty Mgr. Filipa Kořínka;
• bere na vědomí dopis Povodí Vltavy, s. p.
„Protipovodňová ochrana dolní Berounky - studie retenční nádrže“ - vyhodnocení veřejné diskuse ze dne 1. 7. 2016 s informací, že Povodí
Vltavy, s. p. nebude vzhledem k negativním
stanoviskům obcí a dalších dotčených subjektů zahajovat žádné další činnosti prověřující
možnost výstavby suché nádrže na horním toku
Berounky.

Nový ceník inzerce
Barevná inzerce:

Černobílá inzerce:
Velikost (mm, š x v)

ČB – inzertní strany
umístěné na konci
časopisu

Velikost (mm, š x v)

ČB – inzertní strana
umístěná mezi
redakčními stranami

barevně

barevně

2. a 3. strana
obálky

4. strana
obálky

4.125 Kč

6.188 Kč

celá strana A4 (184x260)

7.920 Kč

8.580 Kč

1/2 strany A4 (184x127)

2.145 Kč

3.218 Kč

1/2 strany A4 (184x127)

4.118 Kč

4.462 Kč

3/8 strany A4 (184x94)

1.485 Kč

-

3/8 strany A4 (184x94)

-

-

1/4 str. (89x127 nebo 184x61)

celá strana A4 (184x260)

1.100 Kč

1.650 Kč

1/4 str. (89x127 nebo 184x61)

2.112 Kč

2.442 Kč

1/8 strany A4 (89x61)

500 Kč

825 Kč

1/8 strany A4 (89x61)

1.056 Kč

-

1/16 strany A4 (89x28)

200 Kč

300 Kč

1/16 strany A4 (89x28)

-

-
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z města a okolí

Výpravná kniha
o historii města
Kniha s názvem Černošice mapuje historii
našeho města v hranicích současného katastru (tedy včetně Mokropes) s přesahy do
nejbližšího okolí, a to
od pravěku až po 20.
století.
Cílem knihy je
představit
nejen
dějiny
zdejších
obcí chronologicky
v toku času na pozadí „velké“ historie, ale chce vám
představit v několika detailnějších
sondách i některé
fenomény, které
byly v minulých
letech důkladněji
badatelsky
prozkoumány a osvětlují
zdejší mikrohistorii v událostech konkrétních životů a událostí černošických sousedů
v různých obdobích. V knize najdete i mnoho
fotografií a starých pohlednic a další obrazový materiál, včetně historické mapy města
z roku 1932 ve formátu A2.
Vydavatelé, tým autorů, který se sešel při
tvorbě této publikace, i všichni ostatní spolupracovníci doufají, že kniha přinese čtenářům příjemně strávené chvíle, trochu poučení, hodně radosti a hlavně další podněty pro
bádání o dějinách katastru dnešních Černošic, tedy obcí Horní Černošice, Dolní Mokropsy a Vráže. Kniha vnikla k 900. výročí od
první zmínky o Černošicích a je k dostání na
pokladně městského úřadu a v Minimarketu
na černošickém nádraží.
Pavel Blaženín

z historie

František Braun
V tomto příspěvku bych chtěl připomenout černošického občana, od jehož
narození uplynulo letos 110 let. V loňském roce jsem do tohoto periodika
napsal článek o zahraničních vojácích
z Černošic. Od té doby jsem zjistil informace o dalším vojákovi, kterého zde chci
připomenout.
Braun František (narodil se 7. 4. 1906 v Praze, zemřel 14. 9. 1975 v Černošicích.)
Vystudoval Vyšší hospodářskou školu. V letech 1928-1930 absolvoval presenční vojenskou službu. Poté se rozhodl v armádě zůstat
a po dvou letech (1932) absolvoval vojenskou
akademii v Hranicích. Potom sloužil jako poručík jezdectva u 10. a následně 8. jezdeckého
pluku.
Po okupaci emigroval, a protože do Francie
dorazil 10. května 1939 (tedy před vypuknutím
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války 1. září 1939), vstoupil do francouzské cizinecké legie. Byl přidělen k 1. pěšímu pluku
cizinecké legie a sloužil v Tunisu (tehdy součást
Francouzské severní Afriky).
Po vyhlášení války přešel 10. 10. 1939 z cizinecké legie do československé zahraniční
armády. Naše zahraniční armáda se po vypuknutí války začala tvořit na území Francie v okolí
jihofrancouzského přístavu Agde. Dne 16. listopadu 1939 byl Braun ustanoven zpravodajským
důstojníkem 1. pěšího pluku a od 8. ledna 1940
zastával tutéž funkci u Smíšeného předzvědného oddílu. V červnu 1940 se jako velitel protitankové čety zúčastnil bojů ve Francii. Ty trvaly
jen několik týdnů, protože Francie 22. 6. 1940
kapitulovala. Řada jeho spolubojovníků přešla
do Velké Británie, která nadále jako jediná pokračovala v boji. František Braun je následoval,
ale jeho cesta byla složitější. Po kapitulaci Francie se dostal do Maroka (tehdy jako protektorát
součásti Francouzského impéria), kde strávil dva
roky (1940-1942). Podle kvalifikační listiny, která
je uložena ve Vojenském ústředním archivu, zde
ilegálně působil. Bohužel zde není detailně roze-

psáno jeho působení, takže se lze jen domýšlet,
zda se jednalo o zpravodajskou či jinou činnost.
Po příjezdu do Velké Británie byl povýšen
na kapitána (s účinností od 1. 5. 1943). Prošel několika velitelskými funkcemi (velitel čety,
později roty) a v období 1944-1945 byl členem
čs. vojenské mise přidělené Vrchnímu velitelství
spojeneckých expedičních sil. Po válce se vrátil
do Československa a pokračoval ve vojenské
službě.
Do slibně zahájené vojenské kariéry zasáhl únor 1948. Ještě v roce 1946 byl František
Braun povýšen na majora pěchoty, ale dne 30.
9. 1949 byl z armády jako západní voják propuštěn. Dne 9. května 1950 se přihlásil k pobytu
v Dolních Mokropsech, kde bydlel jeho otec,
a zde žil až do smrti (zemřel v nemocnici v nedalekém Třebotově v roce 1975). Živil se mj. jako
dělník ve stavebním závodu.
Pokud má některý ze čtenářů o Františku
Braunovi nějaké údaje, autor příspěvku bude velmi vděčný za jejich poskytnutí.
Pavel Buchtele,
Státní okresní archiv Praha-západ

z města a okolí

Turistický výlet pro seniory do Solvayových lomů
Kdy: úterý 16. srpna
Kde: odjezd od DPS v 9.30
Odbor Dům s pečovatelskou službou pořádá
turistický výlet, který se uskuteční v úterý dne
16. 8. 2016. Pojdeme do Solvayových lomů
a do Svatého Jana pod Skalou. Trasa výletu je
naplánována z Bubovic do Solvayových lomů,
kde navštívíme muzeum, štolu a vyhlídkový vláček. Náš výlet dále bude pokračovat na vyhlídkové místo do Svatého Jana pod Skalou. Celková trasa našeho výletu činí 4 km a je převážně po
lesních cestách, proto doporučujeme pevnou
obuv. Odjezd od Domu s pečovatelskou službou
je v 9.30 hodin, návrat okolo 16. hodiny.
Doprava je pro seniory z Černošic zdarma,
z důvodu omezené kapacity míst je nutná rezervace na telefonu 725 388 564, případně osobně v Domě s pečovatelskou službou.

Foto: solvayovylomy.cz

Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS

SMS ROZHLAS

Krimifest Černošice 2016
– ohlédnutí šmahem
Duha a světlušky
Festivalová – krimifilmová - premiéra černošická se počátkem léta odehrála svým způsobem v šesti větách:
Dva díly Gangstera Ká a nejlepší loňský film
tuzemské provenience, „akademicky“ nahlíženo, Kobry a užovky, to byla – jak ostatně
plánováno dramaturgicky - skepse. Zlo, ať
s tím či oním vyústěním, převálcovávalo pomyšlení na solidní dobro...
Druhý poločas nastartoval - o kobaltově
přikryté projekci v Letním kině Pláž Mokropsy
– Limonádový Joe. A samozřejmě k optimistickým náladám. Svatojánské mušky sice prohrávaly pokus o konkurenční boj se svitem úplňku
nad nejbližší kulisou krajiny při Berounce, leč
závěrečné prohlášení Ať padouch nebo hrdina, všichni jsme jedna rodina! Muselo, jako
obvykle, téměř slzu v oku vděčného publika
vyloudit.
Následující Mallory, na světově tuctové

přehlídce v Karlových Varech vloni vítězný dokument, pak nemohl publikum nenadchnout
prokazatelnou možností osvobodit se i z té
nejtěžší drogové závislosti! Osobně přítomná
ústřední aktérka k tomu, v přidaném setkání,
promlouvala jako nejživotnější kniha.
O mezi srážkové duze - a nočním blýskání
na časy - nad černošickým hlavním nádražím
ani nemluvě.
Závěrečný koncert Spirituál kvintetu v přezaplněném Kostele Nanebezvetí Panny Marie
poté, v duchu šestnáctileté tradice Krimifestu, přinesl jenom jasné pozitivum – tentokrát
řekněme „zelených plání“ přesahujících do
současnosti...
Jaroslav Kopic
PS: Pořadatelé (krimifest.cz, Otevřené Černošice a naše Římskokatolická farnost) děkují
tímto za přízeň všem účastníkům akce! Těšíme se na Vás v příštích letně úvodních dnech!

Důležité místní informace můžete dostávat
formou SMS zprávy přímo na svůj mobilní
telefon. Stačí se přihlásit ke službě SMS
ROZHLAS. Můžete buď zaslat SMS zprávu
ve tvaru „SMS rozhlas“ na číslo 777 081
532, nebo ještě lépe poslat e-mail s Vaším mobilním číslem na adresu rozhlas@
mestocernosice.cz. Budete pak dostávat
upozornění na odstávky elektřiny a vody,
pozvánky na významné kulturní a jiné
akce ve městě, upozornění na nebezpečné situace (nefungující železniční přejezd,
povodeň a další).
Jestliže do SMS zprávy napíšete navíc
jméno ulice, budou Vám zasílány zprávy
pouze o dané lokalitě. Uvedete-li rovněž
jméno a příjmení („SMS rozhlas, jmeno
prijmeni“), velmi tím usnadníte administraci. Všechny zaslané požadavky jsou
totiž zpracovávány ručně. Do budoucna se chystá ještě vylepšení o další
možnosti výběru typu zpráv dle zájmů
odběratelů.

Srpnový program farmářských trhů v Mokropsech
13. 8. v 10.00
Autorské čtení a dílna s Evou Vychodilovou
S knížkou Tři kluci, Klekánice a Strašněpoud Evy Vychodilové prožijete prázdninový příběh tří kamarádů, kteří se při hře zatoulají v lese.
Setmí se a oni se tváří v tvář setkají s obávanou Klekánicí. Díky skřítku
Strašněpoudovi však následně zjistí, že ta kostnatá paní s velkým pytlem není tak zlá, jak se původně domnívali... Po čtení si povíme, co je
to ilustrace, a děti si během dílničky zkusí nakreslit, jak si představují
Klekánici.
27. 8. v 10.00
Tři sestry z daleké Itálie, hrají Veronika Jílková a Václav Bejtler
Byl jeden král a měl tři dcery. Tuhle pohádku všichni známe. Co když
ale tatínek tří dcer nebyl pan král, ale italský mafián? A jaké byly jeho
dcerky? Co je ve světě potkalo? To uvidíte v představení divadla RAZ
DVA o nápravě nenapravitelného padoucha.
Za TAK, z. s. Eva Bachiri

FOTO: archiv TAK, z.s.

-- Pro děti je vždy připravena zábava. --
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Vlaknihovna nově
i na černošickém
nádraží
V květnu letošního roku oživily mokropeské nádraží dvě vychytávky sloužící občanům obce – Vlaknihovna a Deštníkomat.
Úspěch Deštníkomatu je trochu na pováženou, neboť dvě do začátku darované
ochrany před deštěm zmizely bez náhrady
takřka okamžitě, ale po nějakém čase přibyly jiné, tak doufáme, že někomu dobře
posloužily a že všechny tyto předměty dotyční ještě vrátí, nebo alespoň nahradí jinými. Nicméně ohlasy na Vlaknihovnu sklízí
„ovace“, proto jsme se rozhodli požádat
SŽDC o povolení umístit Vlaknihovnu i na
druhé nádraží.
Vlaknihovna, jak již název napovídá, je
knihovna plná knížek určených pro cestující ve vlaku, ale nejen ty. Knihy si můžete
vzít s sebou na cestu na výlet vlakem a při
návratu je zase nechat pro další výletníky.
Knížku si ale klidně i můžete vzít domů
a přečíst si ji v klidu v oblíbeném ušáku,
ale pak ji buď vraťte, nebo do knihovny přineste jinou. Je-li tento koloběh pochopen
a zachován, zůstává knihovna stále plná
a s obměňujícím se obsahem.
Smlouva umožňující provoz Vlaknihovny
je již oboustranně schválena, a tak jsme do
přístěnku na nádraží Černošice umístili regály, a pro začátek do nich vložili i pár knih.
Nechť si tento komunitní projekt žije svým
životem a ať Vám slouží a zpříjemní čas strávený na nádraží i ve vlaku!
Bára Veselá a Adéla Červenková
FOTO: archiv MěÚ Černošice

FOTO: Barbora Malá

-- První ročník maškarního na in-linech se vydařil. --

MAŠKARNÍ na IN-LINEch
Kdo se chtěl příjemně bavit, předvést se v masce, zasportovat si, užít si spoustu legrace, vesele zakončit školí rok a plážově se naladit na
prázdniny, mohl přijít na Maškarní na in-linech,
které se konalo poslední červnový víkend ve
Skateparku v Černošicích. Naštěstí bouřková
předpověď počasí nebyla vyplněna, a tak se
blízká mokropeská pláž s bistrem u Dvou přátel
ukázala jako další alternativa příjemně stráveného odpoledne.
Pro děti i dospělé byl na maškarádě připraven
bohatý program. Na in-line bruslích vystoupily
děti z Niki School, havajské tanečnice předvedly žhavé bruslařské vystoupení a Nikola Žejdlová
představila základní in-line freestylové triky.
Nechyběla volba nejkrásnější masky, kterou se staly hned tři soutěžící: vosa, princezna
a vlk.
Ema, Anička a Nelinka si odnesly diplomy za
In-line STAR, tedy ocenění za nejtalentovanější in-line bruslařky. Svým bruslařským umem
uchvátily diváky i porotu.

Ten, kdo přišel bez bruslí, mohl si je zapůjčit
od Niki School na místě a společně s ostatními maškarádami pokořit například minové pole,
projet slalom na bruslích, hodit si na cíl a absolvováním všech pěti stanovišť získat diplom a malou odměnu. Komu naopak chyběla maska, měl
k dispozici okouzlující škrabošky nepřeberného
množství.
Nenudili se ani ti nejmenší. Skákací hrad, který na akci zapůjčil Michael Pánek, firma IBS Rokal, s.r.o., jemuž mnohokrát děkujeme, neměl
chvíli na oddech.
Doufáme, že tento první ročník maškarády
na in-linech najde své místo v tradičních sportovně - zábavních akcích našeho města a stane
se atraktivním i pro všechny ostatní z blízkého
okolí.
Tak tedy namazat kolečka, oprášit maškary
a příště na viděnou.
Za organizátory akce
Barbora Malá

Fototábor se opět vydařil
3. FOTO-TÁBOR ŠKOLY VIDĚNÍ 2016 proběhl od 11. 7. do 15. 7. v ZUŠ Černošice.
14 studentů navštěvovalo zajímavé zahrady
a ateliery v Černošicích, vytvořili stovky fotografií a ty nejlepší uvidíte v říjnu na výstavě
v galerii - centrum Vráž - Cellarius. Kolekce

se zaměřila na díla inspirovaná dílem Josefa Sudka. Letos si připomínáme nedožitých
120 let a 40 let od jeho odchodu.
Děkujeme ZUŠ Černošice za přístřeší
a restauraci Bolleta, která sponzorovala krmení hladových umělců.
Ivan Látal

FOTO: Johana Bártová

-- Z vlakoknihovny si knihy můžete půjčit.
Ale můžete do ní i nějaké věnovat. --
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Krátké zprávy
ze základní školy

FOTO: M. Knollová

Další školní rok je za námi. Přinesl
mnoho změn, otevřeli jsme nové
třídy a naše škola má konečně
i vlastní knihovnu a hlavně sportovní halu, důstojný a především
dostatečně velký prostor pro výuku tělocviku. I v závěru školního roku podnikli naši žáci mnoho zajímavých výletů, zprávy
o některých z nich si můžete přečíst níže. A teď už hurá na
prázdniny, na shledanou v září!
Michaela Šlesingerová

FOTO: M. Václavková

-- Čtvrťáci a páťáci se na výletě do Prahy dozvěděli
něco o Karlově mostu. --

• " Z lodě jménem Blatouch jsme krásně viděli Hradčany, Čertovku a také
jsme si prohlédli dům, kde se natáčel film Chobotničky z druhého patra..."
Ema
• "Naše kormidelnice se jmenovala Markéta, rozdala nám zadarmo nanuky a limonádu a hezky nám vyprávěla o historii Karlova mostu."
Eliška
• "Nafotila jsem spoustu fotek, výlet byl super!"
Nikola

Družinový výlet
do Duhového parku

-- Druháci a třeťáci se na jeden den přesunuli do časů Karla IV. --

Podhradí patří dětem
V pátek 3. 6. se žáci 2. D a 3. E se svými třídními učitelkami přenesli
v čase. S pomocí rodičů vytvořili oblečení z doby gotiky a pak oblečeni
i naladěni do středověké tóniny se vydali na akci Podhradí patří dětem
v Karlštejně věnovanou Karlu IV. a jeho době.
V naší družině bylo možno zahlédnout rytíře, kupce, katy, pážata, žebráky, urozené dámy i prostý středověký lid. Naše družina, čítající 35 dětí
a dvě dohlížející dámy, se na místo dopravila vlakem. Kočáry, povozy ani
koně bohužel nebyli k dispozici.
Na louce u mostu přes Berounku v Karlštejně nás čekal velký stan, kde
jsme zhlédli divadelní představení, množství stánků, kde bylo možné si vyzkoušet svůj um - poznávání bylinek, alchymistická dílna, pletení košíků,
malování na obličej. Zájemci si mohli nechat namalovat portrét. Pánskou
část naší družiny však nejvíce zaujala prostorná louka, kde zkoušeli a trénovali své rytířské dovednosti, střelbu z kuše či boj s meči. Všechny souboje se obešly bez zranění. Dámy z našeho fraucimoru byly okouzleny
představením kejklířů a stánky s textilními a dřevěnými drobnostmi. Každý
obdržel keramickou medaili s portrétem Karla IV. Na mostě v "mostové
galerii" jsme si prohlédli obrázky, mezi nimiž byly i naše výtvory - kresby
hradu Karlštejn. To bylo pro děti překvapením, o kterém předem věděla
jen jejich paní učitelka. Celé dopoledne jsme si velmi užili. My nebyli jen
na návštěvě ve středověku, my jsme jím dnes žili.
3. E, 2. D, třídní uč. Václavková, Kutílková

Jak jsme navštívili
Muzeum Karlova mostu
a projeli se lodí po Vltavě
V pátek 10. června se IV. C a V. C vypravila na výlet do Prahy. Chtěli jsme
se dozvědět něco o Karlově mostu a prohlédnout si ho ze všech stran.
A tady jsou některé naše zážitky:
• "Součástí muzea byl kostel, který nechala vybudovat svatá Anežka a dřív
nebyl vůbec v podzemí. Vyprávění průvodkyně se mi moc líbilo."
Šimon
• "Líbily se mi zbytky Juditina mostu, které jsme viděli při projížďce lodí.
Celý výlet byl velice zajímavý, a proto dávám palec nahoru."
Jáchym

K letošnímu celodennímu výletu jsme si vybrali dětský zážitkový areál Duhový park, nacházející se nedaleko východního okraje Prahy v obci Třebovle. Areál je situován v krásné oblasti, obklopený lesy, poli a loukami.
V areálu se nachází mnoho dětských atrakcí, například opičí dráha, obří
venkovní trampolína a také nafukovací atrakce (jako je třeba zorbingový
válec).
Bonusem výletu bylo pěkné počasí, tudíž jsme mohli soutěžit i venku
pod širým nebem. Zážitky z výletu jsme si odnesli nádherné, děti byly moc
spokojené, a to je odměnou pro nás dospělé.
Radka Kozumplíková, vychovatelka
FOTO: archiv ZŠ Černošice

-- Družinový výlet si děti užily. --

ZŠ Černošice
hledá

asistenta pedagoga a kvalifikovaného vychovatele/vychovatelku
do školní družiny.
Nástup 1. 9. 2016.
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Zprávy
ze Sokola
DEN SE SOKOLEM
Kdy: neděle 18. září
Kde: areál Sokola
TJ Sokol Černošice připravuje na začátek nového cvičebního roku sportovní Den se Sokolem.
Po celé odpoledne Vás čeká sport a zábava pro
celou rodinu. Můžete si vybrat, jestli se zapojit
do turnajů ve stolním tenisu, volejbalu, přehazované, florbalu, ringu, vybíjené. Budou připraveny i méně sportovní zábavné aktivity a soutěže
pro malé i velké, např. frisbee, petanque, kroket, slacline, chůdy, přetahování lana. Těšíme
se na každého, kdo má zájem přijít si zasoutěžit
nebo se jen tak podívat. Akce proběhne v neděli 18. září 2016 v areálu Sokola.
Dana Pánková

Podzimní sokolský výlet
Tělocvičná jednota Sokol Černošice pořádá
s podporou města Černošice autobusový výlet
na hrady Žebrák a Točník s návštěvou Kublova

a Velíze, a to v sobotu 24. září. Výlet je určen
nejen pro seniory, pro „jezdce“ i „pěšáky“.
Pěšáci půjdou z Točníku do Kublova pěšky
s výstupem na horu Velíz. (Do Kublova 7.5 km,
na Velíz 8.5 km.) Ostatní do Kublova přejedou
autobusem. Cena zájezdu je 200 Kč. Odjezd
autobusu od nádraží v Černošicích v 8.30.
Přihlášky s platbou předem přijímá Hana
Fořtová, tel. 251 64 04 49, mobil 736 222
522. (Pokud se nedovoláte, prosím zaslat
SMS s potvrzením zájmu).
Hana Fořtová

ZVÍŘÁTKA ZE ZOO
Cvičení rodičů a dětí jsme letos opět zakončili
netradičně spojením všech 3 skupinek a sešli
se dne 28. 6. dopoledne na zahradě Sokola. Děti si mohly vyzkoušet běhat rychle jako
gepardi, skákat jako klokani, viset jako lenochodi, prolézt opičí dráhou jako šimpanzi, být
chvíli cvičenými lachtany, stát na jedné noze
jako plameňáci, chytit krokodýla či nakrmit želvu nebo lva. Každý splněný úkol byl odměněn
zvířecím razítkem a sladkou odměnou. Těšíme
se na společná cvičení opět od září!
Petra Frydlová,
cvičitelka rodičů a dětí Sokol Černošice

Dne 12. 6. 2016 se naši malí atleti zúčastnili prvních opravdových atletických závodů, Memoriálu Marie Kvapilové, v Praze na
Julisce. Dopoledne naši sokolové skvěle
reprezentovali ve skoku do dálky, hodu
míčkem a v běhu na 20 a 150 m - Kryštof
Kára v kategorii nejmladší žáci, a odpoledne Adéla Slapničková, Eda Pastorek a Petr
Lágner ml. v kategorii předškolní děti. Těm
se kvůli bouřce zkrátil program o vytrvalostní
běh na 100 m, ale protože naše děti „nejsou
z cukru“, i tak si jej zaběhly alespoň mimo
soutěž. Jsou to totiž správní atleti, které nějaký deštík nezastaví, tak možná i proto vybojovali nádherné 3. místo v mix družstvech.
Gratulujeme!
Děkujeme rodičům, kteří celý den urputně fandili z tribuny. Děti si závody velmi užily
a my se teď těšíme na další, na které budeme po prázdninách opět pilně trénovat, a to
každý čtvrtek od 17 hodin.
Za TJ Sokol
Jana Lágnerová Balová

FOTO: O. Slapnička

FOTO: archiv Sokola

-- Poslední cvičení před prázdninami se naši nejmenší cvičenci
proměnili ve zvířátka ze ZOO. --

Z moře rovnou do
bruslí
Místní hokejový tým se už chystá v plném
proudu na novou sezónu. Děti v půlce
srpna odjedou na hokejové soustředění
do Soběslavi a Strakonic, kde se začnou
připravovat na start do sezóny. Po návratu se začnou připravovat už v domácícm
prostředí.
V letošní sezóně budeme mít všechny
mládežnické kategorie od přípravky až po
dorost. V kategori můžů budeme mít opět
dva týmy. Tým trenérů byl doplněn o Jiřího
Nikla, dlouholetého hráče a trenéra HC
Sparta Praha.
Za SK Černošice
Luděk Záhorský
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Atleti z TJ Sokol Černošice
vybojovali 3. místo

-- Adéla Slapničková, Eda Pastorek, Kryštof Kára a Petr Lágner během
atletických závodů v Praze. --

Karate Černošice
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ

Rádi bychom Vás informovali, že náš oddíl Karate Černošice v září otvírá svoji další cvičební sezónu. Přijímáme nové členy bez ohledu na věk.
FOTO: archiv klubu, 2011

• Pro všechny věkové skupiny – děti od 3 let
i dospělé;
• Přátelské vedení profesionálních trenérů;
• Výuka technik KARATE, kumite;
• Intenzivnější tréninky závodní skupiny;
• Rozvoj fyzické kondice, pružnosti těla, vůle
a disciplíny;
• Cvičíme v mokropeské škole, v sokolovně
a na Vráži;
• 1x týdně vyzvedáváme děti z mokropeské
družiny;
• Letní příměstské a velké týdenní soustředění;
• Začínáme ve druhé půlce září, přijďte si karate nezávazně vyzkoušet.
Všechny naše karatisty moc zdravíme a na
nové se těšíme!
Za celý tým
Andrea Bergmanová
info@karatecernosice.cz
www.karatecernosice.cz

z města a okolí

TJ Sokol Černošice
ROZVRH CVIČENÍ 2016/2017
cvičení bude zahájeno 12. září 2016
Druh cvičení

kdy

cvičitel

poznámka

Rodiče a děti

úterý 9-10 hod

Dana Zúbková

děti ve věku 2–4 roky

úterý 10 - 11 hod

Petra Frydlová

děti ve věku 2–4 roky

předškolní děti

pátek 10 - 11 hod

Eva Tobková

batolata 1,5-2,5 roku

úterý 16.30- 17.30 hod

Jitka Hřebcová, Naďa Suchá

pro děti 5–7 let

mladší žákyně

středa 17.30 – 19 hod

Jiřina Dvořáková, Ivana Konečná dívky 1. stupeň ZŠ

žactvo
kluci, holky

pondělí 17.30-18.30

Pavel Horák
Míša Dvořáková

míčové hry

středa 16.30 – 17.30 hod Zuzana Pavlovská

pro děti 6–8 let

atletika

čtvrtek 17-18 hod

Jana Lágnerová Balová

děti 5-6 let

čtvrtek 18-19 hod

Jana Lágnerová Balová

děti 7-8 let

seniorky
věrná garda

pondělí 9 – 10 hod

Marie Polanecká

středa 9 – 10 hod

Hana Fořtová

aerobic

pondělí 19 – 20.15 hod

Eva Tobková

bodystyling

čtvrtek 19 – 20.30 hod

Dáša Kučerová

neděle 19 – 20 hod

Dana Pánková

streatball

Janetta Tuháčková

gymnastika

stolní tenis - děti

stolní tenis - muži

FOTO: Markéta Kinclová

úterý 16 – 18 hod

Formánkovi

hala Mokropsy

pátek 15-16.30 hod

Marta Lžičařová

mladší
starší

pátek 16.30-18.30

Formánkovi

úterý 17.30 - 18.30 hod

Petr Charvát

úterý 18.30 - 19.30 hod

Petr Veselý

pátek 18.30-19.30 hod

Petr Charvát
Petr Veselý

sobota 8 – 9 hod

Petr Charvát

pondělí 20.15 – 23 hod

Petr Veselý

úterý 19.30-22.30 hod

Petr Zmatlík

pátek 19.30-22.30 hod

Petr Zmatlík

zápasy

I pro rok 2017 je vysoká úroveň soutěží tenistů
TK Černošice zajištěna
S posledním týdnem před prázdninami skončily
mistrovské soutěže, kterých se zúčastnili naši tenisté ve všech věkových kategoriích. Abychom si
dokázali představit rozsah všech soutěží, kterých
se družstva zúčastňují, uvádíme přehled soutěžících družstev včetně jejich konečného umístění
v letošním ročníku.
Družstvo Výkonnostní třída
Umístění
Dospělí A
I
2
DospělíB
II
2
DospělíC
III
2
DospělíD
IV
6
Supersenioři2
Dorost
I.
8
St. žáci
II.
5
Ml. žáci A
III.
2
Ml.žáci B
III.
7
Baby tenis
7
Na soupiskách každého družstva je uvedeno
10-12 závodních hráčů, z nichž utkání hrají čtyři
muži a dvě ženy (ostatní se zapojují do čtyřher).
Závodní hráči se účastní jak soutěží družstev,

Šestnáctiletá Sofie Kinclová z Vonoklas vyhrála nedávný evropský šampionát v rychlostní kanoistice na jeden kilometr, a stala se
tak mistryní Evropy. Gratulujeme!
Úspěch slaví i patnáctiletý Jakub Brabec
z Černošic, který na stejné soutěži obsadil
se svým partnerem Tomášem Sobíškem finálovou sedmou pozici v závodě na jeden
kilometr v deblkajaku.
Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice
se konalo 14. až 17. července 2016 v bulharském Plovdivu.
Oběma našim úspěšným závodníkům děkujeme a přejeme hodně sil a úspěchů v dalších soutěžích!
Adéla Červenková

Dana Pánková

kruhový trénink muži čtvrtek 20.30 – 22 hod
středa 19.30-21 hod

chlapci a dívky ve
věku 8–12 let

Úspěch
černošických
kajakářů

tak i individuálních turnajů, ze kterých získané
body určují konečné pořadí na celostátních
řebříčcích.
Z výborných druhých míst si nejvíce ceníme výkonů A družstva dospělých a A družstva ml. žáků,
kteří získali druhá místa ve skupině a kde o konečném postupu rozhodl pouze počet získaných
bodů. Naopak u družstva dorostu se negativně
projevila mezigenerační výměna hráčů.
Pro úplnost uvádíme prázdninový tenisový
program:
• Tenisové campy pro mládež 22. - 26. 8.
• Memoriál J. Pokorného (veteráni Berounky)
13. 8.
• Memoriál Olgy Kleinhamplové (smíšené čtyřhry) 3. 9.
Přeji Vám všem hezké, třeba i tenisové prázdniny!
Trnka Hynek, předseda tenis. klubu

V případě Vašeho zájmu o uvedené akce
se můžete obrátit na p. J. Morávka,
tel. 724 254 085.

-- zlatá medailistka Sofie Kinclová
(uprostřed) se stříbrnou závodnicí
z Rumunska a bronzovou z Itálie --

z vašich názorů
Pan Luboš Kušnír zaslal e-mail Šimonu
Hradilkovi, členovi Rady města Černošice, který se týká zrušení parkovacího
místa před komunitním centrem MaNa,
adresoval ho rovněž redakci IL. Pan
Hradilek panu Kušnírovi zaslal odpověď.
Pan Kušnír žádá o vyčíslení nákladů na
úpravy. Náklady na úpravu parkovacího
místa před centrem MaNa nepřesáhly
5 tisíc Kč (dle sdělení TS města) a byly
provedeny technickými službami Města
Černošice.
Bližší informace viz zápis z rady ze dne
7. 3. 2016, bod 2.14 - http://www.mestocernosice.cz/mesto/mesto-cernosice/vedeni-mesta/rada-mesta/.
Redakce IL
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z města a okolí

Jan Manda a Ondřej Pařík o černošickém fotbale
FOTO: Jan Manda

-- snímek z běžného fotbalového tréninku mládeže na hřišti SK Kazín --

Fotbal, neboli kopaná, se na místě současných Černošic hraje již od 30. let minulého století. Respektive hraje se tu určitě odedávna, ale v roce 1930 se začala odvíjet
historie dvou fotbalových klubů s vlastním hřištěm.
Po první světové válce dostali pracující lidé díky zákonnému snížení počtu pracovních hodin možnost věnovat svůj volný čas vlastním zálibám. Pod heslem „sportem
ku zdraví“ se nejoblíbenějším sportem stal football.
V Dolních Mokropsech vzniklo ve 20. letech
malé provizorní hřiště pro footballové nadšence
a v roce 1929 se někteří z nich rozhodli založit řádný sportovní klub. Svépomocí zkultivovali
pozemek na „Drahách“ a na jaře 1930 se zde
odehrál první přátelský zápas s AFK Vonoklasy. Hned následující zápas odehrál klub Kazín
Dolní Mokropsy s Černošickým SK, což značí,
že i bývalé Horní Černošice tou dobou rovněž
měly fotbalový klub – a dokonce úspěšnější, než
tehdy začínající Kazín, který první dva společné
zápasy prohrál.*
Začátek historie současného SK Černošice
spadá do roku 1933, kdy fotbalový tým pod
názvem HC Černošice trénoval na hřišti v tehdejších Dolních Černošicích. Mezi lety 1956
a 1990 hráli pod názvem Sokol Černošice a od
r. 1990 se klub přejmenoval na SK Černošice

a v současnosti zahrnuje kromě oddílu fotbalu
i oddíl hokeje.
V celé republice bychom napočítali na prstech jedné ruky počet měst velikosti Černošic,
kde fungují dva fotbalové kluby. Tato rarita je
dána historií místa, které se dnes nazývá Město
Černošice – sloučení Horních Černošic, Dolních Mokropes a Vráže, a mezitím ještě i sloučení a opětovné rozdělení Horních a Dolních Černošic nám zkrátka mimo jiné dalo dvě fotbalová
hřiště, dva fotbalové kluby, dvě možnosti pro
fotbalové fanoušky. V popředí obou klubů stojí
v současné době dva fotbaloví obdivovatelé –
Jan Manda a Ondřej Pařík.
Jan Manda se fotbalistou snad už narodil –
za SK Kazín hrál jeho otec i dědeček, který to
dotáhl až do pražské Sparty. Před pár lety se
s několika dalšími kamarády a spoluhráči rozFOTO: Lukáš Goga

-- nejlepší střelec SK Černošice František Krajánek v souboji s hráčem týmu Kosoř B -18

hodli, že by se mohli věnovat také mládeži. Záměr se výrazně rozrostl a dnes se starají celkem
o šest mládežnických kategorií. Ondřej Pařík
hraje fotbal od dětství, v kategorii dorostu dva
roky hostoval za SK Kazín, ale poté se přesunul
zpět za řeku do SK Černošice a nyní svému oddílu předsedá.
Očekávat řevnivost, soutěživost, předhánění se, pomlouvaní, dusno, vychloubání či jiné
srovnávání se ukázalo být během rozhovoru naprosto nepatřičné a mylné. Pánové se pozdravili
„čau“ a „nazdar“, podali si ruce a celý rozhovor
se nesl v duchu přátelství, respektu, slušnosti
a žertování.
XX Který klub je větší?
JM: Pokud myslíte v počtu členů, tak my jich
máme asi dvakrát tolik.
OP: To možná i víc. My máme jen tři věkové
kategorie, Kazín jich má víc. U nás trénují děti
v přípravce, dorost a muži. Ještě máme kategorii starších žáků, ale ty máme jen tři, tak budou
v této sezóně hrát ve sdruženém družstvu společně s klukama z Kazína.
JM: My máme celkem šest kategorií v mládeži
a k tomu dva týmy mužů. A starou gardu. V mládeži je to tzv. „babypřípravka“, minipřípravka, dva
týmy mladší přípravky, starší přípravka, mladší
žáci, starší žáci. Celkem nás je momentálně asi
120 a počet každým rokem narůstá.
XX Jaká práce stojí za vedením fotbalového
klubu a kdo se o co stará?
OP: Jsme relativně malý klub, takže je nás pár,
kteří se o provoz staráme a střídáme se v trénování. Chatař sousedící s naším hřištěm se nám
stará o trávník – je to takový nadšenec, dalo
by se říct i šílenec – pro nás díkybohu! Přede
dvěma lety, s ustupujícím angažováním našeho
předchozího předsedy Petra Jahelky, nám totiž
trávník trochu začínal chátrat…
JM: Do roku 2000 jsme hráli na škvárovém hřišti, ale teď máme kvalitní trávník, který perfektně
udržuje náš správce. Toho nám závidí široko
daleko i ligové kluby! Kolem každého týmu je
vždy alespoň dvoučlenný realizační tým, který
se o svá družstva aktivně stará. Čtyři z nich jsou
dokonce licencovaní trenéři. Dále máme sedmi-

z města a okolí
FOTO: Lukáš Goga

Logo SK Černošice

-- kapitán SK Černošice Jan Pánek v souboji s útočníkem týmu Kosoř B --

členný výkonný výbor. Já jsem oficiálně sekretář
klubu, takže mimo jiné mám na starost veškerou administrativu, které je rok od roku víc a víc.
Ale naštěstí se nám poslední dva roky poměrně
úspěšně daří získávat dotace, takže administrativa s tím spojená má alespoň nějaký smysl…
OP: To my naštěstí administrativu díky společné
právní entitě s hokejem řešit nemusíme…
XX Kde kluby berou peníze na provoz?
JM: Kromě již zmíněných „nárazových“ dotací
jsou to dotace od města a fotbalového svazu,
členské příspěvky, a asi z 10 % jsou to sponzorské dary – ať už věcné (např. nákup dresů) nebo
finanční (za pronájem reklamní plochy). Navíc
máme příjmy i z provozování naší restaurace
a občas pronajímáme areál zájemcům z okolí.
OP: Kromě příjmu z provozu klubového občerstvení to u nás chodí obdobě. Akorát všechno
v nižším měřítku. A bohužel nemáme tolik možností žádat o dotace, protože se posledních
20 let potýkáme s problémem nejasnosti vlastnictví hřiště. Když je třeba, dvakrát, třikrát do
roka uděláme brigádu a většinu věcí zvládneme
svépomocí. Například ale vloni na podzim, kdy
nám celé hřiště rozryla divoká prasata, již vlastní
síly nestačily a hřiště nám musela opravit firma.
S úhradou nákladů se potýkáme doteď…
JM: Nebo v letech 2002 a 2013, když přišly povodně… To nás zachránily pojistky a dotace.
XX V obou klubech to zjevně chodí dost podobně. Podle čeho se tedy rodiče rozhodují,
kam přihlásí své dítě?
JM: Záleží na tom, jak staré dítě je – každý klub
má týmy v jiných věkových kategoriích. Od toho
se to odvíjí a pak už většinou zůstanou u svého
domácí klubu. I když samozřejmě se stalo, že
někteří přešli – ať už do druhého černošického
klubu nebo úplně jinam. Jsou to i případy výrazně talentovaných kluků – když někdo chce odejít, nemá cenu mu bránit.
OP: Druhým zásadním kritériem je dopravní dostupnost. K nám rodiče dítě autem neodvezou
a během tréninku si neskočí na nákup – naše
hřiště je na druhém konci pěší lávky. Ale je otázka, zda je to výhoda nebo nevýhoda. Pasou se
tam koně, romantika 

XX Co čeká děti, mládež, dospělé, kteří se
rozhodnou hrát fotbal – jak je to časově náročné a jak vypadá fotbalová sezóna?
JM: Trénovat se začíná už na přelomu července a srpna. Od konce srpna do půlky listopadu
probíhá podzimní část soutěží, od března do
června jarní část. Během toho jsou zápasy
v podstatě každý víkend – to se liší kategorie
od kategorie.
OP: Tréninky jsou dvakrát, někdy i třikrát v týdnu. Volno máme jen v červenci a většinou v prosinci. Jinak je ale běžné přes zimu trénovat ve
vnitřních halách a nabírat fyzičku venku.
XX Když by někdo chtěl začít s fotbalem jak, kdy a kde se může přihlásit? Mohou se
přihlásit i dívky? A co starší ročníky – můžou
se zapojit?
OP: Asi nejlepší bude přijít k nám na hřiště za
řeku a vyzkoušet si trénink. Přivítáme nové hráče
i hráčky ve věku od 5 do 10 let (kategorie přípravky). Začneme trénovat od září, vždy v úterý
a ve čtvrtek od 17 hod. Starší ročníky se mohou
přijít podívat na tréninky dorostu a mužů, předběžně opět v úterý a ve středu od 18.30. Více

Logo SK Kazín

informací najdete na http://cernosice-fotbal.
webnode.cz/.
JM: Zájemci všech věkových kategorií se mohou
informovat, případně přihlásit celoročně. Kontaktovat nás mohou buď na emailu info@skkazin.cz nebo telefonicky koordinátora mládeže
pana Knytla (tel. 602 378 092) nebo mne (tel.
605 765 448). Dívky se mohou také přihlásit
(několik jich už máme), ale je třeba počítat s tím,
že dohromady s chlapci mohou hrát pouze do
kategorie starších žáků. Poté už musí mít samostatné družstvo, a to se obávám, že dohromady
nikdy nedáme… Ale třeba bude zájem takový, že
o tom budeme uvažovat 
XX Na závěr: který klub je lepší?
(ticho…)
XX Tak jinak: hráli jste někdy v poslední
době proti sobě? Jak to dopadlo?
OP: V dospělé kategorii zrovna nedávno. Vyhrál
Kazín. Výrazně.
JM: Ale na podzim to byla remíza 1:1. Na jaře se
pak projevila větší šířka našeho kádru…
Adéla Červenková
* Zdroj: Kronika SK Kazín
FOTO: Lukáš Goga

-- hráči SK Černošice Jan Pánek (vpravo), Karel Plný (uprostřed) a Milan Zikeš (vlevo)
v utkání s týmem Kosoř B -19
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích

srpen
12. 8.

Géniové světové hudby v klavírních proměnách – hraje klavírista a hudební
skladatel Jiří Pazour
13. 8.
Farmářské trhy TAK, z.s. – od 10.00 autorská dílna s knihou - Tři kluci, Klekánice a Strašněpoud od Evy Vychodilové
13. 8.
Farmářské trhy na Vráži – se snídaní a programem pro děti
13. – 14. 8. Mariánská pouť
13. 8.
Letní kino na pláži – Avatar
18. 8.
Beseda o povodních, vodě a suchu – pořádá organizace Člověk v tísni, pod
záštitou města Černošice
25. 8.
Letní kino Černošice 2016: Malý princ – animovaný, Francie 2015, 106 min
26. 8.
Letní kino Černošice 2016: Matrix AB – dokumentární, Česko 2015, 72 min
27. 8.
Farmářské trhy TAK, z.s. – od 10.00 hraje Divadlo RAZ DVA - Tři sestry z daleké Itálie (mafiánská pohádka pro dospělé děti)
27. 8.
Farmářské trhy na Vráži – se snídaní a programem pro děti
27. 8.
Letní kino Černošice 2016: Kobry a užovky – drama, Česko 2015, 111 min
27. 8.
Letní kino na pláži – Blbec k večeři
28. 8.
Letní kino Černošice 2016: Co jsme komu udělali? – komedie, Francie
2014, 97 min
září
2. 9.
Bukifest
4. 9.
Radiofest

19.00, sál ZUŠ, Střední ul.
8.00-12.00, u mokropeského nádraží
8.00-12.00, náměstí centra Vráž
náves u kostela (Komenského ul.)
21.00, Pláž Mokropsy
18.00, hasičská zbrojnice v Mokropsech
21.00, Sportpark u Berounky
21.00, Sportpark u Berounky
8.00-12.00, u mokropeského nádraží
8.00-12.00, náměstí centra Vráž
21.00, Sportpark u Berounky
21.00, Pláž Mokropsy
21.00, Sportpark u Berounky

19.00, Club Kino
od 14.00, Sportpark u Berounky

v okolí
srpen
5. a 6. 8.
7. 8.

Postřižiny – muzikál
Musica Viva - zahájení letního hudebního festivalu; hudba italského baroka.
Vystoupí soubor Ludus musicus a hosté
9. 8.
Musica Viva: vernisáž výstavy Karla IV., fotografie Karla Neuberta; Kurátorkou výstavy je Mgr. Petra Czumalová (dcera významného fotografa)
11. 8.
Musica Viva: Swing Melodians – americký hot jazz a swing 20. a 30. let
13. 8.
Musica Viva: Musica Da Chiesa – soubor historických nástrojů
13. 8.
Festival Dixieland – programem provází Tomáš Velínský; vystoupí skupiny Nadoraz, Swing Cheek, BrassBand.cz, Bonuse Orechestra, Steamboat Stompers,
The Dixie Banjo Band a The Dixieland Champions
12. – 21. 8. Sousedé od fontány (…aneb, restituent hledá ženu) – divadelní hra v podání
Divadelního souboru Řevnice
20. 8.
20. 8.
21. 8.
25. 8.
27. 8.
29. 8.
31. 8.
září
1. 9.
2. 9.
3. 9.
4. 9.

20.00, nádvoří zámku Mníšek pod Brdy
17.00, zámek Dobřichovice (v residenci)
19.30, zámek Dobřichovice (v residenci)
19.30, zámek Dobřichovice (v residenci)
19.30, zámek Dobřichovice (v residenci)
Od 14.00, Dobřichovice, louka u lávky pro
pěší

12., 13., 19. a 20. 8. v 20.00
14. 8. a 21. 8. v 19.00
Lesní divadlo Řevnice
Skalkafest – hudební a divadelní festival, vystoupí např. „Originální bleší cirkus“, 14.30, barokní areál Skalka, Mníšek pod
kapely Burizon a Wyrton, od 18.30 zpívající právník Ivo Jahelka
Brdy
Musica Viva: Carolus Et Wenceslaus – podzim trubadurské lyriky za Václava
19.30, zámek Dobřichovice (v residenci)
IV. Soubor Motus Harmonicus
Musica Viva, závěr festivalu: Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie 17.00, kostel sv. Martina a sv. Prokopa
v Karlíku
Zahájení výstavy o stavebním vývoji dobřichovických domů. Výstava potrvá 18.00, zámek Dobřichovice
až do 30. září
Vinařské slavnosti – ochutnávky vín, bohatý kulturní program
11.00-24.00, nádvoří zámku
v Dobřichovicích
Kancl – divadelní hra v podání Divadla Rokoko, Lesní slavnosti divadla
20.00, Lesní divadlo Řevnice
DEALER’S CHOICE – divadelní hra v podání Dejvického divadla, Lesní slavnosti 20.00, Lesní divadlo Řevnice
divadla
BRIAN – divadelní hra v podání Dejvického divadla, Lesní slavnosti divadla
ZIMNÍ POHÁDKA – divadelní hra v podání Dejvického divadla, Lesní slavnosti
divadla
Hravě a zdravě – řevnický rodinný festival pořádaný o.s. Náruč a Leťánkem

20.00, Lesní divadlo Řevnice
20.00, Lesní divadlo Řevnice

od 11.00, nám. Krále Jiřího z Poděbrad,
Řevnice
Home Food Festival - ochutnávka domácích jídel, zájemci o vaření mohou volat od 12.00, areál Beach Arény v Radotíně
do 15. 8. na telefon 776 104 204 (počet kuchařů je omezen)
Přecházíme na FB - skupina Kultura v Černošicích

Facebook / Kultura v Černošicích
20

z města a okolí

Pohádky a jiná zábava pro děti na pouti
Letošní ročník tradiční Mariánské poutě otevře
pohádka o Zakleté princezně. Pro děti jsme
v průběhu obou pouťových dnů připravili pohádky celkem tři – kromě již zmíněné Zakleté
princezny se v sobotu odpoledne děti budou
moct podívat na pohádku O Všudybylovi a Tři
medvědi a drzá Máša.
Divadlo však není to jediné, co na pouti na
vaše ratolesti čeká. Aktivní zábavu nabídneme
dětem v úžasném světě her, který připravilo
divadlo Studna a v tvořivých dílničkách, které
jsou buď součástí prodejních stánků, nebo
navazují na nedělní pohádku divadla Loutky
bez hranic Tři medvědi a drzá Máša.
Ještě více pohybu si děti budou moct užít
s chůdaři a šermíři, kteří pro ně na sobotu
připravili zábavy ažaž. A pokud toho pořád
nebude dost, ratolesti si budou moct během
soboty ve specielním výtvarném atelieru vyrobit vlastní loutku, nebo v kovárně ukout vlastní
výrobek. Doufáme, že si celý program pořádně užijete!

Zakletá princezna
Kdy: sobota 13. srpna v 10.30
Kdo: Divadlo Studna
Základní surovinou je Hrubínův Špalíček pohádek. Přidáme špetku žonglérského umu,
krásnou princeznu, hrozného čaroděje s divFOTO: archiv divadla Studna

nou vrbou, vynalézavého Matěje, trochu zpěvu a hrst fantazie. Necháme 50 minut povařit
a máme tu Zakletou princeznu. Podáváme
na masivní ručně vyřezávané dřevěné scéně.
Chutná nejen nejmenším školákům, ale i těm,
co školní lavici již dávno opustili.

O Všudybylovi

ČERNOŠICKÁ
MARIÁNSKÁ POUŤ
program
sobota 13. 8. 2016
10.30	Ranní chvály
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
10.30

Pohádka Divadlo Studna

11.15

Chůdaři

Divadlo studna

12.30

Nevers

Historický šerm

Kdy: sobota 13. srpna v 16.00
Kdo: Divadlo Studna
„Rozprávkár“ (pohádkář) je člověk, jenž má
dar vyprávět pohádky. Třeba tu od Hrubína
o čarodějnici z temného lesa, jež svou vychytralostí polapila do svých sítí chamtivého krále
i s jeho zvědavou dcerou. Vše musí dát do pořádku posel z nebes – Všudybyl. Díky němu
princezna zkrotí svou zvědavost, čarodějnice
pozná, co je odpuštění a král pocítí lásku.
A pokud dovolíte, i vám „Pepíno pohádkář“
pomůže leccos pochopit a pak se tomu třeba
i zasmát.

15.30	Zumba
Dětská zumba Venduly Kořínkové

Tři medvědi a drzá Máša

15.50	Pohádka o Všudybylovi
Divadlo Studna

Kdy: neděle 14. srpna v 10.30
Kdo: Loutky bez hranic, z.s.
Medvědi šli na med, takže chaloupka je prázdná. Mášenka se v lese nudí, a tak vleze dovnitř
oknem. Jak to bude dál?
Po představení následuje výtvarná dílna.
FOTO: archiv z.s. Loutky bez hranic

13.00	Koncert v kostele
Černošická hudební společnost
13.55	Pokřtění knihy o Černošicích
Možnost koupit si knihu
14.00	Petra Börneová trio
Hudební skupina
15.15

Chůdaři

Divadlo Studna

16.50	Bužma
Hudební skupina z Ostravy
18.00

Nevers

Historický šerm

18.15	Acoustic Noise Band
Hudební skupina
20.00

Chůdaři

Divadlo studna

20.30	Harry band
Pouťová zábava
22.15	Ohňová show
22.30	Harry band
Pouťová zábava
Dětské odpoledne se SHŠ Nevers probíhá
na trávě vedle kostela

neděle 14. 8. 2016
-- z pohádky O Všudybylovi --

Výstava: Život v hlíně
Kdy: - vernisáž ve středu 10. srpna v 18.00
- 11. – 14. srpna
vždy 10.00-12.00 a 14.00-18.00
Kde: k
 omunitní centrum MaNa
(naproti kostelu)
Součástí Mariánské poutě bude opět i výstava,
tentokrát k nedožitým 100. narozeninám akademické sochařky Marie Borkové, která byla mj.
zakladatelkou výtvarného oboru ZUŠ Černošice
(tehdy LŠU Černošice) a ovlivnila několik generací zdejších dětí.
Expozice bude složena z ojedinělého souboru keramiky, hraček a loutek, který nebyl ještě
nikdy vystavován. A bude k vidění i několik prací
žáků paní Borkové. Připravil Ivan Látal.
Vernisáž ve středu 10. srpna 2016 od 18
hodin se uskuteční v Komunitním centru MaNa
(naproti kostelu Nanebevzetí Panny Marie) a doprovodí ji i hudební intermezzo pramínkovských
zpěvaček, dále je výstava otevřena do neděle

-- Tři medvědi a drzá Máša --

14. srpna, dopoledne 10-12 a odpoledne 1418 hodin.
Za Černošickou letopiseckou společnost
Simona Kysilková Šnajperková
FOTO: archiv rodiny M. Borkové

10.30	Poutní mše svatá
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
10.30	Pohádka Tři medvědi a …
Loutky bez hranic
11.15	Výtvarná dílnička k pohádce
Loutky bez hranic
12.00	Boby Houda
Hudební skupina
13.15	Pramínek ZUŠ Černošice
Folklorní soubor
13.30	Elena Sonenshine kvartet
Hudební skupina
16.00	Irena Budweiserová s kapelou
Hudební skupina
18.00	Koncert v kostele
Černošická komorní filharmonie

-- Panenka – textil (50. léta) --

V komunitním centru MaNa naproti
kostelu se koná po oba dny výstava
„Život v hlíně – Marie Borková“.
Koncerty v kostele se konají pod
záštitou Římskokatolické farnosti
Třebotov.
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O Marii Borkové, roz. Fischerové
2x FOTO: archiv rodiny M. Borkové

-- Marie Boková v černošickém ateliéru (50. léta) --

Najdou se mnozí, kdo ji pamatují jako vždy dobře naloženou Manču, žáci – dnes už povětšinou
rodiče - ji přejmenovali na Mary Bory. Založila
v roce 1964 výtvarný obor LŠU v Černošicích
(Lidová škola umění – dnes ZUŠ). Téměř 20 let
vedla stovky dětí k přirozenému vztahu k umění,
nenásilně rozšiřovala jejich obzory a výtvarné
cítění. Někteří z nich setrvali u kumštu dodnes
a spatříte jejich díla na výstavě.
Marie Borková vystudovala Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u profesorů Heleny Johnové
a Karla Dvořáka. Po roce 1945 vystupuje už jako
výrazná sochařka, keramička, a působí i v uměleckém průmyslu – hračka, loutka, dnes bychom
řekli designérka.
Její matka MFK vydává ještě před jejím narozením ilustrace lidových písní a říkadel. Její babička, rovněž Marie - Kvěchová je aktivní členkou
Zádruhy – spolku na podporu lidového umění
a řemesel u nás. Zaměřila se hlavně na kroje
a vytváří spolu s dcerou Marií Fischerovou Kvěchovou panenky oblečené do stylizovaných krojů
ze všech našich oblastí. Panenky se šijí v dílně,
ale i doma. Někde v klubku odstřižků a nití si budoucí návrhářka udělala první panenku. Když byla
Manča starší, jezdila celá rodina o prázdninách po
všech ještě živých národopisných oblastech. Maminka kreslila a zaplňovala mnohé skicáky, sestra
Jelena začínala s prvními fotografickými pokusy.
Zažívali ještě ryzí nářečí, písně, hudbu i kroje. Na
výstavě najdete Slováckou svatbu i drobné keramické studie inspirované lidovým prostředím.
Dalším silným tématem je MATKA a DÍTĚ.
Na keramických studiích dětského pohybu nejprve svých dětí Heleny a Jana, později i synovců
dokazuje, jak umí ve zkratce, výstižně a lapidárně
zachytit pohyby malého batolete.
Portréty dětí vystihují jejich přirozenost a duši
malého človíčka.
Dětem zůstala věrná vlastně už celý život, ať to
byly série maňásků pro loutková divadla, návrhy
hraček, nebo pedagogická činnost.
Rok 1947- poslední Všesokolský slet. Její návrh na maňáska Sokolíka - Janíčka byl přijat a vyráběl se ve strahovských číslech.
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Marie Borková byla výtvarnice „na volné noze“.
Dnes, v době OSVČ nám to připadá normální, ale
v 50. letech to znamenalo hodně razítek, odříkání,
ohánění, aby se člověk uživil a k tomu nutno připočíst obstrukce a ponižování všech možných výtvarných komisí, které ji provázely po celou dobu
tvorby. Účastnila se mnohých výtvarných soutěží,
leč bez valného úspěchu. Punc nepohodlné matky, která byla prohlášena za buržoazní malířku jí
vrátka spíše zavíral, než otvíral. Od volné tvorby
ji okolnosti dovedly k spolupráci s uměleckým
průmyslem. Začala navrhovat miminka a panenky
– škoda, že se nevyráběly ve větší míře. Pokud
ve vás ještě zbyl kus dítěte a uvidíte vystavené originály, nejspíše zatoužíte pohrát si s panenkou
Popeluškou, nebo Helenkou.
Svoji práci měla ráda, tedy byla i šťastná, alespoň tak všechny kolem doma i ve škole svým
optimismem obdařovala. Děti vedla od prvňáků
až po dospělé, a to někdy všechny najednou.
Děti se doplňovaly, učily se jeden od druhého,
měly své starší vzory. Kreslily a malovaly. Nejvíce však pracovaly sochařsky – v hlíně, dřevě,

textilu. Asi dnešní ministerské sešněrované osnovy - RVP a ŠVP by si s takto kreativní a napříč
žánrům a věkům působící učitelkou nevěděly
rady. Praxi doplňovala teorií z historie výtvarného umění, jezdila s žáky na výstavy. Dnes by se
řeklo, že byla koučem jejich života, zastupovala
i pedagogicko-psychologickou poradnu. Myslela i na to, aby žáci neměli hlad a žízeň. Působila
na půdě školy v maličké místnosti, kam se sotva
naskládali. Kdo se nevešel, pracoval na schodech, nebo zahradě.
Keramickou pec škola neměla. Ta její byla ve
sklepě vily Sakrabonie a vzhledem k mizivým
vlastním zakázkám byla volná pro práce dětí.
Výjimku tvořily Vánoce a Velikonoce, kdy se v ní
peklo až 14 vánoček, nebo mazanců. Kdyby existovalo hodnocení všech žáků, které kdy učila, nenašla by se tam slova NUDA a NEBAVÍ. Podařilo
se jí pootevřít všem dětem dvířka fantazie, světel,
barev a tvarů. Pomáhala jim s hledáním a nalézáním, uvědoměním si vlastního JÁ. Všem dopřávala uměleckou svobodu, když už tu lidskou jsme
moc neměli. A to vše v poklidu, bez stresu a s humorem. Dovedla ocenit poctivou práci a dílo dovedené do konce. Poznala, zda žák věnoval práci
vše, co bylo v jeho silách.
V roce 1983 odchází do důchodu, ale její zájem o dění v LŠU zůstává - navštěvuje výstavy
a všechny taneční a hudební produkce. Se zájmem sleduje i život a další dráhu svých žáků. Pokud by se všichni dostavili na její výstavu, čekala
by před MANOU dlouhá fronta. Ročně se starala
až o 80 žáků. Na výstavě se budou prezentovat
i její bývalí žáci, kteří ve výtvarném světě pokračují (Mirka Králíková-Němcová, Marie BirchlerSuchánková, Alena Brožová, Hana Bláhová, Petr
Kubín, Jan Borek).
Zatím co dnes se mnozí snažíme zanechat
nějakou stopu, dost často bezvýznamnou, u díla
Marie Borkové to bylo jinak. V závěru tvůrčího období četná díla sama zlikvidovala. Shromáždění
artefaktů na tuto výstavu zabralo dost času, je to
vlastně její p r v n í samostatná výstava. Pokud by
se dožila, bylo by jí 100 let. Tak si výstavu užijte,
potěší vás, i vaše děti a vnoučata. Před MANOU
si vyzkouší keramickou hlínu a třeba i točení na
hrnčířském kruhu. Vše potrvá jen do konce Mariánské poutě.
Na výstavu vás zve Ivan Látal, kurátor expozice

-- LŠU – barvení kraslic (70. léta) --
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Mikoláš Troup: ANDĚLÉ KRATOCHVÍLE
Kdy: neděle 14. 8. v 18.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Zveme vás na závěr pouti v neděli 14. 8. od
18.00 do kostela Nanebevzetí Panny Marie na
kantátu pro smíšený sbor, recitátora a komorní
instrumentální soubor na text stejnojmenné básnické skladby Ondřeje Fibicha. Kantáta Andělé
Kratochvíle vznikla v roce 2010 jako pokus pojmenovat hudebními prostředky duchovní atmosféru zámku Kratochvíle - místo, v němž se lesk
a symetrie italské renesanční architektury prolíná s křehkou, mlžnou krásou jihočeské krajiny
protkané rybníky. To spojení dává zámku zvlášt-

ní náboj, je jako klenot, jehož záře je trošku tlumená, ale o to důvěrnější. Jako byste kousek
manýristické zahrady zalité italským sluncem
přesadili do zádumčivého, bažinatého kraje,
kde často prší a kde se na renesanční mansardovou střechu snáší barevné listí a sníh. Hudba
Mikoláše Troupa tento kontrast skvěle vystihuje.
Přijďte se zasnít a prožít příběh andělů zpozdilých rosou mezi duby, Boha chodícího bažinou, kde se večerem květy úží v poupě, andělů
pádu, bohyně lovu, boha lásky a posledního
z Rožmberků, který melancholicky s číší vřelého
vína vzpomíná na zašlou slávu svého rodu. Čer-

Letní kino Černošice opět ve Sportparku u Berounky
FOTO: archiv iniciativy Na Nohou

Kdy: 25. – 28. srpna, vždy v 21.00
Kde: Sportpark u Berounky
Koncem srpna se opět můžete těšit na promítání
pod širým nebem v parku u řeky. V černošickém
Sportpark u Berounky na Vás ve dnech 25. –
28. srpna čeká velké plátno, na kterém bude
možné zhlédnout filmové zpracování Malého
prince, dokument ČT o Andreji Babišovi Matrix
AB, dramatické Kobry a užovky oceněné jako
nejlepší film roku 2015 či úspěšnou francouzskou komedii Co jsme komu udělali? Každý večer navíc uvede jeden krátký předfilm. Promítání
začíná vždy ve 21 hodin, vstupné je zdarma.
Již počtvrté se Park Berounka promění v kino
pod širým nebem a nabídne pestrý filmový program. Letní kino v Černošicích má tradici už
od roku 2012, kdy v parku organizátoři poprvé
vztyčili plátno, od té doby se akce stala neodmyslitelnou součástí kulturního dění v regionu.
Minulý ročník navštívilo za čtyři dny více než
1 000 návštěvníků.
„Začali jsme jako parta kamarádů. Štvalo
nás, že se v Černošicích skoro nic neděje a lidi
jezdí trávit volný čas do Prahy. Přitom, jak se
ukázalo, je zájem o místní dění ohromný,“ říká
Jan Jelínek, předseda iniciativy Na Nohou, která
má za cíl oživovat dění v oblasti. Kromě Letního
kina v Černošicích pořádá například koncertní
sérii NAŽIVO!, jejíž další večer proběhne 9. září
s kapelou Mr. Cocoman & The solid vibez.
Program Letního kina je postaven tak, aby si
každý našel to své. Čtvrtek bude patřit povedenému animovanému zpracování Exupéryho kni-

hy Malý princ, který je vhodný pro celou rodinu.
Pátek bude patřit dokumentárnímu filmu Víta
Klusáka Matrix AB, jenž nabízí zajímavé kukátko
do života kontroverzní postavy Andreje Babiše.
Sobotu ovládne český dramatický trhák Kobry
a užovky, který patří k nejúspěšnějším současným českým filmům a v neděli se mohou diváci
těšit na veselý večer s úspěšnou francouzskou
komedií Co jsme komu udělali?, která s velkou
dávkou nadsázky sleduje příběh konzervativních
katolických francouzských rodičů, jejichž dcery
se postupně provdají za muslima, žida a Číňana.
Každý večer tradičně uvede krátký 5 - 10 minutový předfilm především studentské tvorby.
Promítání začíná vždy ve 21.00 ve Sportparku
u Berounky (naproti Penny Marketu). Doporučeno je teplé oblečení. Lehátka a další náčiní
pro pohodlnější usazení vítána. Na místě stánek
s občerstvením. Vstupné je zdarma!

FOTO: archiv ČKF

-- Stanislav Mistr --

nošickou komorní filharmonii a Pražské pěvce
řídí Stanislav Mistr.
Vstupné dobrovolné. Děkujeme farnosti Třebotov za poskytnutí kostela.
Pavel Blaženín

Letní osvěžení
klavírní improvizací
Kdy: pátek 12. 8. v 19.00
Kde: sál ZUŠ
Klavírista a hudební skladatel Jiří Pazour zahraje v pátek 12. 8. v 19 hodin v sále ZUŠ
Černošice. Program nese název Géniové
světové hudby v klavírních proměnách.
Tento projekt je jedním z četných improvizačně zaměřených koncertů, neboť jeho
druhá část je pravidelně věnována improvizaci na témata z publika.
Jiří Pazour je jediným českým umělcem,
který je členem Mezinárodní společnosti
pro improvizovanou hudbu ISIM. Na květnovém koncertě v Kanadě improvizovali společně s americkou pianistkou Ann
Park-Rose na dva klavíry. Pro naladění na
večer s klavírní hudbou je možné si některé
záznamy koncertů poslechnout na skladatelových oficiálních webových stránkách
www.jiripazour.cz.
Koncert je veřejnou akcí v rámci hudebně
liturgického semináře Sing the Kingdom /
Zpívat království, který je určen pro hudebníky i zájemce o hudbu při křesťanských
shromážděních. Vstupenky na koncert obdržíte za 100 Kč v předprodeji (Minimarket
u černošického nádraží) nebo za 120 Kč
na místě před koncertem.
Za organizátory srdečně zve
Daniela Knorrová
FOTO: archiv umělce

Za iniciativu Na Nohou
Jan Jelínek

PROGRAM – LETNÍ KINO ČERNOŠICE 2016
vždy od 21h ve Sportparku u Berounky
v Černošicích
• 25. srpna – Malý princ
– animovaný, Francie 2015, 106 min
• 26. srpna – Matrix AB
– dokumentární, Česko 2015, 72 min
• 27. srpna – Kobry a užovky
– drama, Česko 2015, 111 min
• 28. srpna – Co jsme komu udělali?
– komedie, Francie 2014, 97 min

-- Jiří Pazour --
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z města a okolí

Vstupenky
na Radiofest
Kdy: 4. září od 14.00
Kde: Sportpark u Berounky
Vstupenky na černošický Radiofest je možné zakoupit v obchodu Slunečnice v Karlštejnské ul. a na Vráži ve vinotéce Cellarius. V prodeji je omezené množství cenově
zvýhodněných vstupenek za 159 Kč. Po
jejich vyprodání bude možné zakoupit si
na stejných místech vstupenky za předprodejovou cenu 250 Kč. Na místě v den akce
pak budou k prodeji zbylé lístky po 300
Kč. Rovněž je možné zakoupit si vstupenky
přes internet za 250 Kč – www.radio-fest.
cz/cernosice. Děti do 150 cm v doprovodu
dospělé platící osoby mají vstup zdarma.
Adéla Červenková

Ahoj, vodáku
(Vzpomínka na Michala Bukoviče)
Jednoho dne někdy v osmdesátých letech
minulého století mi kamarád Standa Chmelík
zavolal, jestli nechci navázat na naše společná putování po řekách a jet s jeho partou na
Berounku. Překonal jsem svou lenost a přidal
se k nim. Jedním z nejvýraznějších z té party
byl Michal Bukovič, textař jako já. Obavy z nějaké rivality ale snad ani nevznikly, brzy jsme si
porozuměli.
Michal na své lodi jménem Šušara, která
vahou a mohutností připomínala parník, sjížděl
všechno osobitým způsobem, kdy přebíhal po
lodi zepředu dozadu a zpět – a neudělal se.
V lodi také přepravoval množství lahváčů a další
táhl za lodí, aby se chladily.
Pamatuji se, že jsme u táboráku zůstali někdy spolu u posledních doutnajících dřevíček
a posledních kapek rumu a řešili problémy tex-

tařského umění a moc jsme se nikdy nepohádali, oba jsme například neměli rádi předstírání
velikého Umění v téhle oblasti.
Michal, lépe Buki, byl snad ještě větším vyznavačem rock´n ´rollu než já a měl o něm
nepřeberně informací. Napsali jsme každý polovinu textů na LP Mikiho Volka, tehdy již bývalého a odpisovaného rock´n ´rollového krále.
Miki musel mít určitou dávku zkombinovaných
prášků a vodky, když měl míň, natočil to blbě,
a když měl víc, nenatočil nic.
Museli jsme ho hlídat a sami zůstat střízliví.
Deska dopadla podle mne skvěle. Ahoj, Buki,
ahoj, Stando Chmelíku, věřím, že tam nahoře
sjíždíte nebeskou Berounku. Dejte si tam na
mne červenou nebo zelenou a počkejte na
mne nad jezem…
Eda Krečmar

Lesní slavnosti divadla 2016 přinesou dvě „lesní“ premiéry
FOTO: MMC Praha

Kdy: 29. 8., 31. 8., 1. 9. a 2. 9.,
vždy ve 20.00
Kde: Lesní divadlo Řevnice
Letošní, již dvanáctý ročník Lesních Slavností
Divadla přinese čtyři tituly, z toho hned dvě „lesní“ premiéry.
Festival odstartuje v pondělí 29. srpna Divadlo Rokoko s představením KANCL. Jedná se
o světově první divadelní nastudování kultovního seriálu BBC, který je originálním a vtipným
pohledem do zákulisí jedné zdánlivě obyčejné
kanceláře. Původní dílo autorů Rickyho Gervaise a Steve Merchanta převedli do divadelní podoby Jiří Janků a Petr Svojtka, který představení
také režíroval. V Lesním divadle bude mít tento
titul svoji premiéru v přírodě.
Po jednodenní přestávce bude řevnický amfiteátr patřit Dejvickému divadlu. Jako první uvidí
diváci ve středu 31. srpna ve třetí řevnické repríze prvotinu britského autora Patricka Marbera
DEALER’S CHOICE v režii Jiřího Pokorného.
Vztahové drama šestice mužů zarámované

-- Lesní slavnosti divadla „odstartují“ v pondělí 29. srpna. --

partií pokeru začne jako lehká komedie, avšak
dospěje k dramatické apokalypse. Představení
je zajímavé tím, že nemá hlavní roli a divák je tak
zcela uchvácen znamenitými výkony všech šesti
hlavních protagonistů.
Ve čtvrtek 1. září se atmosféra odlehčí za přispění titulu BRIAN, který na motiv skutečných
událostí kolem skupiny Rolling Stones napsal
i režíroval Miroslav Krobot. Diváci se setkají nejen s Mickem, Keithem a Charliem, ale i hrdiny
Brianova tripového světa: Králíčkem, Oslíkem
a Medvědem. Pro velký divácký zájem se představení vrací na prkna Lesního divadla potřetí
během čtyř let.

Sportovní příměstský tábor v září
V termínech 5. – 9. září a 12. – 16. září můžete své děti přihlásit na
dva turnusy sportovního příměstského tábora v Černošicích (zimní stadion). Každé dopoledne bude pro všechny děti zajištěna hodina volného
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Festival uzavře v pátek 2. září jedna z posledních her Williama Shakespeara ZIMNÍ POHÁDKA. Režisér Ondrej Spišák pojal tuto málo
inscenovanou hru důsledně jako tragikomedii.
Drama na Sicílii, lehká komedie v Čechách.
Chvíli mrazí, chvíli baví. A jako celek poskytne
divákovi neopakovatelný zážitek. Vše ještě jistě
podtrhne atmosféra lesa, kde bude mít také tento titul svoji „lesní“ premiéru.
Bližší a detailnější informace o divadelních
titulech, předprodeji vstupenek a dalších záležitostech festivalu naleznete na webových stránkách www.divadlovlese.cz.
Zdroj: MMC Praha

bruslení na ledě. Během dne budou děti rozvíjet nejen své koordinační
schopnosti a kondičku, ale i si zasoutěží, zahrají hry v lese a na hřišti
a určitě si užijí spousty lumpáren.
Více informací na tel. 606 096 203 nebo bazinak@volny.cz.
Lucie Čiháková

z města a okolí

HRAVĚ A ZDRAVĚ - Řevnický rodinný festival
Kdy: 3. 9. v 11.00
Kde: nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Řevnice
Pro velký úspěch a spokojenost všech zúčastněných se hlavní organizátor spolek Náruč rozhodl opět ve spolupráci s Rodinným centrem
Leťánek uspořádat druhý ročník Řevnického
rodinného festivalu Hravě a zdravě. Akci stejně
tak jako v minulém roce podpořilo město Řevnice. Mimo jiné také tím, že opět zorganizuje
Den bez aut.

Tak jako v minulém roce se představí místní
i okolní spolky a organizace, proběhnou veřejná vystoupení, tematický trh, který zaplní celé
náměstí. Nebude chybět zábava a program
pro všechny věkové kategorie.
Letošní novinkou je představení komunitního stolu a projekt Tančírna.
Podaří se překonat loňský rekord v délce
přinesených štrůdlů? Nezapomeňte a první
zářiovou sobotu s sebou přineste na řevnic-

ké náměstí svůj štrůdl. Výměnou za něj dostanete poukázku na kávu do kavárny Modrý
domeček.
Mottem letošního festivalu je: „Neobědvejte
dnes doma, pojďme se najíst společně!“
Pokud máte jakékoliv náměty, dotazy či připomínky, neváhejte se obrátit na Marii Hrdou
v kavárně Modrý domeček, email: marie@osnaruc.cz.
Zdroj: o. s. Náruč

Vinařské slavnosti

14.15 - Brownies (nádvoří)

Kdy: 27. srpna, 11.00-24.00
Kde: zámek Dobřichovice
Poslední prázdninová (srpnová) sobota bude v Dobřichovicích již tradičně zasvěcená vínu. V celém areálu zámku budeme moct ochutnávat
víno přímo s vinaři. Samozřejmě ale ani letos nebude chybět bohatý
doprovodný program. Na co se můžete těšit?

15.15 - The Buffon´s Steam Engines - dixieland

15.00 - Š
 ermířské představení skupiny Alotrium (u řeky pod lípou)

11.00 - hudební skupina Brownies (nádvoří)
11.30 - p
 ro děti - Pruhované panenky: O Sněhurce a poté dílny
(velký sál)
12.30 - Pražský pouťový orchestr (nádvoří)
14.00 - Třehusk – staročeské písničky (náměstíčko)

15.30 - Ve čtvrtek v pět a RH plus - folk a moravské písničky
(nádvoří)
17.15 - u
 dělení titulu vinař roku a losování o Whirlpool spotřebič
v hodnotě 20.000 korun a mnoho dalších cen od Českého
archivu vín (nádvoří)
18.15 - C
 abinet - dámská vokální skupina (nádvoří)
19.30 - S
 hum Davar - balkánská hudba (nádvoří)
22.00 - MARIO BIHARI a BACHTALE APSA - world music, gypsy
(nádvoří)
Zdroj: Město Dobřichovice

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Knihy pro dospělé :
KLEVISOVÁ, Michaela: Štěstí je zadarmo –
hlavní postavy povídek mají společný cíl: být alespoň trochu šťastnější;
McDERMIDOVÁ, Val: Střepiny ticha – napínavý detektivní román;
RIGGS, Ransom: Sirotčinec slečny Peregrinové. Knihovna duší – fantasy literatura 3. díl;
TREMAYNE, Peter: Pavoučí síť – historická
detektivka;
GUENASSIA, Jean-Michel: Nezmar – francouzský dobrodružný a milostný román;
SVOBODOVÁ, Blanka: Můj miláček cizopasník – román pro ženy;
Turecko – průvodce;
Střední Brdy. Hory uprostřed Čech – uprostřed hustě zalidněných středních Čech leží pohoří, které se podobá Šumavě. Posledních sto let
jej kromě vojáků a lesníků navštívilo jen pár lidí.
Tato kniha pojednává o významu Středních Brd
z pohledu skal, stromů i samotného člověka, který v těchto místech nikdy nedokázal založit trvalé
sídlo;
JONASSON, Jonas: Zabiják Anders a jeho
přátelé (a sem tam nepřítel) - kniha je třetím románem Jonase Jonassona po světově proslulém
Stoletém staříkovi, který vylezl z okna a zmizel
a Analfabetce, která uměla počítat;
IRVING, John: Ulice Záhadných tajemství –
nejnovější Irvingův román je příběhem o tom, co
se přihodí Juanovi na Filipínách, kde se minulost
srazí s jeho budoucností;
VIGAN, Delphine: Podle skutečného příběhu
– francouzský společenský román o vztahu dvou

žen, který se postupně mění v opravdový psychologický thriller;
STEEL, Danielle: Marnotratný syn – román
o bratrech dvojčatech, kteří spolu vyrůstají v jednom městě, v jedné rodině a přesto jsou zcela
odlišní. Už jako děti se nemají v lásce a v dospělosti se odcizí ještě víc;
OTTO, Hans-Dieter: Náš král je šílený! - kniha
o tom, že všude na světě žili v různých dobách
duševně nemocní lidé, v antice stejně jako v novověku. Někteří z nich byli známí a mocní vládci
– a jejich šílenství mělo často pro národ fatální
důsledky;
LIGHT, Zuzka: Fit za 15 minut denně – Zuzka Light, česká rodačka, která se proslavila po
celém světě svými cvičebními videi na internetu
a stala se fitness ikonou, přichází s první knihou.
Představuje v ní ucelený cvičební a jídelní program na 30 dní, který obsahuje všechno, co její
oddaní fanoušci očekávají.
Knihy pro děti a mládež:
Moje první obrázková kniha - Moře – leporelo
pro nejmenší čtenáře;
BALLIETTOVÁ, Blue: Hon na Vermeera – napínavé pátrání o odcizeném obrazu Píšící dáma
od holandského malíře Jana Vermeera, pro děti
od 9 let,
DANIELSOVÁ, Lucy: Gorilí máma – nerozluční
kamarádi Mandy a James se tentokrát vypravili do
Afriky. V národním parku se seznámí s Jojem –
roztomilým gorilím klukem, kterého opustila maminka – dobrodružná knížka pro děti od 9 let;
Pokusy a rošťárny pro kluky a holky – knížka,

ve které se děti dozvědí spoustu věcí o technice,
fyzice, chemii a biologii;
RUSSELL, Rachel Renée: Deník Mimoňky.
Příběhy nerozumný poradkyně – čtení pro dívky od 9 let;
ŠPAČEK, Ladislav: Dědečku, ještě vyprávěj –
etiketa a etika pro předškoláky;
HAWKINGOVI, Lucy a Stephen: Jirka a neprolomitelná šifra – nová vesmírná dobrodružství Jirky a Aničky, tentokrát se vydávají dál než
kdykoli předtím.

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30
Středa: 9.00–11.30
Čtvrtek: 		
Pátek: 9.00–11.30

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

naše telefonní číslo: 221 982 562,
knihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny
www.mestocernosice.cz nebo
na www.naseknihovna.cz/cernosice

Prázdninový provoz
knihovny
Provoz městské knihovny přes prázdniny nebude omezen. Otevřeno bude stejně jako po celý
rok. Přeji všem čtenářům hezké léto!
Irena Šilhánková, knihovnice
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