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34 milionů na ČOV – největší dotace v historii! (strana 5)
Aukce elektřiny a plynu pro domácnosti (strana 7–9)

Vítejte „V zahradách“
Celorepubliková událost „Víkend otevřených zahrad“ probíhá vždy během druhého
červnového víkendu, IV. ročník se koná 8. a 9. června 2013. Letos se do tohoto projektu zapojí také Černošice. Podrobné informace najdete na stranách 14 a 15.
2x FOTO: Lukáš Kliment

-- V rámci události „V zahradách“ můžete navštívit několik starých černošických zahrad a také si poslechnout koncert Prague Cello Quartet. --

Co chystáme k oslavě 100. výročí založení Sokola
FOTO: Sokol Černošice

-- Do Sokola chodí cvičit všechny generace. --

Příští veřejné zasedání zastupitelstva
se koná ve středu 10. 7. od 19.00 v Club Kinu.

Tělocvičná jednota Sokol Černošice
vznikla v roce 1913, tedy právě před
100 lety. A jak se sluší pro Sokoly, toto
významné výročí v historii Sokola oslavíme jak jinak než pohybem. Na hřišti
i v tělocvičně budou v neděli 9. 6. po
celý den probíhat různé soutěže, do
nichž se mohou zapojit celé rodiny. Nejen děti, ale i jejich rodiče či prarodiče
proto vyzýváme, aby přišli ve sportovním oblečení.
Ve dnech Černošické mariánské
pouti (sobota a neděle) bude v tělocvičně a šatně sokolovny otevřena
výstava z historie a současnosti TJ Sokol Černošice po oba dny od 10 do 18
hodin. Po oba dny budeme v Club Kinu
od 14 do 16 hodin promítat fotografie
a videonahrávky z archivu jednoty.

K prohlédnutí (případně k zapůjčení
na zálohu) budou připraveny:
•	kroniky Sokola 1990–1998, 2010–
2012
• šanony s fotografiemi
Knihy:
•	Lví silou (vydáno k XI. Všesokolskému sletu 1948
• XIII. Všesokolský slet 2000
• XV. Všesokolský slet 2012
•	Byli jsme a budem – vydáno k 150.
výročí založení Sokola 2012 (historie
do r. 1948)
• Časopisy Sokol, Černošický sokolík
Případně další materiály, které byste byli
ochotni zapůjčit.
Hana Fořtová
Více na str. 17

Uzávěrka příštího čísla IL je v pátek 14. 6. v 10 hodin.
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Dotace na výměnu kotlů
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Středočeským krajem
vyhlásí v průběhu června 2013 program na výměnu starých kotlů, tzv. “kotlíkové dotace“. Cílem společného dotačního programu je snížit znečištění
ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť, kde lidé často
spalují nekvalitní paliva a odpady.
V současné době je na území Středočeského kraje podle údajů Českého
statistického úřadu, jenž vychází z výsledků sčítání lidí, domů a bytů z roku
2011, provozováno cca 115 870 kotlů na tuhá paliva (uhlí, koks, uhelné
brikety nebo dřevo). Množstvím emisí všech hlavních škodlivin z mobilních
zdrojů ve středních Čechách vykazují nejvyšší úroveň v Česku.
Pro mnoho obyvatel Středočeského kraje není akceptovatelný přechod
na ekologičtější druh paliva (např. plyn, elektřinu) z důvodu neustále rostoucích životních nákladů. Tento dotační program se zaměřuje právě na
tuto část obyvatelstva a měl by být impulsem k výměně ručně plněných
kotlů za nízkoemisní plně automatické kotle.
Dotační program bude financován z rozpočtu Středočeského kraje
a Ministerstva životního prostředí (Státní fond životního prostředí). Maximální výše dotace na jeden kotel bude 40 tis. Kč. Tato částka je rozdílem
mezi pořizovací cenou za moderní nízkoemisní automatický kotel a cenou
za běžný, technologicky zastaralý odhořívací nebo prohořívací kotel. Nový
kotel na uhlí, biomasu nebo jejich kombinaci s plně automatickým plněním
musí splňovat minimálně podmínky emisní třídy 3 evropské normy pro kot-

FOTO: Petr Kubín

-- Maximální výše dotace na jeden kotel bude 40 tisíc korun. --

le pro ústřední vytápění (ČSN EN 303-5) s max. výkonem 50 kWt, jehož
kupní cena bude minimálně ve výši 80 tis. Kč. Kotel nesmí umožňovat
ruční přikládání.
Podobný dotační program již více jak rok funguje v Moravskoslezském
kraji.
Podrobné informace o programu budou zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz) a Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz).
Martina Chauturová, úsek projektového řízení a komunikace

O prázdninách se dočkáme nového dětského hřiště u školy
Loni město nejdříve vypsalo soutěž na dovek typu lanová pyramida nebo hrad, lanovka,
vybavení hřiště u školy v hodnotě 300–500 skluzavka, houpačky, prvek typu opičí dráha,
tis. Kč. Později jsme ale dostali štědrou najedno pískoviště, lavičky, menší prostor pro
bídku dvou soukromých sponzorů, že městu
míčové hry. Cílem bylo zachovat maximum
přidají 500 a 200 tis. Kč, když město přidá
stávající zeleně s podchozí výškou. V rámci
ze svého celkem až 1,3 mil. Kč a pod ško- návrhu musela být ponechána stávající lanolou vznikne opravdu kvalitní a zajímavé hřiště.
vá pyramida, na kterou škola dostala dotaci
Tyto nabídky městu předložili místní občané
kraje a zatím trvá její tzv. období udržitelnosti
Igor Klajmon a Martin Moravec. Oběma vel- (a je funkčně v pořádku). Preferenci dostaly
mi děkujeme. Vedení města s tím rádo
odolné materiály s delší životností. Na hřiště je
souhlasilo. Byla vypsána nová soutěž
vyžadována záruka 5 let.
na hřiště v hodnotě 1,8 mil. Kč s tím,
Protože cena byla fixní pro všechny soutěžíže zbylých 200 tis. Kč do celkových
cí, bylo možné se při hodnocení soustředit na
2 mil. Kč bude případně využito na
to, co nám která firma za dané peníze nabízí
doplnění dalších prvků nebo vícez hlediska počtu a charakteru prvpráce podle požadavků města.
ků, využití prostoru a celkoZadání jsme formulovali tak,
vého naplnění podmínek
aby hřiště co nejlépe uspokojizadání.
lo i specifické potřeby školní
Do soutěže bylo
družiny – tj. velký počet
podáno celkem 10
dětí současně, na delší
nabídek, dvě musedobu, věk 6–12 let. Bylo
ly být později vyloustanoveno, že hřiště musí
čeny pro nesplnění
rozvíjet pohypodmínek. Členové hodbové schopnoticí
komise,
nosti dítěte
mezi kterými
a podporobyli i naši dva
vat interakci
štědří
spons ostatními.
zoři, zástupci
Byly stanoveny některé poškoly, zástupce
vinné prvky – dominantní prveřejnosti a záZdroj: KARIM

stupci vedení města, měli v průběhu několika
týdnů možnost si návrhy důkladně prostudovat. Proběhlo také zvláštní jednání školního
parlamentu – a chci tímto poděkovat jeho členům, jak zodpovědně a také efektivně se toho
úkolu zhostili. Děkuji také městské právničce
Veronice Novotné, jejíž organizační role v této
věci šla nad rámec obvyklých povinností.
K výběru dětí ve školním parlamentu se přiklonila i oficiální komise a později rada města
a vybraným vítězem se stal návrh firmy Karim.
Zvítězil tím, že nejlépe splnil zadání, nabídl
největší počet zajímavých prvků využitelných
větším počtem dětí a splňujících kritéria interaktivnějšího a sportovnějšího pojetí, velmi
efektivní využití celého prostoru. Na dalších
místech s dobrým hodnocením v komisi
a školním parlamentu byly návrhy firem Hras
a Lucas.
Děkuji členům školního parlamentu i hodnoticí komise za jejich svědomitý přístup a věnovaný čas. Věřím, že společné rozhodnutí
přinese našemu městu velké a zajímavé dětské hřiště, které nám dosud chybělo. Děti budou mít o důvod více těšit se po prázdninách
na první den nového školního roku ;-).
S přáním hezkého léta dětem i rodičům
Filip Kořínek

Studii celého nového hřiště a vybrané
herní prvky najdete v příštím čísle IL.
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Jednou větou...

nového hřiště u základní školy od firmy Karim;
celková cena bude činit cca 2 mil. Kč.

• Začala realizace přístavby hasičské zbrojnice
v Mokropsech.

• Rada města akceptovala další nabídku na spolufinancování rekonstrukce ulice, a to ze strany
obyvatel Chrudimské.

• Farmářské trhy se poprvé konaly u vily Tišnovských; naopak mariánská pouť se letos v srpnu
bude konat už zase na návsi u kostela v Komenského ulici.

• Černošice navštívila 50členná skupina z partnerského Themaru a současně s ní také themarský Big Band, který v Čechách zahrál na několika
akcích.

• Po zimě jsou na řadě ulic nové výtluky, a tak už
sepisujeme seznam na další várku oprav.

• Vedení města vyzvalo Českou poštu k dohodě,
že pokud pro ni zajistíme nové prostory v plánované přístavbě vily Tišnovských, prodá městu zpět
pozemek za prodejnou Billa.

• V Mokropsech se v 15. ročníku Helpíkova poháru utkali páťáci z 20 škol Středočeského kraje
o postup do celostátního kola; o zahajovací výstřel se postaral krajský hejtman Josef Řihák.
• Na radnici se obrátilo už několik zájemců o prodej občerstvení u černošické cyklostezky; rada se
rozhodla vyhlásit obecný záměr a nechat je předložit soutěžní nabídky.
• Ministr Chalupa schválil další žádosti o podporu z OPŽP a mezi nimi i dotaci na rekonstrukci
a intenzifikaci ČOV Černošice ve výši přibližně
34 milionů korun; jde o naprosto zásadní úspěch
a historicky nejvyšší dotaci, kterou kdy město získalo; podíl města bude činit cca 12 mil. Kč; rekonstrukce ČOV představuje jednu z 5 hlavních
investičních priorit a potřeb města.
• Rada města vzdala plán spojit vítání občánků
se sázením stromů, protože není kam.
• Naši základní školu čekají prázdniny plné investic: během července a srpna by měla proběhnout
výměna vzduchotechniky v kuchyni, odhlučnění
jídelny, dokončení přístavby kuchyně, výstavba
dětského hřiště a zateplení fasády budovy v Komenského ulici.
• Školní parlament a následně také oficiální komise a rada města se shodly na výběru návrhu

• Městský úřad se zdárně zhostil povinností daných městu Černošice zákonem jako obci s rozšířenou působností (ORP), když v dubnu likvidoval
únik oleje v Jinočanech (podíleli se pracovníci
technických služeb, hasiči a odbor životního prostředí) a v květnu zajistil, několik týdnů krmil a opečovával a nakonec do lepší péče umístil zbídačené koně a krávy ze statku nad Všenorami.
• Město získalo do vlastnictví další část pozemků
pod ulicí Střední.
• Stavební úřad Černošice prošel kontrolou krajského úřadu s výjimečně dobrým hodnocením.
• Ředitelé základních škol Řevnice, Dobřichovice a Černošice souhlasili, že budou platit plné
náklady za hodiny školního bruslení; současně
s městskou dotací na ztrátové veřejné bruslení se
tím z beder zimního stadionu snímá značná část
dosavadních finančních ztrát.
• Do zajištění aukcí na elektřinu a plyn pro své
občany se společně s Černošicemi pustili Řevnice, Vonoklasy, Karlík, Lety, Všenory, Hlásná
Třebaň a Svinaře. O Dobřichovicích nebylo k datu
uzávěrky jasno.

• V reakci na výzvu s termínem 90 dní požádala
černošická betonárna stavební úřad, aby jí lhůtu
k nutnému přesunu do jiného místa prodloužil až
na 30. duben 2014; k datu uzávěrky nebylo stanovisko úřadu známo; v současném místě betonárna fungovala na základě dočasného povolení
na 10 let vydaného již v roce 1983.
• Je připraveno spuštění nově vybudovaného
napojení na pražskou vodovodní síť; tato investice
za cca 3 mil. Kč, schválená v roce 2010, městu
zajistí dostatečnou kapacitu i pro případ výpadku
našich vlastních zdrojů.
• Začali jsme jednat s ČEZem, který u mokropeského nádraží vlastní budovu své bývalé služebny a městu patří pozemek pod ní.
• O dalších důležitých rozhodnutích se dočtete
ve výběru ze zápisů rady a zastupitelstva uvnitř
listu.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz
tel. 604 851 754

34 milionů na ČOV – největší dotace v historii!
Začátkem května jsme se dozvěděli skvělou zprávu. Naše žádost o dotaci ze srpna
loňského roku, kterou jsme podali ke Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP), byla
vybrána k financování. Dotace je určena na plánovanou rekonstrukci a intenzifikaci
čistírny odpadních vod Černošice (ČOV).
Proč je nutná rekonstrukce
Stávající ČOV má mít kapacitu 7500 EO (=ekvivalentních obyvatel). Její technologie je však zastaralá a kapacity, na kterou byla projektována,
nedosahuje. Stále se zvyšujícím nárokům na plnění sledovaných parametrů předčištěných odpadních vod proto není schopna vyhovět. V průběhu
loňského roku jsme proto museli přistoupit k nákladnému vyčištění nádrží a provedení nového aeračního systému tak, abychom odvrátili nebezpečí hrozících postihů ze strany Inspekce životního
prostředí. Naše ČOV je jednolinková, což s sebou
přináší řadu problémů. Veškeré opravy, kterých je
v průběhu každého roku mnoho, se provádí velmi
těžko, neboť jednu linku nelze odstavit.
Co se bude rekonstruovat
Projekt se zaměřuje na celkovou rekonstrukci
stávajících nádrží i technologií. ČOV bude nově
koncipována jako dvoulinková. Zároveň je projekt
konzervativní, neboť všechny stávající nádrže nadále využívá, byť k jiným technologickým účelům.
Úpravy ČOV budou zahrnovat především dostavbu nových provzdušňovaných aktivačních
nádrží, kde dochází k odstraňování organického
a dusíkatého znečištění, nových dosazovacích
nádrží pro separaci vyčištěné vody, nových kalových nádrží pro zahuštění odpadního kalu, a to
vše včetně nového technologického vystrojení.
Dále budou instalovány nové moderní stroje pro
mechanické předčištění odpadní vody, odvodňo-

vání odpadního kalu, měření a regulaci a celkově
bude modernizován řídicí systém ČOV.
Kolik to bude stát
Předpokládaná cena všech úprav je 55 milionů
Kč. Z toho tvoří 9 milionů DPH, které je pro nás na
tuto investici uplatnitelné, tj. reálná cena bez DPH
je dle projektu 46 milionů Kč. Přiznaná dotace je
ve výši 34 milionů Kč, tedy cca 75 % z celkových
nákladů. Zbývajících 12 milionů Kč je podíl města, který by mělo zaplatit v průběhu dvou let. Tyto
ceny však vycházejí z projektové dokumentace
a můžeme tedy předpokládat, že výběrovým řízením dojde k jejich snížení.

kanceláře a firmy, která nám s žádostí pomáhala.
V průběhu posuzování žádosti jsme se v jednu
chvíli dočkali zprávy, že naše žádost byla zamítnuta z důvodu neschválení Plánu rozvoje vodovodu
a kanalizací Středočeským krajem. Skutečnost,
kterou jsme těžko mohli ovlivnit, když jsme Kraji
včas všechny podklady předali. Proti rozhodnutí
jsme podali námitky a uskutečnili řadu jednání,
včetně některých i na půdě poslanecké sněmovny a ministerstva životního prostředí. V únoru
jsme byli informováni, že naše námitky byly SFŽP
akceptovány. Poté si SFŽP několikrát vyžádal doplnění podkladů, než začátkem května konečně
rozhodl o výběru naší žádosti.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic
FOTO: Petr Kubín

Kdy se s úpravami začne
V současné době je zpracováván projekt pro
stavební povolení (k žádosti o dotaci postačil projekt pro územní rozhodnutí) a zároveň projekt pro
výběr zhotovitele stavby. Po dopracování projektové dokumentace a získání dalších potřebných
povolení, bude vyhlášena veřejná zakázka pro
výběr zhotovitele. Vzhledem ke složitému procesu
výběru zhotovitele při této zakázce, která je dle zákona o zadávání veřejných zakázek nadlimitní, se
dá předpokládat zahájení prací koncem letošního,
ale spíše v jarních měsících příštího roku.
Cesta k cíli byla dlouhá
Získání dotace na rekonstrukci ČOV nebylo snadné. Důležitý byl výběr vhodné projekční

-- Po dlouhém úsilí vedení města se podařilo
získat finance na opravu a rozšíření ČOV. -5
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Černošice a Řevnice společně nakupovaly elektřinu a plyn na burze
Jelikož historicky první nákup elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze
Kladno z konce roku 2011 byl na rok, bylo letos nutné nakoupit je na další období.
Stručně jsme o tom informovali již v IL 03/2013.
Poprvé jsme navíc nakupovali velkoodběr plynu pro základní školu, protože minule nešlo
ještě vypovědět smlouvu se stávajícím dodavatelem. Šlo o dodávku cca 719 MWh energie
na období do konce roku 2013. Škola loni platila 820 Kč/MWh, konečná vysoutěžená cena
spadla na 720 Kč/MWh, tedy úspora 100 Kč
na 1 MWh, v přepočtu cca 72 tis. Kč. Novým
dodavatelem je Pragoplyn, a. s.
Opětovně jsme v aukci nakupovali elektřinu
nízkého napětí a zemní plyn v režimu maloodběr pro období dodávky od března do konce
roku. V rámci města se vše nakupovalo i pro
základní školu, MŠ Topolská a Karlická, ZUŠ
a Aquaconsult (jen elektřina). Dále se poprvé
připojilo také město Řevnice, a to včetně své
školy, školky a technické společnosti Ekos (jen
elektřina).
Elektřina NN – Za Černošice se soutěžilo
celkem 37 odběrných míst, za Aquaconsult cel-

kem 44 a za Řevnice 32. Vysoutěžená konečná cena (při vyvolávací částce 1.600 Kč/MWh)
byla nakonec 1.180 Kč/MWh, což je úspora
pro Černošice 256 Kč na 1 MWh oproti minulému období, kdy byla cena 1.436 Kč/MWh.
Novým dodavatelem pro Černošice a Řevnice je
společnost E.ON Energie, a. s.

Pavla Hoppová, odbor investic
FOTO: Petr Kubín

Plyn MO – Za Černošice se soutěžilo celkem
8 odběrných míst, za Řevnice 6. Vysoutěžená
konečná cena (při vyvolávací částce 750 Kč/
MWh) byla nakonec 708 Kč/MWh, což je nárůst o 32 Kč oproti minulému období. Podle
zkušenosti makléře a současné situace na trhu
je dosažená cena pro tento rok velmi dobrá.
Novým dodavatelem plynu (maloodběr) je společnost Pražská plynárenská, a. s.
Černošice měly levnější energie již loni, tak už
pro ně dosažené úspory byly skromnější. Značných úspor ale díky svému zapojení dosáhly Řevnice – předpokládaná úspora je cca 350 Kč/

Nový vodovodní přivaděč
Vodovodní přivaděč v Radotíně, který jsme
hradili z prostředků našeho rozpočtu, byl dokončen na konci minulého roku. Vyšel nás na
3,7 milionu Kč a bude sloužit jen pro naše
město.
Nový vodovod je napojen na vydatnější
zdroj vody, než tomu bylo doposud, a především na něj nejsou napojeny žádné nemovitosti – slouží jen jako hlavní přiváděcí potrubí.
Pro obyvatele Radotína to znamená konec
problémů s tlakem vody v letních měsících
způsobených zvýšeným čerpáním vody z Prahy do Černošic a my jsme získali vydatný zdroj
vody, který i v případě nutnosti odstavení

MWh za elektřinu i za plyn, řečí peněz pak Řevnice ušetří slušných cca 700 tisíc korun.
Vzhledem k nedávnému poklesu cen již nyní
připravujeme nákup energií na rok 2014.

vlastních zdrojů vody dokáže bezproblémově
naše město zásobit.
Kdy bude spuštěn
Než se uvede vodovodní řad, který byl nedávno zkolaudován, do provozu, musí se provést opatření proti zvýšenému tlaku v potrubí
na čerpací stanici vodovodu v Radotínské ulici
a také na přívodu vody do čistírny odpadních
vod. Na základě hydraulického posudku, který si město nechalo vypracovat u společnosti
Hydroprojekt, se musí před spuštěním nového vodovodu předělat v čerpací stanici vodovodu v Radotínské ulici potrubí předávané

-- Díky elektronické aukci ušetří města
za elektřinu a plyn statisíce. --

vody. Jedná se především o výměnu armatur,
potrubí a osazení speciálního elektrošoupěte,
které umožní plynulou regulaci množství přiváděné vody. I na ČOV bude osazen speciální
redukční ventil, aby stávající zařízení nebylo
ohroženo zvýšeným tlakem. Tyto nezbytné
úpravy vyjdou na 130 tisíc Kč. Předpokládaný
termín provedení úprav a následného spuštění nového vodovodu je začátkem června.
Po spuštění nového vodovodu se pro naše
občany nic nezmění, nikdo tuto změnu nepocítí. Úpravy čerpací stanice se budou provádět za provozu. Větší tlak bude pouze v přiváděcím potrubí z Radotína do Černošic.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

Probíhající výstavba v našem městě
Komunikace
S příchodem jara se do našich ulic vrátily stavební stroje. První se letos dočkala asfaltového
povrchu Berounská ulice, kterou společnost
IPOSS Bohemia nestihla dokončit v tom loňském. Jako druhá přišla na řadu ulice V Mýtě
a vzápětí po ní ulice Jižní, jejíž výstavbu provádí
firma EKOSTAVBY Louny. Asfaltového povrchu
se dočkali i obyvatelé a cyklisté projíždějící ulicí
Na Skále. Další budou následovat.
Cyklostezky
Pro cyklisty a in-line bruslaře, ale i pro pěší,
byla dokončena výstavba cyklostezky vedoucí
od Radotína do Černošic, když koncem května
došlo k propojení nové trasy kolem chatové osady s tou stávající vedoucí k ulici Kazínská. Do
nového kabátu se oblékla i trasa vedoucí kolem
řeky od městské pláže, kde byl vybudován asfal6

tový povrch a vedle ní zpevněný chodníček pro
pěší. Výstavbu cyklostezek provádí firma Vodohospodářské stavby Teplice.
Aktuální výstavba
V ulici Školní společnost Stavitelství Řehoř
nahradila starý vodovod novým a stejně tak je
tomu i v ulici Pardubické, kde k vyměněnému
vodovodu přibude ještě dešťová kanalizace.
Aktuálně probíhá rekonstrukce Erbenovy ulice, chodníku ve Vrážské ulici, kde byla firmou
RAISA dokončena výstavba nového veřejného
osvětlení a začne se s výstavbou ulice. V kopci
k osadě V Lavičkách došlo k sanaci skály, která
ohrožovala bezpečnost na této komunikaci, kde
se začne s výstavbou cyklostezky. V této osadě
již začala výstavba cyklostezky, která se napojí
na cyklostezku nedávno dokončenou sousedními Dobřichovicemi.

Kulturní sál a hasičárna
Kromě výše zmíněných staveb probíhají práce v novém kulturním sále v objektu Centra
Vráž, kde jsou v současné době dokončeny
konstrukční vrstvy podlah, vzduchotechnika
a sociální zázemí. Koncem května se začalo
s rekonstrukcí hasičské zbrojnice v Mokropsech
a v červnu bude zahájeno zateplení fasády v budově ZŠ v Komenského ulici.
Aby toho nebylo málo, chodníky a zatravněné
pásy ve velkém rozkopaly stavební firmy provádějící pro společnost ČEZ Distribuce pokládku
nového kabelového vedení elektrické soustavy.
V letních měsících se začne s dalšími investičními akcemi, zejména v budovách základní
a mateřské školy, o kterých Vás budeme v následujících číslech průběžně informovat.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

z radnice

Prší a prší…
Po letošním prvním vydatném dešti v první květnové dekádě se naše ulice proměnily v potoky
a mnohde se vytvořila velká jezera z vody, která
neměla kam utéct. Problém s dešťovou vodou
někde řešení má, jinde bohužel ne.
Obecně můžeme říct, že v nových ulicích situaci velmi komplikují vyvedené okapy od soukromých nemovitostí (příkladem za všechny je Rumunská ulice). Voda ze silnice teče ve žlabech
a dostává se do vpustí dešťové kanalizace, ale
voda z okapů jednotlivých domů vtéká do „zatravněných“ (dnes blátivých) pásu, které zcela
likviduje.
Dalším problémem je místy ucpaná dešťová
kanalizace. Důvodem byla dlouhá zima. Kvůli
nepříznivému počasí jsme museli odložit úklid
komunikací po zimě. A přidaly se ještě květnové
svátky a omezená kapacita technických služeb,
a tak se bohužel před extrémními dešti nepo-

Přijímací řízení do
černošických školek
a prázdninový provoz
Jak dopadlo přijímací řízení do mateřských
škol v Černošicích? Celkem bylo přijato 72
dětí, z toho 39 dětí do MŠ Karlická, 18 dětí
do MŠ Topolská a 15 dětí do MŠ Barevný
ostrov (Vápenice). Na doporučení sociální
komise bylo do každé školky přednostně
přijato po jednom dítěti. Protože většina rodičů hlásila své dítě do dvou i všech tří školek
najednou, není snadné přesně určit celkový
počet přihlášených dětí. Z údajů, které mám
k dispozici, ho odhaduji na cca 115.
Prosíme rodiče, jejichž dítě bylo přijato
do více školek zároveň, aby se, pokud tak
ještě neučinili, v co nejkratší době rozhodli
pro jednu ze školek a s touto informací neprodleně kontaktovali příslušné ředitelky MŠ.
Umožní tak přijetí dalších dětí v pořadí.
Prázdninový provoz
Jako každý rok chystají školky i letos letní
prázdninový provoz. Vzhledem k plánované
rekonstrukci v MŠ Karlická proběhne prázdninový provoz ve zbývajících dvou školkách,
a to následovně:
• 1. 7.–12. 7. 2013 MŠ Barevný ostrov (Vápenice)
• 26. 8.–30. 8. 2013 MŠ Topolská
MŠ Barevný ostrov nabídla volná místa
i cizím dětem za 300 Kč na den. Podle aktuálních informací jsou již kapacity pro letní
provoz v obou školkách naplněné. Bližší informaci případně podají paní ředitelky Červenková z MŠ Barevný ostrov (tel. 251 511
424, mob. 724 877 645) a Mandová z MŠ
Topolská (tel. 251 642 185).
Lenka Kalousková
členka rady města Černošice
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

dařilo čištění všech vpustí dešťové kanalizace
dokončit.
V neposlední řadě odvodu dešťové vody nepřispívá špatně provedená dešťová kanalizace
v několika ulicích z období před cca 6–10 lety.
Příkladem za všechny je Kladenská. Voda teče
všude, jen ne do vpustí dešťové kanalizace.
Jsou totiž 20 cm od obrubníku, za betonovou
přídlažbou, která se proměňuje v koryta potoku.
Obdobně je na tom Školní, kde jsou vpusti na
pravé straně při příjezdu od školy, ale sklon je
na opačnou stranu, Ke hřišti, kde jsou uprostřed
vozovky, ale voda teče po kraji. Tyto nešvary mají
řešení a budeme se jimi zabývat.
To, co řešení nemá, je oblast bez dešťové
kanalizace. Příkladem je Smetanova, Na Drahách, ale i úseky Střední bez podélného spádu,
Bulharská, Čapkova, kousek Husovy a mnoho,
mnoho dalších ulic... Vsakování funguje jen do
doby, než se vsakovací jímky, drenážní potrubí
nebo obyčejné zatravněné pásy zcela naplní vodou. Příkladem je vsakovací jímka v křižovatce

Husova – Alešova, která dokázala pojmout až
do teď všechny deště, ale takové množství vody,
jaké spadlo v květnu, už pojmout nedokáže.
...a lokalita Habřiny, ta je samostatnou kapitolou. Tam, kde bývala přirozená vodoteč, stojí
chaty se zahrádkami. Odvodu vody nepomáhá
ani nově provedený kousek dešťové kanalizace od Dobřichovické ulice a obnovená dešťová
vpusť napojená do dešťového potrubí různých
rozměrů pod zahrádkami chat v rokli mezi ulicemi V Olšinách a V Habřinách. V této lokalitě
pomůže jen nákladná výstavba nové dešťové
kanalizace, na kterou máme již zpracovaný projekt, ale co nemáme, jsou finanční prostředky
na její realizaci.
Extrémním vlivům počasí ale nikdy dokonale
čelit nedokážeme. Snažme se proto k těmto situacím přistupovat realisticky. Ultimativní „něco
s tím udělejte, hlavně ať už se to příště neopakuje“ se snadno řekne, ale hůř udělá.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

Sál v Centru Vráž: možnost pronájmu
V únorovém čísle Informačního listu jsme vás
informovali o koupi a dokončení kulturního sálu
v Centru Vráž. Jeho úpravy se pomalu dostávají do finále, a tak je čas uvažovat o jeho využití.
Nový sál o rozměru cca 130 m2 (resp. 200
m2 včetně příslušenství) bude poskytovat prostor pro volnočasové aktivity, společenské
události, výstavní, kulturní a vzdělávací akce,
a dále pro různé městské potřeby a samozřejmě dle kapacity i pro komerční využití. Sál
bude vybaven kvalitní audiovizuální technikou
včetně jevištního osvětlení.
Podmínky použití sálu budou upřesněny dle
rozhodnutí rady města v prázdninovém čísle IL.

Předpokládáme rozsah nájemného od velmi
nízkého poplatku pro místní neziskové aktivity
(na pokrytí provozních nákladů, tj. světla, topení aj.) až po standardní sazby pro komerční
aktivity.
Pokud vše půjde tak jak má, měl by se sál
pro veřejnost otevřít nejpozději od října 2013.
O definitivním termínu budeme informovat.
Pokud o pronájmu uvažujete nebo potřebujete více informací, kontaktujte prosím pana
Pavla Blaženína z odboru kultury emailem
pavel.blazenin@mestocernosice.cz nebo telefonicky na čísle 602 200 817.
Filip Kořínek

Kurzy „PEČUJ DOMA“
Pečujete o své blízké doma a chtěli byste si
v této oblasti rozšířit své znalosti a dovednosti?
Pak je právě pro vás určen cyklus kurzů „Pečuj
doma“, který pořádá Diakonie ČCE. Kurzy jsou
určeny laickým pečujícím z rodin ze Středočeského kraje, starajícím se zejména o seniory. Je
zaměřen na předání informací, rad a zkušeností
ze všech oblastí péče i na praktický nácvik ošetřovatelských technik.
Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR v rámci projektu „Pomá-

háme pečovat“, pro účastníky je tudíž zdarma.
Semináře se konají ve vzdělávacím centru
Diakonie ČCE, Belgická 22, Praha 2.
Přihlášky a více informací na tel. 734 171 231,
739 244 875, e-mailu info@pecujdoma.cz
a www.pecujdoma.cz.
TERMÍNY A TÉMATA
(sobota, od 11.00 do 16.00)
8. 6. Ošetřovatelské a rehabilitační minimum
15. 6. Sociálně právní minimum
22. 6. Základní nácvikový kurz
29. 6. Nástavbový nácvikový kurz

Tisková oprava
Informace k aukci elektřiny a plynu pro domácnosti
V minulém čísle IL na formuláři plné moci byla nedopatřením v jednom místě otištěna slova „48
měsíců“. Jedná se o chybu. Aukce elektřiny a plynu pro černošické domácnosti bude na
období 2 let (24 měsíců), jak je správně uvedeno v jiných částech materiálů. Děkujeme za
pochopení.
Filip Kořínek, starosta

7

z radnice
A
u kc e e l e k t ř i n y a p l y n u p r o

Chcete snížit náklady na domácnost? Město Černošice pro Vás zajistilo příležitost snížit
náklady na elektrickou energii a zemní plyn. Úspory dosáhnete snadno a bez poplatků.
Ve městě Říčany, které první podobnou aukci zajistilo, se přihlásilo cca 500
domácností a díky své společné síle dosáhly úspory 17 % nákladů na elektřině
a 30 % na plynu – celkem za 7 milionů korun (za 2 roky). V současné době podobné aukce připravuje řada další měst a obcí. Vedení Černošic aktivně vybídlo ke
společnému postupu také Dobřichovice, Vonoklasy, Řevnice, Karlík a další obce
regionu Dolní Berounka. V jednotě je síla – a větší šance výrazně ušetřit. Nenechte
si to ujít!
Technické zajištění aukce poskytuje společnost eCENTRE, český průkopník
elektronických nákupů a partner města Černošice mimo jiné v jeho historicky první
aukci v roce 2011 na služby mobilních operátorů (dosažená úspora byla 61 %!).

K Vašim úsporám vede jen pár kroků:
1. krok: N
 a Informačním centru podepíšete smlouvu s eCENTRE a předáte potřebné podklady. eCENTRE takto
sesbírá podklady od všech domácností, které se budou chtít zúčastnit …
2. krok: e
 CENTRE se sdruženou poptávkou skrze e-aukční síň osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti
v elektronické aukci.
3. krok: V
 e stanovený termín v internetové aukční síni proběhne soutěž mezi dodavateli o co nejnižší cenu – je
zajištěna férová soutěž s účinným mechanismem pro dosažení nejlepší možné ceny.
4. krok: P
 oskytovatel služby porovná Vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-aukce. Je-li cena z e-aukce nižší
než Vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem. Máte tak
zajištěn 100 % administrativní servis.

Z čeho se skládají Vaše platby a co je možné soutěžit?
Zjednodušeně lze říct, že platby za energie se skládají z těchto částí:
Regulovaná složka – především cena za distribuci energie (elektřiny či zemního plynu), která je každoročně pevně stanovena Energetickým regulačním úřadem a nelze ji tudíž soutěžit.
Neregulovaná složka – výši této části si dodavatelé stanovují sami, a tudíž lze soutěžit v e-aukci.
Neregulovaná složka u elektřiny: Jedná se o cenu za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do Vašich zásuvek) v kWh
a dále pevnou cenu za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, evidenci apod.). V e-aukci
soutěžíme neregulovanou část, tedy silovou elektřinu. Tato tvoří cca 40 % z celkové platby.
Neregulovaná složka u zemního plynu: Jedná se o cenu za samotnou spotřebu zemního plynu včetně stálého měsíčního
poplatku. V e-aukci soutěžíme neregulovanou část. Tato tvoří až 80 % z celkové platby.

Kam a kdy přinést podklady, abyste mohli v aukci ušetřit za elektřinu a plyn?
Provoz kontaktního místa:
Kde? – Zasedací místnost Městského úřadu Černošice, Riegrova ul. 1209, Černošice
Kdy? – Každé pondělí od 13.00 do 19.00 od 13. května do 24. června (7 sběrových dní)
Kontaktní osoba – Linda Fialová, T: 739 201 267, E: fialova@ecentre.cz
Co?
Podklady potřebné pro zařazení do e-aukce
- Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn) za každé odběrné místo
- Kopie ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn) včetně rozpisu spotřeby a záloh za každé odběrné místo
- Informace o způsobu placení záloh (číslo bank. účtu, spojovací číslo SIPO apod.)
- Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem
Pozn.: Smlouva je standardizovaný formulář společnosti eCENTRE. V případě zájmu soutěžit i další komodity uvedené ve smlouvě (PHM, telekomunikace), můžete i tyto zaškrtnout – k ničemu Vás to nezavazuje, jen v případě vyhlášení e-aukce na tyto
komodity Vás společnost eCENTRE osloví s výzvou k předání podkladů, budete-li mít zájem se zúčastnit.
Jak?
Způsob předání podkladů
- osobně na kontaktním místě (kopie dokumentů v tištěné podobě)
-	zasláním kopií dokumentů v tištěné podobě na adresu eCENTRE, a. s., Milena Kurniková, Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava 1.
Obálku s podklady označte „Domácnosti města Černošice“.
Žádáme občany, kteří se chtějí do e-aukce zapojit, aby své podklady předali co nejdříve, aby bylo možné zkontrolovat úplnost předaných
dat. Dne 24. června bude sběr dat definitivně uzavřen.
Termín samotné e-aukce: konec srpna 2013. Změna termínu vyhrazena. O termínu e-aukce budou občané města informováni na webových stránkách a v Informačním listu. Následně pak budou pro občany na kontaktním místě připraveny k podpisu smlouvy s vítězným
dodavatelem. Změnu dodavatele administrativně v plném rozsahu zajišťuje eCENTRE společně s vítězným dodavatelem.
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č e r n o š i c k é d o m á c n o s t i !z radnice
Nejčastější otázky a odpovědi k aukci pro občany
Je účast v aukci pro obyvatele Černošic nějakým způsobem
zpoplatněna?
Ne, obyvatelé nehradí žádné poplatky. Aukce je pro občany zcela ZDARMA!
Kolik domácností se musí k aukci přihlásit, aby se dosáhlo
očekávaného snížení cen?
Čím větší bude počet domácností (objem poptávané energie),
tím nižší ceny je možné dosáhnout. V Říčanech se zúčastnilo cca
500 domácností a ušetřily celkem 7 mil. Kč. V regionu Dolní Berounky se počítá s účastí domácností z Černošic, Dobřichovic,
Řevnic, Vonoklas, Karlíka a dalších. Předpokládám, že celkový
počet domácností přesáhne 500.
Jaké podklady je třeba eCENTRE ze strany občanů předat?
-	Kopii smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn) za každé odběrné
místo
-	Kopii ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn) včetně rozpisu spotřeby a záloh za každé odběrné místo
-	Informace o způsobu placení záloh (číslo bank. účtu, spojovací číslo SIPO apod.)
-	Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem – její formulář
najdete uprostřed Informačního listu a také na městském webu
www.mestocernosice.cz
Pokud nemáte možnost zhotovit kopie svých smluv a vyúčtování,
přineste na kontaktní místo originály – město Černošice poskytuje pro tento případ možnost bezplatně zhotovit kopii na místě.
Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli, nebo dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity,
musí obyvatelé uzavřít smlouvy s vítěznými dodavateli?
Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená v e-aukci byla vyšší, než
je stávající cena klienta, klient není povinen uzavírat smlouvu s novým dodavatelem. Pokud dojde ke snížení ceny pouze
u jedné komodity, může klient uzavřít jen smlouvu na ni. Běžně
však v aukcích na dodávky elektřiny a plynu dosahujeme úspor
v rozmezí 10–20 %. Nepředpokládáme tedy, že by domácnosti
neušetřily.
V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od
nových dodavatelů?
Záleží na výpovědních lhůtách smluv stávajících dodavatelů dané
domácnosti. Standardně bývá výpovědní lhůta 3 měsíce počínaje prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. V takovém případě, když bude výpověď podána do konce září, může dodávka od nového dodavatele na základě nové
smlouvy začít od ledna.
Jací dodavatelé se aukce účastní a je nějaké riziko výpadků
dodávek energií a podobně?
Aukce se účastní zhruba desítka alternativních dodavatelů energií, kteří získali veškeré potřebné licence dle české legislativy
a jsou prověřenými a aktivními hráči na energetickém trhu. Dodávku energie zajišťuje dle zákona vždy koncový dodavatel (např.
v Černošicích RWE a ČEZ). V aukci se soutěží pouze silová
elektřina a spotřeba zemního plynu, nemění se provozovatel ani
podmínky koncové distribuční sítě. Faktury budete dostávat od
nového dodavatele (kterým může, ale nemusí být Váš stávající),
zatímco provoz přípojky elektřiny či plynu zůstává dle zákona pod
stejnou firmou.

Jaký bude mít z této akce prospěch vedení města a organizátor aukce eCENTRE?
Elektronická aukce na dodávky energií pro samotné město (úřad
a městské organizace) již úspěšně proběhla. Tím, že vedení
města připravilo možnost aukce na dodavatele energií pro své
obyvatele, nezíská žádné výhody. Snahou vedení města je pouze
pomoci svým občanům dosáhnout úspor svých životních nákladů. Společnost eCENTRE je komerční subjekt, který na základě
smluvního ujednání za organizaci aukce dostane od vítězného
dodavatele provizi ve výši 4,5 % ze soutěženého objemu.
Pokud má obyvatel města více míst odběru (například
2 v Černošicích a 1 na chalupě v Krkonoších), může do aukce zahrnout všechna najednou?
Záleží jen na jeho vůli. Může do e-aukce dát odběrná místa v obou
lokalitách, ale také nemusí. Logické ovšem je mít obě místa za
stejnou cenu a u stejného dodavatele. Větší objem vložený do
e-aukce také zvyšuje předpoklad dosažení vyšší úspory.
Mohou se aukce zúčastnit také místní podnikatelé a místní
firmy?
Ano, za podobných podmínek jako platí pro domácnosti. Vzhledem k odlišnosti distribučních tarifů budou požadavky podnikatelů agregovány zvlášť. Také podnikatelé podepisují jiný formulář
plné moci (k dispozici na webu a v kontaktním centru).
Mohou se obyvatelé účastnit e-aukce, když mají uzavřenou
smlouvu na dobu určitou, např. do dubna 2014?
Ano mohou, elektronická aukce je realizována na období 2 let
a tito uživatelé se mohou k odběru připojit po uplynutí jejich stávající smlouvy, a to na dobu zbývající. Po uplynulých dvou letech
bude opětovně vyhlášena e-aukce.
Kde lze zjistit, na jak dlouhé období mám uzavřenou smlouvu se stávajícím dodavatelem, pokud to není ze smlouvy
zcela zjevné?
Tuto informaci Vám musí poskytnout stávající dodavatel.
Máte v plánu řešit takto i další služby, třeba telekomunikace?
Ano, máme. V případě zájmu občanů jsme schopni uspořádat
e-aukci i na jiné komodity, například telekomunikace nebo PHM.
Ve formuláři smlouvy s eCENTRE můžete o tuto možnost nezávazně projevit zájem, abychom Vás pak včas informovali.
Co využitím této možnosti výběru dodavatele občané krom
snížení ceny ještě získají?
Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti také 100 % administrativní servis, díky kterému se nemusejí obávat někdy nejasných, nesrozumitelných, nebo dokonce nevýhodně nastavených
podmínek. V aukci jsou jasně stanovené základní parametry podmínek a dodavatelé nabízejí během aukce už jen ceny.
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z radnice

Ze 79. jednání Rady města Černošice ze dne 8. 4. 2013
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• schvaluje kupní smlouvu mezi městem Černošice a paní M. Š. o koupi pozemků parc. č. 4030
a 4031/2 v obci a k. ú. Černošice; doporučuje
zastupitelstvu projednat a schválit uzavření kupní smlouvy;
• souhlasí s objednáním proplachu a dezinfekce
potrubí nového vodovodního řadu z Radotína,
který je nutný k provedení laboratorního rozboru vody u provozovatele – spol. Pražské vodovody a kanalizace;
• mění usnesení č. 78/43/2013 přijaté na 78.
schůzi rady konané dne 25. 3. 2013 následně:
schvaluje přijetí nabídky Ing. Petra Kotka, Ph.D.
- EnergySim na zpracování průkazů energetické náročnosti budov a energetických auditů
pro budovy ZŠ Mokropsy, MŠ Karlická a DPS
za 90.200 Kč včetně DPH;
• souhlasí s vydáním povolení pro vjezd do čističky odpadních vod v Černošicích za účelem vypouštění odpadních vod přivážených fekálními
vozy pana V. Kučery za 100 Kč/m3 bez DPH;
• nesouhlasí s umístěním mobilního kiosku s občerstvením na pozemku parc. č. 5224 v ul.
Ukrajinská, Černošice z důvodu nesouladu
s platným územním plánem;
• souhlasí se změnou užívání části přízemí RD
č. p. 109 v ul. Komenského k provozování prodejny vína a vinotéky s možností posezení zákazníků do 10 míst k sezení;
• souhlasí s navrženým oplocením bytového
domu „Terasy Černošice“ na parc. č. 2014/3
v k. ú. Černošice;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce
na zhotovitele stavby „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“; souhlasí s vyloučením nabídky
M. Matyáska z důvodu nesplnění požadavků
zadavatele stanovených v zadávacích podmínkách; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky
TOST.cz, s r.o. za 4.098.270 Kč vč. DPH;
• souhlasí se zveřejněním záměru města Černošice darovat pozemek parc. č. 2817/3 bratrům
P. v rámci mimosoudní dohody o narovnání nároků plynoucích ze smluv souvisejících s výstavbou infrastruktury v oblasti Lada v Černošicích,
uzavřených v roce 2001;
• souhlasí s uzavřením kupní sml., kterou dojde
k prodeji pozemku parc. č. 556/4 o výměře 20
m2 v k. ú. Černošice za 60.000 Kč a s uzavřením smlouvy směnné, kterou dojde ke směně
pozemku o výměře 0,8 m2 vzniklého oddělením
z pozemku parc. č. 566/3 za pozemek o výměře 0,8 m2 vzniklého oddělením z pozemku
parc. č. 550 oba v k. ú. Černošice; doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření obou
smluv;

výpůjčce sběrných nádob na využitelné složky
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
komunálních odpadů s EKO - KOM, a. s., ktezhotovitele stavby „MŠ Karlická, výměna rozvorou se nahrazuje smlouva stávající;
dů teplé a studené vody“; souhlasí s výběrem
nejvhodnější nabídky S.V.A., spol. s r. o., za • bere na vědomí zápis z 20. jednání komise životního prostředí ze dne 27. 3. 2013.
998.250 Kč vč. DPH.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje Dohodu o narovnání mezi městem
Černošice a panem D. G.; doporučuje zastupitelstvu dohodu schválit;
• schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ZŠ
Černošice; doporučuje zastupitelstvu Dodatek
č. 2 schválit;
• schvaluje Veřejnoprávní smlouvy s obcemi Řitka
a Řevnice; doporučuje zastupitelstvu smlouvy
schválit;
• jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na „Výstavbu dětského hřiště v Černošicích“: F. Kořínek, D. Göttelová, L. Divišová, R.
Petelíková, L. Kalousková, J. Kahounová, J.
Marková, I. Klajmon a M. Moravec;
• schvaluje Smlouvu o provedení těžby, zpracování a prodeje dřevin;
• schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor (garáží v ul. Nádražní) od ČEZ pro potřeby
uskladnění materiálu během rekonstrukce hasičské zbrojnice;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Nákup komunální techniky zadávané v rámci projektu CZ.1.02/2.1.00/11.13310
Snížení prašnosti na území města Černošice“;
souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na tuto
veřejnou zakázku.

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice bere na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce; zápis z jednání
Školské rady ze dne 14. 3. 2013; souhlasí s odměnou pro ředitele ZŠ.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice souhlasí s ročním prodloužením licencí zálohovacího systému Symantec
Backup Exec na základě výsledků výběrového řízení G13/111087, tj. s nákupem od Polysoft, s. r.
o., za 36.233,45 Kč vč. DPH.

BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace uvedené v podání
pana V. k záměru prodeje části pozemku PK
563 v k. ú. Černošice; trvá na svém usnesení
č. R/78/12/2013 ze dne 25. 3. 2013;
• souhlasí 1) s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo se společností Stavitelství Řehoř, s. r. o.,
na akci „Dešťová kanalizace a vodovod v ulici
Pardubická“, kterým dojde ke změně rozsahu
díla a snížení celkové ceny díla oproti uzavřenému dodatku č. 1 o částku 675.979,90 Kč bez
DPH za zkrácení trasy dešťové kanalizace; nová
cena díla bude 3.205.486,10 Kč vč. DPH; 2)
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKAs opravou dešťové kanalizace v Gogolově ulici
CE
z důvodu odvrácení následků havárie na potruRada města Černošice schvaluje podání žádosti
bí; 3) s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Dešo dotaci na projekt „Rozšíření separace a svozu
ťová kanalizace Černošice - ulice Gogolova“ se
biologického odpadu ve městě Černošice“ do
Stavitelství Řehoř, s. r. o., za 696.405,93 Kč
Operačního programu Životního prostředí.
vč. DPH; schvaluje zadání zakázky přímo dle
části třetí 5.1 směrnice o zadávání veřejných zaODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
kázek a výjimku z počtu předložených nabídek,
Rada města Černošice:
ze stanovení minimální délky podání nabídek
• schvaluje k dalšímu projednání a rozpracování
a zveřejnění VŘ na internetových stránkách;
předběžný záměr realizace otočky pro školní
autobusovou linku i běžnou dopravu v křižovat- • schvaluje rozpočtové opatření č. 20; bere se
souhlasem na vědomí rozpočtové opatření
ce Komenského a Jižní ulice; pověřuje starostu
č. 19;
organizací veřejného setkání.
• schvaluje 1) Smlouvu o zajištění technické podpory TAK, o. s., při pořádání farmářských trhů;
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
2) příspěvek 5.000 Kč na farmářské trhy pořáRada města Černošice bere na vědomí zápis
dané TAK, o. s., v roce 2013;
z 25. jednání komise sociální a pro péči o seniory
• schvaluje 1) logo města Černošice dle návrhu
ze dne 3. 4. 2013.
Jany Skálové, 2) Pravidla užívání znaku, vlajky
a loga města Černošice.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením nové smlouvy o bezplatné

Z 80. jednání Rady města Černošice ze dne 22. 4. 2013
zhotovitele na akci „ZŠ Černošice - odhlučnění,
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace školní
Rada města Černošice:
jídelny“, s termínem konání komise pro otevírání
• souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr
obálek a posouzení a hodnocení nabídek 13. 5.
zhotovitele na akci „ZŠ Černošice - rekonstruk2013 od 10.00; schvaluje znění zadávací dokuce školní kuchyně - II. etapa““, s termínem
mentace a návrhu smlouvy o dílo pro zhotovitele
konání komise pro otevírání obálek a posouna tuto akci; jmenuje členy komise pro otevírání
zení a hodnocení nabídek dne 14. 5. 2013 od
obálek k této veřejné zakázce: Z. Moucha, L.
10.00; schvaluje znění zadávací dokumentace
Březinová, M. Mutlová; náhradníci – M. Votava,
a návrhu smlouvy o dílo pro zhotovitele na akci
Z. Podhola, A. Kulhánek; ukládá OISM uveřej„ZŠ Černošice - rekonstrukce školní kuchyně
nit výzvu na zhotovitele této;
- II. etapa“; jmenuje členy komise pro otevírání obálek pro tuto veřejnou zakázku: členové • bere na vědomí informace o záměru pronájmu
části městského pozemku; souhlasí s proná– Z. Moucha, P. Wolf, M. Mutlová; náhradníci
jmem pozemku parc. č. 6192/6 o výměře 50
– V. Kočová, V. Podroužková, K. Mazánková;
m2 za účelem zřízení venkovního posezení pro
ukládá OISM uveřejnit výzvu na zhotovitele stavby rekonstrukce školní kuchyně;
novou provozovnu rychlého občerstvení u že• souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr
lezniční stanice Černošice – Mokropsy;
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• bere na vědomí žádost J. Aleše, ředitele cirkusu
Astra o pronájem veřejného prostranství Sportparku Berounka pro umístění cirkusu ve dnech
23. a 24. 4. 2013; nesouhlasí s poskytnutím
veřejného prostranství;
• souhlasí s vybudováním nového kabelového vedení NN v osadě Slunečná;
• ukládá OISM odeslat nájemnici bytu č. 8 v Karlštejnské ul. č. p. 259 výzvu k uhrazení dlužných
částek za nájemné a služby spojené s užíváním
bytu;
• nesouhlasí s novým dopravním řešením a úpravami parkoviště v Karlštejnské ulici z důvodu
nedoložení stanoviska Policie ČR a oddělení
dopravy a správy komunikací, odbor stavební
úřad MěÚ Černošice.

z radnice
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje Smlouvu o zajištění technické podpory s TAK, o. s., (podpora farmářských trhů);
• souhlasí s výpovědí smlouvy s poskytovatelem
služeb mobilního operátora; souhlasí s uzavřením smlouvy o centrálním zadávání;
• souhlasí se zpětvzetím žaloby proti společnosti ILIRIDA, s. r. o., v likvidaci o zaplacení
11.765,30 Kč s příslušenstvím;
• souhlasí s postupem dle části třetí odst. 4 bodu
4.1 směrnice o zadávání veřejných zakázek;
schvaluje výběr nejvhodnější nabídky uchazeče OPVS consult, s. r. o., Mariánské náměstí
355, Příbram za jednotkovou cenu 2.740 Kč
bez DPH.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• souhlasí s čerpáním investičního fondu MŠ
Karlická 38.100 Kč dle žádosti ředitelky;
• ukládá vedoucí FO informovat ředitele školy
Z. Mouchu o rozhodnutí rady města; starostovi provést odvod z investičního fondu školy
ve výši 1.500.000 Kč do rozpočtu zřizovatele; radnímu T. Hlaváčkovi předložit RO č. 24
zastupitelstvu města k projednání; bere na
vědomí návrh RO číslo 24 na použití odvodu
a doporučuje zastupitelstvu RO schválit;
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 25.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
Rada města Černošice schvaluje Dodatek č. 2
ke smlouvě na poskytování služeb pro úče-

ly projektu „Zlepšení kvality procesního řízení
a strategického managementu města Černošice,
CZ.1.04/4.1.01/53.00083“ s Českou společností pro jakost, o. s.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí žádost majitele lesů B. F. o poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích z rozpočtu obce; konstatuje, že
město nemá finanční prostředky k podpoře
soukromých vlastníků lesa;
• souhlasí s poskytnutím informační podpory
projektu na zajištění elektronické aukce na nákup elektřiny a plynu pro místní občany a podnikatele, a to ve formě zveřejnění informací
v IL, na městském webu a případně dalšími
prostředky, a s poskytnutím prostoru a organizační a technické výpomoci v budově městského úřadu pro sběr dat ze strany organizátora aukce, společnosti eCENTRE.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ
ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí se zrušením veřejné zakázky vedené pod názvem „Poskytování pracovně-lékařských služeb“;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu a správě
městské pláže pro letní sezónu 2013 a 2014
s panem J. P.; s uzavřením smlouvy o dílo
(předmětem je dodávka a instalace travního
koberce o výměře cca 350 m2 za dohodnutou
cenu 60.000 Kč);

Z 23. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 18. 4. 2013

Zastupitelstvo města Černošice:
deji pozemku parc. č. 566/4 o výměře 20 m2 v obci
• rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona
a k. ú. Černošice za kupní cenu 60.000 Kč a uzavřeč. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
ní smlouvy směnné, kterou dojde ke směně pozemku
řádu, že návrh č. 31 na pořízení změny územního pláo výměře 0,8 m2 vzniklého oddělením z pozemku
parc. č. 566/3 o celkové výměře 44 m2 za pozemek
nu na pozemku parc. č. 4474 a 4475 v k. ú. Černoo výměře 0,8 m2 vzniklý oddělením z pozemku parc.
šice nebude projednáván ve změně Územního plánu
č. 550 o celkové výměře 644 m2 v obci a k. ú. ČerČernošice;
nošice;
• rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním • schvaluje směnnou smlouvu mezi městem Černošice
a paní RNDr. Ing. arch. I. Č. o směně pozemku parc.
řádu, že návrh č. 32 na pořízení změny územního
č. 4893/32 za pozemek parc. č. 4896/6;
plánu na pozemku parc.č. 4385 a 4386 v k. ú. Černošice bude projednáván ve změně Územního plánu • schvaluje Dohodu o narovnání mezi městem a panem
D. G.;
Černošice;
• schvaluje kupní smlouvu mezi městem Černoši- • schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní
školy Černošice;
ce a paní M. Š. o koupi pozemků parc. č. 4030
• schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s obcí Řitka.
a 4031/2 v obci a k. ú. Černošice;
• schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc.
2
v k. ú. Využijte
Černošice možnosti
ve RŮZNÉ navštívit seminář
č. 5129/62 oa výměře
Hledáte zaměstnání
nedaří127
semVám?
vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma- Zastupitelstvo města Černošice schvaluje doplnění Prajetkových do vlastnictví města Černošice;
videl pro vydávání IL takto: článek 7, bod 1. bude znít
• schvaluje uzavření smlouvy kupní, kterou dojde k pro- takto: „Doporučený maximální rozsah příspěvků je jedna

Pozvánka

Jak najít zaměstnání

é budete moci individuálně konzultovat svou situaci s poradkyní GLE o.p.s.
ivity proběhnou v rámci projektu „Pracovní a podnikatelské poradenství
Středočeském kraji“ a zúčastnit se mohou osoby starší 50 let a cizinci žijící
Středočeském kraji, účast je ZDARMA. V případě zájmu nás, prosím,
ntaktujte ! Hledáte zaměstnání a nedaří se Vám? Využijte možnosti navštívit seminář a po něm in-

m:

o:

akt:

• souhlasí s odstraněním náletových dřevin
včetně kořenového systému, očištěním povrchu skalního svahu nad stávající komunikací
V Lavičkách vč. jeho zabezpečení při provádění prací, a to dle doporučení z odborného
posudku vypracovaném Českou geologickou
službou; s výběrem nejvhodnější nabídky firmy
Petr Kasperovič na provedení činností v ceně
220.230 Kč bez DPH (není plátce);
• souhlasí se zřízením veřejného osvětlení
v Chrudimské ul. a s provedením stavebních
úprav stávajícího VO v ulici Táborské a Nám. 5.
května tak, aby bylo možné zrušit vrchní vedení
na Nám. 5. května v úseku od Strakonické ulice po Chrudimskou dle cenové nabídky firmy
ELEKTROŠTIKA, s. r. o., která v daném místě
provádí pokládku kabelů NN pro ČEZ Distribuce, za 62.385 Kč bez DPH; schvaluje výjimku
ze směrnice města o zadávání veřejných zakázek, a to podle části třetí, čl. 4;
• souhlasí s provedením úprav přečerpávací
stanice vodovodu v Radotínské ulici v souladu s hydrotechnickým posudkem a dle cenové kalkulace společnosti AQUACONSULT,
s. r. o., tak, aby byly eliminovány zpětné rázy
v potrubí způsobené zvětšením tlaku a s provedením úprav pro zvětšení tlaku na přívodním
vodovodním potrubí do ČOV v celkové částce
129.719 Kč bez DPH (bude placeno v režimu
přenesené daňové povinnosti); schvaluje výjimku ze směrnice města o zadávání veřejných
zakázek, a to podle části třetí, čl. 4; rozpočtové
opatření číslo 26.

Jak najít zaměstnání

normostrana A 4 (1800 znaků včetně mezer). Redakce
si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení.“
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI
UPRAVOVANÉ
Zastupitelstvo města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 19;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a Sportovním klubem Černošice.
Plná znění zápisů ze zasedání zastupitelstva a schůzí rady města najdete na webu města: http://www.
mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/
vedeni–mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu u pí Magdaleny Košťákové. V případě
zájmu je možné získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za
stránku (dle ceníku za poskytování informací).
Zkrácené verze zápisů schůzí rady města a zastupitelstva připravila Dana Jakešová, editorka IL.

Sbírka pro Diakonii
byla opět úspěšná

dividuálně konzultovat svou situaci s poradkyní GLE, o. p. s. Aktivity proběhnou v rámci
Ve dnech 10. a 11. 5. proběhla v našem městě opět dobročinná sbírka pro
projektu „Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji“ a zúčastnit se
Diakonii Broumov. Tentokrát jsme měli pouze dvě sběrná místa – v budově
Co se dozvíte?:
18. 6.
2013osoby
od 12:30
mohou
staršído
5015:30
let a cizinci žijící ve Středočeském
kraji, účast je ZDARMA.
městského úřadu a v DPS. V Mokropsech to tentokrát z technických důvo
Kde
hledat
zaměstnání?
Dozvíte
se,
kde
hledat
zaměstnání,
jak
napsat
motivační
dopis
a
CV,
jak
se
připravit
na
Následně proběhnou indiv. konzultace
dů nebylo možné, protože objekt hasičské zbrojnice je v rekonstrukci.
pracovní pohovor.

Jak napsat motivační dopis a Když
životopis,
aby
jsem potvrzovala
termín sbírky, měla jsem obavy, že kvůli nainDůmKdy:
s pečovatelskou
službou
18. 6. 2013 od 12:30
do 15:30
potenciální zaměstnavatele zaujaly?
stalovaným
a
stále
plným
kontejnerům
na obnošené šatstvo nebude tak
Vrážská
1805,s 252
28 Černošice
Kde: Dům
pečovatelskou
službou Vrážská 1805,
252

Jak28
seČernošice
připravit na pracovní pohovor?
úspěšná jako ty minulé. Mé obavy byly zbytečné, opět jsme sesbírali velké
Kontakt pro přihlášení: poradenstvi@gle.co.uk,
www.gle.cz
224 241s 589,
773možnostmi
697 876
poradenstvi@gle.co.uk,
www.gle.cz

Seznámení
dalšími
projektunejen kvalitního šatstva, obuvi, ale i nádobí a různých domácích
množství
224 241 589, 773 697 876
potřeb. Jako každý rok budeme sbírku organizovat ještě i na podzim, o termínu Vás budeme včas informovat.
Děkujeme všem, kteří se sbírky zúčastnili, a tím pomohli potřebným
lidem.
Milena Paříková, členka rady města
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z vašich reakcí

Černošický tunel je územně plánovací chybou
Naše sdružení opakovaně poukazuje na nevhodnost řešení černošického územního plánu.
V rámci připomínek ke změně ÚP zveme veřejnost na projednání jeho 1. změny:
1. Plán na výstavbu tunelu bude sloužit jako
projektový podklad pro Metropolitní územní
plán. Černošice se stanou oblastí směřování
dopravy z přilehlého území. A protože se výstavba tunelu kvůli jeho ceně bude odkládat, ve
svém důsledku tento plán povede k ještě větší
dopravní zátěži Černošic.
2. Stavba tunelu nejspíš nebude nikdy realizována. Město nemá slibovat občanům drahé
stavby a plánovat nesplnitelné. Nemá smysl
podřizovat územní plán obce řešení, které nikdy
nenastane. Trasa tunelu by proto v ÚP neměla
být zakreslena, a to ani čárkovaně. Náklady na

Zpráva z Horky
Trpělivě na Horce čekáme, jestli i k nám
dolehne Velký třesk (akce vyhlášená současnou radnicí, kdy za cenu maximálně zvýšené
daně z nemovitosti se vedení zavázalo výrazně zkvalitnit stav podstatné části důležitých
komunikací pro obyvatele). Po několika etapách asfaltování měla dostat nový svršek i ul.
Libušina, opravdu velmi zanedbaná cesta plná
děr a výmolů, jediná obsluhující vrchní část
hustě zastavěného svahu. K velké lítosti všech
sousedů byla radními náhle vyřazena z plánů

pořízení tunelu jsou srovnatelné s 1/2 nákladů
na tunel Blanka. Pro silnici druhé třídy se jedná
o těžko představitelný luxus.
3. Řešení dopravy v regionu spočívá v participativním územním plánování regionu jako celku.
Takovému řešení plán tunelu do budoucna brání. Naopak umožňuje plýtvat veřejnými prostředky na projektové chiméry, které ani v budoucnu
nemohou mít funkční návaznost a opodstatnění.
4. Stavba tunelu je v rozporu s ochranou podzemních vod. Přímo v Černošicích by zcela jistě
ovlivnila režim spodních vod a pravděpodobně
by přivedla do závislosti na vodovodu část občanů, kteří dosud využívají vlastní studny.
5. Kraj tento finančně náročný záměr ze
svých plánů již vypustil. Přesto pro radnici je viobnovy na letošní rok pro její délku a náklady
na rekonstrukci. Obyvatelé domů v oblasti sepsali petici dožadující se na radnici alespoň
nového povrchu na nejzatíženějším a nejděravějším kratším úseku této komunikace a ve
snaze dosáhnout alespoň kvalitního propojení
s ulicemi, které slušnější svršek z minulosti
mají.
Starosta přislíbil úpravu povrchu prostředky
TS. K té sice došlo, ale je jen na úrovni výplně
děr. Tak se svépomocí řešila situace dosud bez
trvalejšího efektu. Očekáváme, že odpovědní
své rozhodnutí přehodnotí a řádná rekonstrukce
začne i zde.

dina tunelu stále lákavá a argumentuje stejnými
slovy pro jeho ponechání v městském ÚP jako
předešlé vedení.
6. Myšlenka tunelu vznikla po chybném sečtení nárůstu dopravních intenzit.
7. K reálnému snížení dopravních intenzit
dospějeme zefektivněním průjezdnosti z Dobřichovic a Řevnic směrem na Prahu i jinými směry
než přes Černošice. Finančně efektivnější by
pak byly investice do posílení dalších dopravních směrů např. Jinočany, Ořech, Rudná, Jíloviště, Řitka a dále převedení ranních dopravních
špiček na koleje formou funkčního příměstského S-Bahnu.
Petr Vaškovic
předseda Aqua Incorrupta, o. s.

Další nemilá skutečnost vyplývá ze sestěhování téměř všech zdravotních služeb na vzdálenou Vráž, zejména pro starší obyvatele Horky,
těch zde samostatně žije nepoměrně více než
v dalších částech města. K tomu tato významná
původní oblast na strmém kopci není dosud obsluhována autobusem. Především v zájmu těchto lidí bychom přivítali přímé spojení veřejnou
dopravou s Vráží. Zatím jen návrh na protažení
trasy školní linky od kostela ul. Waldhauserovou
do ul.V Horce a pak přes Vráž k další škole byl
zpochybněn pro terénní komplikace, možnou
neochotu dopravce a finance.
Petr Kubín, Jiří Císař a Václav Vlasák

z historie

Již 140 let uplynulo od narození našeho slavného spoluobčana
prof. Jana JANSKÉHO
Jan Janský se narodil 3. 4. 1873 v Praze, kde také vyrůstal. Jeho pradědeček žil ještě v Podkrkonoší, dědeček již v Praze na Smíchově otevřel obchod s mýdlem a jeho
otec již vlastnil továrnu na výrobu mýdla.
Dospívající chlapec nebyl moc nadšeným školákem, zato měl řadu jiných zájmů. Byl členem
Klubu smíchovských velocipedistů a Spolku smíchovských akademiků. Nakonec se z něj stal výborný student, promoval v roce 1898 na lékařské
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Protože mu
chyběly patřičné známosti, aby se dostal na tehdy
preferované obory jako např. chirurgie či gynekologie, nastoupil v listopadu 1899 na psychiatrickou kliniku prof. Kuffnera. Klinika nemá mnoho
financí, přesto se snaží na základě dostupných
vědeckých poznatků léčit duševně nemocné.
Mladý dr. Janský zastává názor, že duševní
nemoci musí mít nějaké tělesné příčiny a že by
se na nich mohly podílet i vlastnosti krve. Proto
si také vybral problematiku sérologie, shlukování červených krvinek, pro svou habilitaci na
docenta.
Odebírá krev zdravým i nemocným a po dlouhém experimentování se tato souvislost neprokázala, ale dostává se tak ke svému slavnému
objevu 4 krevních skupin I, II, III, IV (později A, B,
AB, O). Před tímto objevem v roce 1901 popsal
rakouský lékař Karl Landsteiner tři krevní skupiny,
za než dostal v roce 1930 Nobelovu cenu. V roce
1940 objevil ještě Rh faktor. Proto se v případě
12

dr. Janského hovoří pouze o objevu čtvrté skupiny.
V roce 1910 přišel také americký bakteriolog
a imunolog W. L. Moos s objevem 4 krevních
skupin, ale odlišně je kvalifikoval. Tím docházelo
k záměně krevních skupin a na bojištích l. světové války k tragickým omylům. Zabránila tomu
až v roce 1921 Světová vědecká komise, která
schválila klasifikaci dr. Janského.
Pracuje dál na psychiatrické klinice a řeší
nepříliš probádané problémy tohoto oboru.
Na klinice zakládá likvorologickou laboratoř
na využití rozboru míšního moku. V roce 1914
je jmenován mimořádným profesorem. Dlouho
si toto jmenování neužil, protože je povolán
na srbskou, později italskou frontu l. světové
války. To se neblaze projevilo na jeho zdraví
a po srdečním infarktu se v r. 1916 vrací domů.
Pak ještě tři roky vede psychiatrické oddělení
pražské posádkové nemocnice. V roce 1921
je konečně jmenován řádným profesorem psychiatrie, ale není mu souzeno dlouho se z ocenění radovat. 8. září téhož roku umírá ve vile
v Černošicích, za hotelem Kazín v dnešní ulici
Dr. Janského. Je pohřben v rodinné hrobce na
Malvazinkách.

Svoji manželku Hedu považoval za svoje největší štěstí, pomáhala mu překonávat všechny
životní těžkosti. Paní Heda byla dcerou stavitele
Bečky, majitele košířské usedlosti „Kotlářka“. Ten
postavil svým třem dcerám tři vily v Černošicích.
Za velkého zájmu černošických občanů a hlavně členek místního Červeného kříže, byla 1. srpna 1975 na vile odhalena pamětní deska prof.
MUDr. Jana Janského. Jako hosté se slavnosti
zúčastnili přední hematologové.
Milena Křížová

z města a okolí

Helpík učí první pomoci děti i dospělé
Na začátku května proběhlo v Černošicích krajské kolo soutěže Helpíkův pohár. Soutěž pro
děti se zdravotnickou tematikou vznikla v roce
1998 jako doprovodná akce Rallye Rejvíz. Život jí
vdechli záchranáři ZZS Jeseník. Snad každodenní setkání s neštěstím a bolestí jim dalo impuls ke
vzniku této soutěže, kdy dětem formou hry a zábavy chtěli ukázat, jak si chránit to nejcennější,
co máme, jak pomoci druhému, když je třeba,
a jak je důležité a někdy tak snadné vyhrát boj
s časem, boj o život.
V současnosti ale občanské sdružení Helpík,
jehož předsedu Tomáše Strončka jsme požádali
o rozhovor, pořádá kurzy první pomoci po celé
republice.
XX Pro koho jsou kurzy určeny?
Kurzy první pomoci jsme schopni přizpůsobit
jakékoliv věkové kategorii, skupině posluchačů
nebo i požadavkům objednavatele. Nejčastěji pořádáme kurzy pro složky Integrovaného záchranného systému, kterými prošli například i hasiči
z SDH Mokropsy, pro učitelské sbory, autoškoly,
firmy, žáky základních i středních škol a samozřejmě i pro veřejnost.
XX Mohou se těšit na nějaké kurzy či přednášky také občané Černošic? Přece jenom,
každý z nás se může setkat s dětskými úrazy,
těžšími úrazy při sportech, kolapsem někoho
z blízkých nebo i s vážnějšími zraněními třeba při autonehodě. Často jde o velmi vypjaté
situace a pro laika pak není jednoduché zareagovat…
To máte pravdu. Proto je důležité mít alespoň
základní znalosti z první pomoci. Je pak větší
šance, že i ve stresové situaci si vybavíte, co je
třeba udělat. I proto v průběhu října a listopadu
plánujeme přednášky první pomoci také v Černošicích. A v případě zájmu také v prosinci. (pozn.
red.: přesné termíny v dalších číslech IL)

FOTO: os Helpík

-- Do projektu Helpíkův pohár se letos zapojilo 160 škol z celé republiky. --

základních školách. Soutěž existuje již od
roku 1998, zájem se určitě vyvíjel postupně.
Kdy soutěž nabrala „velký rozměr“?
Zlomovým byl rok 2003. Tehdy bylo založeno občanské sdružení Helpík a začala výuka po celé
ČR. Byl to velice náročný rok, který doznal hodně
podstatných změn, které s sebou nesly i spoustu problémů. Ve finále se vše podařilo zvládnout
za pomoci ředitele pana doktora Michala Havlíčka z tehdejší Zdravotnické záchranné služby
Praha-západ a jeho týmu. V první pomoci jsme
poprvé proškolili na 5000 dětí a každoročně se
nám daří toto číslo navýšit. V roce 2011 pak bylo
převedeno sídlo OS Helpík do Černošic a v roce
2013 jsme se stali institucí akreditovanou Ministerstvem školství.

XX Je třeba se na kurz hlásit dopředu?
Ano, v případě zájmu je nutná rezervace na info@
helpik.cz. Vstupné je dobrovolné a celý výtěžek
bude určen na pokrytí nákladů Helpíkova poháru
2014.

XX Jaký rozsah má tedy soutěž v tomto okamžiku?
V současné době probíhá již 15. ročník Helpíkova
poháru a do projektu je zapojeno přes 160 škol
z celé ČR. Jenom ve Středočeském kraji jich je
60. Tato čísla dokazují, že soutěž má své příznivce, a tudíž svůj smysl a opodstatnění. Pravidelně
se každý rok koná 6 krajských kol a celostátní
kolo zůstalo součástí Rallye Rejvíz, což je mezinárodní odborné metodické zaměstnání pro posádky zdravotnických záchranných služeb.

XX Vraťme se k Helpíkově poháru, díky kterému se učí první pomoci děti v 5. třídách na

XX Jakou roli hraje ve vašem projektu základní škola v Černošicích?

Beseda pro Černošice – chemie a reprodukce
Chemie a chemické látky nás obklopují v našem každodenním životě.
Kromě všeho pozitivního, co chemie nabízí,
mohou některé chemické látky výrazně ovlivňovat životní procesy savců, včetně člověka.
Poruchy plodnosti se v posledních dvaceti letech staly významným problémem mnoha párů
v České republice i v celém rozvinutém světě
a do budoucna představují jeden z nejzásadnějších medicínských problémů s dopadem
na ekonomiku. Ačkoliv příčin tohoto nepříznivého trendu je mnoho, chemické znečištění
našeho životního prostředí v něm zřejmě hraje
jednu z hlavních rolí.
Přednáška seznámí posluchače se současným výzkumem negativního vlivu látek z životního prostředí na reprodukci savců včetně člo-

věka. Bude prezentována studie vlivu různých
látek na myší reprodukci v pokusu, kde je produkováno několik generací potomků.
Jelikož dosažení reprodukční schopnosti
trvá u myši jen několik týdnů, je možné sledovat zhoršující se reprodukční schopnosti potomstva v řádu měsíců a objasnit tak procesy,
které v lidské populaci trvají desítky let.
Chemie a reprodukce bude předmětem
besedy, kterou povede Mgr. Lukáš Děd z Biotechnologického ústavu AV ČR. Beseda proběhne v sobotu 15. 6. od 10 hodin v klubu
Ferenc Futurista, Vrážská 324, Černošice
(u nádraží).
Za občanské sdružení Aqua Incorrupta zve
Jan Jelínek

Základní škola Černošice se do soutěže zapojuje již řadu let. V roce 2006 se dokonce žáci
probojovali do celostátního kola a umístili se
na skvělém 6. místě. Zároveň nám opakovaně vedení školy pomáhá se zajištěním prostor
k pořádání krajského kola Středočeského kraje
a žáci 8. a 9. tříd nám pomáhají na úlohách jako
figuranti.
XX Jak se vám daří tak velký projekt financovat?
V dnešní době je opravdu složité najít partnera,
který by nám pomohl financovat celý projekt.
Proto si přednášky (školní kola) hradí každá
škola sama a z vydělaných peněz jsme schopni částečně pokrýt náklady krajských kol a kola
celostátního. To ale díky ochotným lektorům,
kteří často přednáší zadarmo a jednotlivé školy objíždí vlastními vozy. Těm patří i to největší
poděkování. Bez jejich pomoci by projekt vůbec
nefungoval.
XX A kdo vás letos podpořil?
Letos nás podpořila Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky, Teva Pharmaceuticals
CR, s. r. o., a společnost ROCHE, s. r. o., Ceny
do soutěže nám věnovali EMCO, spol. s r. o.,
a BILLA, spol. s r. o. Jejich pomoci si velice vážíme.
Dana Jakešová

Vzpomínka
na Josefa Cajthamla
Dne 26. května zemřel
ve věku 32 let náš jediný, hodný, pracovitý,
nenahraditelný a všemi milovaný syn, Ing.
Josef Cajthaml. 20 let
jsem neslyšela jeho
hlas. Tato vzpomínka
je zároveň připomenutím třetího výročí úmrtí
jeho tatínka.
Všem přátelům, spolužákům, kamarádům
a známým, kteří Josefa uctí tichou vzpomínkou,
děkujeme. Kdo jste ho znali, nezapomeňte.
S láskou a bolestí vzpomíná
maminka, manželka s dcerou Terezkou.

13
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Vítejte „V zahradách“

FOTO: Lukáš Kliment

Pokračování ze str. 1
Víkend otevřených zahrad v České republice pořádá Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve spolupráci s Národním památkovým ústavem
a Průvodcem parkem. Otevírá jinak nepřístupné zahrady a běžně navštěvovaným dává novou dimenzi poznání. Projekt je modelovaný podle iniciativy Open
Garden Squares Weekend, která od roku 1998 vždy druhý víkend v červnu
zprostředkuje otevření soukromých náměstí, dvorů a zahrad v Londýně.
Mnohem starší a rozsáhlejší britský počin – National Gardens Scheme, probíhá po celé Velké Británii již od roku 1927. Zahrnuje soukromé zahrady, jež
jsou několik dnů v průběhu sezony výjimečně otevřeny pro charitativní účely.
V rámci NGS si termíny zpřístupnění volí sami majitelé podle toho, kdy je jejich
zahrada nejzajímavější. Návštěvnost objektů je různá, do některých zavítají jen
lidé z okolí, do jiných se sjíždějí návštěvníci z daleka. Návštěva široké škály zahrad, od venkovských sídel přes městské rezidence až po venkovské a městské zahrádky, je jedinečným zážitkem.
Černošice jsou zahradní město s dlouholetou tradicí. Jejím jádrem jsou staré zahrady s pozoruhodnými dřevinami, které dodávají městu charakteristický
vizuální ráz. Po letech, kdy jsme navštívili přes sto padesát zahrad u nás i v zahraničí, po loňské návštěvě Víkendu otevřených zahrad v Plzni a Praze a po
úspěšných Dnech architektury v Černošicích jsme s nápadem zpřístupnění zahrad oslovili Mariu Cavinu. Pouze díky ní se mohla původní myšlenka postupně
proměnit ve skutečnost. Tak vznikla letošní událost „V zahradách“.
Letos se černošické zahrady otvírají poprvé. Zvolili jsme spolupráci s městem a představení zahrady vily ZUŠ, zapojení do Víkendu otevřených zahrad
a uspořádání doprovodného programu, abychom místní obyvatele i další zájemce upozornili na možnost zpřístupnění zahrad a rozvíjení zahradní kultury,
která je Černošicím dlouhodobě vlastní.

Čtyři cella v zahradě
Na zahájení události „V zahradách“ jsme pozvali
čtveřici mladých cellistů, kteří koncertují pod názvem Prague Cello Quartet. Vystoupí v sobotu
8. 6. od 17 hodin na zahradě Zemanova letohrádku (ZUŠ, Střední 403).
Jan Zvěřina (1987), Petr Špaček (1988), Jan
Zemen (1985) a Ivan Vokáč (1987) spolu hrají
od roku 2006. Jejich repertoár zahrnuje úpravy
děl klasické hudby, jazzu, filmových kompozicí i skladeb metalových skupin. Jak sami hráči
konstatují, jedním z jejich cílů je „přivést ke kvalitní hudbě posluchače všech věkových kategorií
a srozumitelnou cestou jim ukázat, že i klasickou
hudbu lze poslouchat“.
Jan Zvěřina je členem Doležalova kvarteta
a držitelem prestižních ocenění (Heranova mezinárodní soutěž Beethovenův Hradec aj.). Petr
Špaček je vítězem soutěže Concertino Praga,
jako sólista účinkoval například s FOK, Moravskou filharmonií Olomouc. A koncertoval mimo
jiné i ve slavné Royal Albert Hall. K úspěchům
Jana Zemena patří titul absolutního vítěze na
soutěžní přehlídce konzervatoří České republi-

-- Černošice jsou zahradním městem s dlouholetou tradicí. --

Existují různé varianty otevření zahrad – od zapojení do širšího systému až
po ryze lokální iniciativu, od oficiálních projektů až po sousedské či přátelské
akce, od historických zahrad až po zahrádky u domků a chat, pro dobročinné
účely, v jednotných či individuálně zvolených časových termínech.
Letos přejeme všem hezké zážitky „V zahradách“. Děkujeme městu za finanční podporu a spolupráci a paní ředitelce ZUŠ Ludmile Plzákové za vstřícný
přístup. Též bychom chtěli vyslovit díky všem laskavým majitelům, kteří své zahrady zpřístupnili, i všem lidem, kteří byli ochotni událost podpořit. Věříme, že
zahrada je místem, které lidi spojuje a přináší jim radost.
Eva Klimentová
Za Garden Panorama, o. s. , www.gardenpanorama.cz

FOTO: archiv Prague Cello Quartet

-- Mladí cellisté přijedou zahrát
na zahradu ZUŠ. --

ky a titul laureáta na Internationaler Wettbewerb
v rakouském Liezenu. Posledním členem je Ivan
Vokáč, laureát sedmi mezinárodních soutěží.
Maria Cavina
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Procházka
po černošických
zahradách
V rámci události „V zahradách“ se s námi
vydejte na krátké putování, při němž nahlédneme do tajuplných koutů Černošic. Sraz je
v neděli 9. června ve 14 hodin pod liliovníkem tulipánokvětým v zahradě ZUŠ.
Navštívíme historicky zajímavé zahrady,
setkáme se s jejich majiteli, popovídáme si
o proměnách a dnešní podobě zahrad, budeme mít příležitost si prohlédnout historické fotografie a hledat místa z fotografií v zahradě.
Přijďte se inspirovat nebo jen projít na čerstvém černošickém vzduchu, poznat sousedy a město tak trochu z jiné stránky. Těšíme
se na Vás!
Děkujeme všem majitelům za velmi vstřícný přístup a otevření zahrad.
Honza Kocourek a Ivan Látal
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z města a okolí

Změnily se černošické zahrady za 60 let?
Zahrady byly na větších celcích. Násilná fragmentace začala v 60. letech a dílo jsme „dokončili“
v době nedávné. Zmizely volné plochy – louky
a sady.
Neřinčely sekačky a štěpkovače. Trávu jsme
pokosili a usušili, kdo měl králíky, rád si ji odvezl. Louky byly mnohodruhové, krásné a voňavé.
To se odstranilo častým sekáním, kdy ani nestačí vykvést. Koupat jsme se chodili do Berounky,
pamatuji jen jeden bazén u Šlafrů, který využívali
i sousedé z okolí.

Breaking the walls
CISV je celosvětové společenství dobrovolníků založené v roce 1951. Prostřednictvím svých vzdělávacích programů se snažíme lidem zprostředkovat
obohacení z kulturní rozmanitosti. Věříme, že mír
je uskutečnitelný pomocí přátelství a že největší
kus práce můžeme odvést u dětí. Organizujeme
programy pro děti a mládež od 11 do 19 let a pro
dospělé (od 19 let). Mezi účastníky našich programů jsou i děti z Černošic. V letošním roce pořádá naše místní organizace CISV, díky podpoře
magistrátu a vedení ZŠ, mezinárodní tábor Step
Up v ZŠ Černošice-Mokropsy. Přijďte mezi nás!
Den otevřených dveří našeho tábora proběhne 20. 7. od 14 hodin.
Step Up je vzdělávací program určený speciálně dětem ve věku 14 a 15 let. Jeho cílem je poukázat na důležitost zodpovědnosti v životě každého z nás, posílení schopností vést lidi, pochopení
kulturních rozdílů mezi státy apod. Každý tábor
pracuje s konkrétním, předem určeným tématem.
Účastníci na dané téma vedou diskuse, vzájemně
si plánují jednotlivé aktivity. Step Up nechce být
pouze hrou, ale i přípravou na život. Chystáme aktivitu přínosnou také pro místní komunitu – v našem případě pro seniory. Každý ze zúčastněných
států (Kanada, USA, Švédsko, Itálie, Norsko,

Výstava Český kras

Zahrada měla vlastní kompost, ovocné stromy,
rybízy, maliny a zeleninovou zahrádku.
Daleko více bylo včelstev. V dnešní době kácení ovocných stromů by nenašly potravu.
I ta nejmenší zahrada měla vzrostlý strom.
S čím se setkají naši potomci na zahradách za
šedesát let?
Na zahradách se žilo, večer u táboráku zněla
kytara a zpěv. Pro nás děti byly zahrady obrovským jevištěm, kde jsme mohli pozorovat proměny přírody, ale i jen si hrát na schovku, chytat

FOTO: CISV

Mexiko, Rakousko, Řecko a ČR) představí svou
zemi. Pojďte s námi vařit a prohlédnout si prezentace delegací v úterý 16. 7. od 14 hodin
v DPS Černošice. Děkujeme vedení DPS, že
nám umožnili tuto akci uspořádat.
Za CISV Martina Humlová

století Jaroslav Petrbok. Český kras je největší vápencovou oblastí v Čechách s unikátní morfologií.
Světovou proslulost si získal výskytem zkamenělin.
Romantický kraj vápencových skal a hlubokých
A právě při příležitosti 40. výročí vyhlášení CHKO
lesů mezi Prahou a Berounem, jehož osu tvoří řeka
Český kras, které jsme oslavili v minulém roce, si
Berounka a výraznou dominantu středověký hrad
Vás dovolujeme pozvat na fotografickou výstavu,
Karlštejn, byl před 40 lety vyhlášen chráněnou
která ukazuje jedinečné bohatství živé i neživé příkrajinnou oblastí. Jeho příznačný název Český kras
rody Českého krasu a zároveň přibližuje i činnost
poprvé použil významný badatel z první poloviny 20.
Správy CHKO, která zajišťuje péči a ochranu tohoto
jedinečného území. VýFOTO: Alexandr Komasko
stava vás seznámí s historií ochrany Českého
krasu a s jeho přírodním
bohatstvím (květena,
zvířena, jeskyně, lomy,
štoly, geologické lokality) prostřednictvím fotografií čtrnácti autorů.
Výstavu
můžete
zhlédnout v galerie
Mokropeská kaplička
ve Slunečné ulici od
1. do 23. června. Galerii Vám ráda otevře
paní Lada Sklenářová,
tel: 733 205 444, která
vedle galerie bydlí.
-- Český kras je chráněnou krajinnou oblastí již 40 let. -Pavel Blaženín

chrousty, houpat se na houpačce. Kde panovaly
dobré sousedské vztahy, zůstaly zadní branky
mezi zahradami otevřené a my jsme se proháněli
po čtyřech zahradách, pokud jsme něco nepodupali.
V zahradách se sousedé zcela přirozeně navštěvovali, nepotřebovali k tomu žádný „víkend
zahrad“. Doba je jiná, ale třeba nová setkávání lidí
zahradám prospějí.
Ivan Látal

Pozvánka na výstavu
V Černošicích žije mnoho významných lidí.
Zařadit mezi ně můžeme jistě i výtvarníka
Martina Zhoufa. Jeho obrazy si nyní budete moct prohlédnout přímo v našem městě. Vernisáž výstavy proběhne 20. 6. od
19 hodin ve vinotéce Cellarius v Centru
Vráž. Kdo nestihne výstavu, může si obrazy
prohlédnout následující dva měsíce mezi
11–20 h v prostorách kavárny nad vinotékou.
Martin Zhouf (*1962) je jedním ze zakladatelů výtvarné skupinu ProArt. Vystavuje
po celé republice i v zahraničí. Jeho dílo je
známo z obálek knih Ondřeje Neffa, u něhož od roku 1988 až do nedávné minulosti
působil jako dvorní ilustrátor. Ilustroval víc
než 40 obálek knih Dicka Francise pro nakladatelství Olympia. Celkem však graficky
upravil nebo ilustroval více než 500 knih pro
různá nakladatelství. Příležitostně spolupracoval na filmech (Nexus, Saxana, Dune),
muzikálech (Kleopatra, Rebelové), počítačových hrách (Skeldal I a II) a v neposlední
řadě se věnoval tvorbě obalů českých a slovenských hudebních interpretů. V současnosti spolupracuje s řadou knižních nakladatelství a v poslední době se také ve větší
míře vrací k volné tvorbě, kde se mimo jiné
snaží zúročit svoji dlouholetou ilustrátorskou praxi. Jeho nejoblíbenější technika,
kterou pracuje, je airbrush (americká retuš)
kombinovaná případně s malbou akrylovými
barvami a kresbou.
Dana Jakešová
AUTOR: Martin Zhouf
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ŠmikFikFest aneb clownský festival divadla a hudby
Všichni se už těšíme na prázdniny. Se školou je Šmitec, ale ještě ne úplně. Zbývá
posledních pár dnů. Popadneme vysvědčení, sbalíme kufry a tradá... na vytoužené
výlety, tábory a dovolené... Vzhůru, vstříc sladkému nicnedělání!
Ale to bude možné až za pár týdnů. A než tohle
všechno nastane, ptáme se: „Co budeme dělat?“ Odpověď je jednoduchá: „Je tu ŠmikFikFest.“ Festival clownů, dobré nálady a dobré
hudby, který poskytne všem divákům a hostům
rozptýlení a aktivní zábavu. Akce pro celou rodinu a pro mladé publikum. Proběhne ve dnech
21.–25. 6. na prostranství Sportpark Berounka.
Program bude nabitý. Přes den představení
v clownské ARÉNĚ Sacra Circusu a též akce
„Otevřené Šapitó“, kde si bude moct každý vyzkoušet některé cirkusové disciplíny jako žonglování s kruhy, kužely, míčky, chůzi po laně, skákání na skákacích botách. Ale také bude možné
se od clownů naučit nějaké eskapády z manéže
a kdo bude chtít tančit, může battlovat, breako-

Cesta kamene
Zveme Vás na besedu se sochařem Petrem Váňou.
Žije v Karlíku a s jeho objekty se můžete
setkat v Černošicích i v širokém okolí. U nás
se podílel na obnově interiéru kostela, jeho
socha Panny Marie je umístěna v ulici V Horce a další plastika na mokropeském hřbitově.
V Dobřichovicích je duší sochařského sympozia, jehož výsledky můžete vidět u zámku a
podél cesty mezi Dobřichovicemi a Karlíkem.
Podělí se s Vámi o své zážitky při obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
v Praze. Přijďte ve středu 26. června ve 20
hodin do klubu Ferenc Futurista, Vrážská
324, Černošice (u nádraží).

vat, skotačit s klauny, kteří jsou ve ŠmiFik Šapitó
doma.
V pátek v Šapitó uvidíte rockovou clownerii
Bedňáci. V sobotu pak Brouhádku, Brick Circk
a clownerii o svobodě Domptér. Jsou to představení určená všem, kdo se rádi baví.
Večer budou na programu koncerty. Hudba
bude trošku hlasitější než divadlo, ale není určena jenom pro ty, kteří nedoslýchají, ale hlavně
pro ty, co se chtějí trochu vybláznit při dobré
muzice. Budou hrát kapely HI-FI, Sketa syn,
Kšandy industry a Make Them Scream. Rozsah
žánrů je široký od elektronické taneční hudby
přes jazz, hip-hop, reggae, drum'n'bass, ska až
po punk-rock-indie.
V neděli budou děti moci nakouknout do kouzelné zahrady Cirkusu Žardini a opět navštívit
Otevřené ŠmikFik Šapitó. Odpoledne zahrají
děti ze žonglovacího a dramatického kroužku
Pohodart představení Tajemný hrad. A po nich
večer v osm bude legendární česko-slovenská
clownerie Talíře-Taniere o obrovském uvolnění
z pozitivní destrukce.
Takže ŠmikFikFest znamená, že se školou je
Šmik k Berounce Fik a tam už jen Fest dobrá

zábava. Clowni blázní. Můžete s nimi sdílet svoji
radost z očekávání prázdnin.
V pondělí a úterý dopoledne pak budeme hrát
pro žáky naší základní školy z Černošic i Mokropes.
Za organizátory, sdružení Kloaka a Sacra Circus
Števo Capko
FOTO: archiv pořadatelů

-- Návštěvníky festivalu čeká nabitý program. --

Martin Pavlík
FOTO: archiv pořadatele

inzerce

Již 9. ROK S VÁMI
REALITKA ČERNOŠICE
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Soudní znalec

v oboru oceňování motorových vozidel a strojírenství
s více než 30letou praxí

nabízí rychlý a spolehlivý odhad ceny.
Přijedu kamkoli. Ing. Kotnauer 603418078
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Zprávy
ze Sokola
Zálesácký závod zdatnosti
Již po několikáté jsme se v druhé půlce
dubna zúčastnili zálesáckého závodu zdatnosti. Počasí nám tentokrát nepřálo, celý den
pršelo. Závod se konal v brdských lesích nedaleko vrchu Písek a účastnily se ho tříčlenné hlídky ve třech kategoriích (mladší žactvo,
žactvo 11–16 let a dorost). Černošický Sokol
se závodu účastnil s hlídkou mladších žáků ve
složení Štěpán Daněk, Vojtěch Wolf a Alexandr
Pavlovský. Trasu závodu pro naše kluky tvořil
okruh dlouhý 3 km s několika stanovišti, kde
bylo potřeba prokázat znalosti z oblasti vlastivědy, přírodovědy, historie Sokola a znalosti uzlování a morseovky. V cíli je ještě čekala
zkouška ze zdravovědy a rozdělání ohně, což
bylo za daného počasí velmi obtížné. V kategorii mladších žáků soutěžilo 11 družstev, vyhrálo
družstvo Sokola Dobříš a naši kluci obsadili
páté místo.
Čarodějnice
Na sokolské hřiště se již tradičně na konci
dubna slétli čarodějnice a čarodějové. Nej-

dříve jsme rozehřáli naše těla a košťata rozcvičkou a poté si všichni mohli prověřit své
čarodějnické dovednosti spočívající v koulení
míčů košťaty, házení pavouků do kotlíku, lovení myší, skládání svých podobizen a lovení
předmětů v magické hmotě. Žízeň a hlad jsme
pak zahnali ochutnávkou čarodějného lektvaru
a pečenými buřty.
Přebor župy Jungmannovy v sokolské všestrannosti
V sobotu 11. května se konal v Příbrami závod ve šplhu, atletice a sportovní gymnastice.
Do všestrannosti patří ještě plavání. Za nás se
zúčastnilo 21 holek a 10 kluků. Počasí bylo
jako vždy chladné a deštivé, ale závodníkům to
nevadilo (většina z nich je na každoroční nepřízeň počasí zvyklá). Všestrannost se hodnotila
jen u závodníků, kteří absolvovali všechny disciplíny včetně plavání.
Z Příbrami jsme si odvezli 13 medailí. Jakub
Fara získal bronzovou medaili ve šplhu a tři
stříbrné za atletiku, gymnastiku a všestrannost.
Jan Suchánek zvítězil v gymnastice a získal
stříbro za všestrannost. Kristýna Pavlovská získala dvě stříbrné a Jaroslav Lžičař dvě bronzové za gymnastiku a všestrannost. A bronzovou
medaili si odvezla Klára Holečková za atletiku
a Julie Lesová za šplh. Čtyři naši závodníci

(J. Fara, J. Suchánek, J. Lžičař, K. Pavlovská)
se v červnu zúčastní celorepublikového přeboru ČOS ve všestrannosti.
Sokolský výlet
Tradiční jarní výlet se Sokolem se letos uskutečnil ve středu 8. května. Účastníci, převážně
seniorského věku, se letos vydali na západ od
Prahy, do zajímavých a ne tak často navštěvovaných míst.
Nejprve to byly Chudenice a zámeček Lázeň, obklopený velkým parkem s rozhlednou
Bolfánek. Další zastávkou byl vodní hrad Švihov. Procházka kolem hradu s vodním příkopem byla vděčnou příležitostí pro fotografování.
Následovaly Lužany se zámkem významného
architekta a mecenáše Josefa Hlávky, bohužel
veřejně nepřístupný, a zastávka v Přešticích,
kde však obrovský Dietzenhoferův barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie bylo možné obdivovat jen zvenčí. Prudký déšť trochu pokazil
náladu. Poslední zastávkou byl Starý Plzenec.
Románská rotunda sv. Petra z 10. století však
opět byla uzavřena. Překrásný výhled ale za výstup na prudký kopec určitě stál.
Všichni, i ti nejstarší účastníci zájezdu bohatý program zvládli a dorazili do Černošic v dobré náladě.
Zuzana Pavlovská, náčelnice

FOTO: Sokol Černošice

-- Ze závodů všestrannosti si černošičtí přivezli 13 medailí. --

-- Na hřiště se na konci dubna slétli čarodějové a čarodějnice. --

Tělocvičná jednota Sokol Černošice 1913–2013
7. 12. 1913	založena Tělocvičná jednota Sokol Černošice
1932	schváleny plány na stavbu sokolovny podle návrhu bratra
arch. Jaroslava Fröhlicha
4. 6. 1933	slavnostní otevření sokolovny
1936	v Sokole Černošice se připravovalo družstvo žen na Olympijské hry v Berlíně pod vedením náčelnice ČOS sestry
Provazníkové
13. 4. 1941	nacisté zastavili činnost Sokola, sál zapečetili
Květen 1945	v sokolovně byli shromážděni kolaboranti a Němci
17. 5. 1945	zahájeno cvičení po válce
12. 10. 1948	ustavující schůze nového Sokola s dělnickým vedením, vyloučeno 18 černošických sokolů

inzerce
Kompletní služby požární ochrany.
Revize hasicích přístrojů a hydrantů.
Školení požární ochrany online.
Vše za nejlepší ceny na trhu.

Více na www.technikpo.cz
Karel Hrbek, Černošice
Tel.: 777 312 705

únor 1951	Sokol Černošice přejmenován na Závodní sokolská jednota
Fruta Černošice – součást Československého svazu tělesné výchovy
Až do roku 1990 název Tělovýchovná jednota Sokol Černošice, jako součást ČSTV
15. 11. 1990	obnovena Tělocvičná jednota Sokol Černošice, ustavující
schůze, prozatímní výbor zvolil prvního starostu TJ Karla
Mlejnka
15. 1. 1991	registrace jednoty v evidenci ČOS v župě Jungmannově
pod číslem 32020416
22. 8. 1991	uzavřena dohoda o navrácení majetku mezi TJ Sokol Černošice (ČOS) a ČSTV, zápis do Vlastnického listu se uskutečnil dne 3. 12. 1991
září 1991	první rok pravidelného cvičení pod ČOS
Členská základna se postupně rozrůstala od 100 členů na současných
350. Další významné mezníky:
1994	XII. Všesokolský slet
2000	10. výročí obnoveného Sokola Černošice
		XIII. Všesokolský slet
2006	XIV. Všesokolský slet
2012	XV. Všesokolský slet
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Krasobruslení v Černošicích
Občanské sdružení Kraso Brusle Černošice nabízí v zimní sezoně 2013
výuku krasobruslení a bruslení pro všechny věkové kategorie na zimním
stadionu v Černošicích. Výuku zajišťují čtyři trenérky. V rámci hodiny má
jedna trenérka 5–6 dětí. Letošní rok jsme doplnili ještě o kurz bruslení
rodičů s dětmi.
Cena předplatného je 180–200 Kč/hodina. Jednotlivé návštěvy pak
vyjdou na 250 Kč za hodinu. (Ceny se mohou změnit dle podmínek ZS
Černošice.)
Bližší informace najdete v srpnovém čísle Informačního listu.
Těší se na Vás tým trenérek
Daria Čiháková

Zahradní
hudebně-výtvarná
„party“
Hudebně-výtvarný program v krásných venkovních prostorech Základní umělecké školy čeká všechny zájemce ve čtvrtek 13. 6.
na zahradě ZUŠ (Střední 403, Černošice).
Program odstartuje úderem 18. hodiny. Vystoupí hudební soubory, ale i sóloví hráči.
Uslyšíte Dech Band, Black Notes, Kouzelnice a mnoho dalších uskupení. Jako host
vystoupí Pegas. Pěvecký sbor při FZŠ, pod
vedením sbormistrů Jaroslava Semoráda
a Mirky Illové, který má své kořeny v roce
1992. Jde úspěšnou hudební cestou, na
svém hudebním kontě má mnoho krásných
koncertů (Rudolfinum, Pražský hrad), nahrávání videoklipu s Annou K a Ivanem Hlasem
pro pořad ČT „Pomozte dětem“. A hlavně
mnoho nevratných přátelských zážitků.
Výtvarná dílna bude otevřena jak dětem,
tak i rodičům.
Přijďte si k nám do ZUŠ odpočinout a nasát příjemnou atmosféru. Za nepřízně počasí
bude akce přesunuta do budovy školy.

Kurzy od 3. 9. 2013 do 21. 12. 2013 probíhají v následujících
hodinách:
(každá hodina obsahuje 10 min úpravy ledu)
Út
6.30–7.30		
Út
13.30–15.00		
Čt
13.30–15.00		
Pá 13.00–14.00 pouze bruslení rodičů s dětmi
14.00–15.00 převážně začínající
Ne
7.00–8.30		
Ne
8.15–9.00
suchá příprava

Čarodějnice v mokropeské školce
Již tradičně jsme pro děti v naší školce na
konci dubna připravili čarodějnický den a noc.
Převlékli jsme se za čarodějnice, čaroděje
a černokněžníky a školka se proměnila v čarodějnické doupě. Vařili jsme kouzelné lektvary,
zkoušeli zaklínadla a kouzla. Uspořádali jsme
čarodějnický rej a tančili čarodějnické tance.
Starší děti vyrobily velkou látkovou čarodějnici,
kterou jsme poté spálili na ohni.
Odpoledne jsme si zahráli na Jeníčky a Mařenky a vypravili se k perníkové chaloupce,
abychom si naloupali nějaké perníčky. V chaloupce na školkové zahradě se nám zabydlela
zlá ježibaba. Chaloupku si vyzdobila perníčky,
a ty si pozorně střežila. Naštěstí s dětmi známe
způsob jak se k perníkové chaloupce dostat,

aby nás ježibaba neviděla. Všichni jsme byli
moc stateční a nakonec jsme všechny perníčky z chaloupky otrhali. Ježibaba sice jednoho
Jeníčka chytila a chtěla si ho upéct v peci, ale
my ostatní jsme ho vysvobodili. A tak čarodějnice zůstala bez večeře. Zato my jsme měli báječnou večeři. Na ohni jsme si opekli buřtíky,
jablíčka a rohlíky.
Večer jsme vyrazili do ulic Mokropes a s sebou jsme si vzali vlastnoručně vyrobené lampiony, kterými jsme si svítili na cestu. A pak přišlo
to, na co se děti těšily nejvíce. Přes celou noc
jsme spali ve školce. Bylo to úžasné dobrodružství. Už se moc těšíme na další rok, že si
čarodějnice zase báječně užijeme.
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Topolská
FOTO: MŠ Topolská

Za ZUŠ Černošice Pavlína Tomášová
FOTO: ZUŠ

-- Školka se na jeden den proměnila v čarodějnické doupě. --

Nové menu v Modrém domečku

-- Na party vystoupí soubory i sóloví hráči. --

Krátké zprávy
ze základní školy
• Žáci devátých tříd uspěli se svou volbou budoucího pokračování ve studiu. Všichni byli přijati tam, kam si přáli. Přejeme jim hodně úspěchů a těšíme se, že se přijdou pochlubit, jak se
jim daří. I v letošním roce budou odcházet z naší
18

Kavárna Modrý domeček v Řevnicích rozšířila
svou nabídku sortimentu o lehká obědová menu.
Každý den Vás čeká jiný druh polévky (některé
i exotické, třeba citronová s kokosem a rýží).
Můžete ochutnat zapečené fazole se sýrem,
tortilly se zeleninou, salát z naklíčené čočky,
francouzský quiche, kuskus se zeleninou a růz-

né zapečené zeleninové misky. Ze sladkého Vás
zveme na nové domácí rolády, plněné košíčky
s krémem nebo čokoládou, rýžový pudink s karamelem a tradiční babiččiny koláče. Přijďte si
posedět pod pergolu na barevné polštáře na
zahrádku před kavárnou.

školy někteří žáci pátých a sedmých tříd do víceletých gymnázií – z pátých tříd odejde 8 žáků,
ze sedmých 16.
• V okresním kole Matematické olympiády obsadil Jiří Šindelář 1. místo a Veronika Jarošová
místo druhé.
• Čtyři třídy školy prožily příjemný týden na škole v přírodě v Hrachově u Sedlčan.
• Pro žákyně 6. tříd jsme uspořádali přednášku
„Čas proměn“.

• Žáci 7. tříd navštívili pražskou zoologickou zahradu, kde strávili za krásného počasí příjemný
den a mimo jiné si doplnili i učivo přírodopisu.
• V tělocvičně školy se uskutečnil pořad „Gotika
– život rytířů za vlády Lucemburků“. Hravou formou přiblížil období 14. století. Součástí vystoupení byla i prezentace zbraní, zbrojí a oděvů.
• Další velké množství akcí, výletů a exkurzí najdete na webových stránkách školy.

Šárka Hašková, OS Náruč

Jitka Kahounová, zástupkyně ředitele

Helpíkův pohár 2013
Krajské kolo 15. ročníku zdravotnické soutěže Helpíkův pohár 2013 proběhlo již tradičně na mokropeském fotbalovém hřišti. Letos připadlo na první květnové pondělí.
Závodily dvojice žáků 5. tříd, které zvítězily v kolech školních.
Naši školu reprezentovali tito žáci: Daniel Farský
a Tobiáš Foltýn z 5. A, Lucie Schrötterová a AnneMarie Helikarová z 5. B, Tereza Roztočilová a Marek Havlín z 5. C (zaujali nejlepší konečné umístění
– 9. místo ze 33 posádek) a Šárka Šporová s Terezou Velinskou z 5. D. Úvodního slova se před startem ujal hejtman Středočeského kraje Josef Řihák
a starosta města Černošice Filip Kořínek.
Naše dvojice závod zahajovaly, jako první vyběhli na trať Daniel Farský a Tobiáš Foltýn, kterým
dal pokyn ke startu pan hejtman. Trať vedla podél
řeky Berounky, kde soutěžící museli ošetřit různé typy zranění na pěti stanovištích, na kterých
na ně čekali namaskovaní figuranti a perfektními
hereckými výkony jednotlivá zranění simulovali.
Figuranty byli někteří bývalí žáci naší školy a vybraní žáci 9. ročníku. Soutěžící si museli poradit
s ošetřením spáleniny, pomoci cyklistovi, jenž se
zranil po pádu z kola, zastavit krvácení u bruslaře,
který nepoužil ochranné pomůcky, poradit si se
šokem a resuscitací výletníka, který spadl ze stromu. Rozhodčí z řad profesionálních záchranářů
na stanovištích nejen jednotlivé dvojice za jejich
činnost ohodnotili, ale rozebrali s nimi i chyby,
kterých se soutěžící dopustili.
Nesoutěžící děti i diváci se mohli zúčastnit doprovodného programu probíhajícího celé dopoledne

Červen v Mraveništi
• Čt 6. 6. Žabí koncert v Mraveništi. Žabičkám už v tůňkách rostou malí pulci a veliké
žáby se radují z teplých dní. Vytvoříme si tůňku s žabičkami a určitě si i zakvákáme!
• Pá 7. 6. Zahrádka v mraveništi – proměníme
se v malé zahradníčky a zasázíme si krásné
kytičky.
• Čt 13. 6. Houbařská sezóna – povíme si
o houbách, ukážeme si, které jsou k jídlu
a které nebudeme trhat, a každý mraveneček si nějakou odnese domů!
• Pá 14. 6. Broučkové mraveniště – povídání
o tom, kdo se schovává v trávě a kampak
spěchá včelička Emička a motýl Emanuel.
• Čt 20. 6. Housenkové mraveniště – jak se
housenka přeměňuje v motýla? Pomůžeme
jí s tím?

na hřišti. Akce pro ně připravili členové Sboru dobrovolných hasičů Černošice – Mokropsy, Hasičský
záchranný sbor Středočeského kraje, městská policie Černošice, zvířecí záchranná služba PET – MEDIC a členové Záchranné služby Asociace Samaritánů ČR. U záchranářů si děti mohly prohlédnout
sanitní vůz, ten je jediný svého druhu v republice
a je schopen převážet pacienty s nejtěžšími formami infekčních onemocnění. Zájemci si dále pod
odborným vedením mohli vyzkoušet resuscitaci přímo ve stanu, který může být využit při hromadných
neštěstích. Děti si mohly i zasoutěžit. Soutěže pro
ně připravili dobrovolní hasiči i organizátoři Helpíkova poháru. Velký ohlas mezi dětmi zaznamenala
i návštěva záchranné služby pro zvířata s ukázkami
techniky a způsoby záchrany raněných zvířat.
I přes menší nepřízeň počasí a technické problémy v kabinách na hřišti se soutěž povedla
a splnila svůj účel. Všichni účastníci si uvědomili
rozdíl mezi záchranou života, o které se jen mluví, a tou, kterou je nutné provést přímo v terénu.
Již se těšíme na příští ročník a děkujeme všem ze
sdružení Helpík, kteří si ve svém volnu najdou čas
smysluplně a nadšeně se věnovat dětem. Děkujeme samozřejmě také našim soutěžním hlídkám za
reprezentaci školy.
Věra Ráblová, pedagog ZŠ Černošice

• Pá 21. 6. Pestrobarevné mraveniště – pojďte si s námi zaskotačit a pak obléct stromečku pestrobarevný kabátek.
• Čt 27. 6. Vítání prázdnin – velké mravenišťácké překvapení!
• Pá 28. 6. Rozloučení s mraveništěm – poslední hopsání v tomto školním roce, tak si
ho nenechte ujít! Čeká vás nelehký závod
v batolení přes překážky, slalom na odrážedlech, krasojízda s kočárkem a spousta
dalších vykutálených disciplín. A pak hurá
na prázdniny.
MC Mraveniště můžete navštívit každý čtvrtek a pátek vždy od 9 do 11 hod. v komunitním
centru MaNa naproti kostelu.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz, 603 283
939, 603 200 569.
www.tamtammraveniste.estranky.cz
Lenka Divišová

Jóga pro děti?
Proč ne? Život je jako kolotoč, který se točí,
zdá se, že stále rychleji.
Jóga je cesta, jak zastavit a zase se trochu
porozhlédnout kolem sebe. A protože na kolotoči již od malička točíme i děti, je dobrá i pro
ně.
Jóga pro děti je hravá, radostná, pohádková,
kamarádská, plná fantazie a legrace. Učí děti
soustředit se, uvolnit a ztišit, dovolí jim prožít
emoce, se kterými nemají z nejrůznějších důvodů vlastní zkušenost. Při józe si duše odpoči-

ne a tělo se pěkně probudí – protáhne, posílí,
překulí, proskáče, proleze a zamotá. Vyzkouší
si věci, které třeba ještě nikdy nedělalo. Jestli
tomu nevěříte, tak bude nejlepší, když v sobotu
8. 6. přijdete do Ottománku a necháte děti,
aby si to vyzkoušely na vlastní kůži! Přesně
v 10 hodin startuje SOBOTA S JÓGOU PRO
DĚTI. Součástí celého projektu bude i výtvarná dílna.
Těšíme se na Vás!
Za BCO Vladimíra Ottomanská

FOTO: ZŠ Černošice
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-- Při soutěži se děti učí poskytování
první pomoci. --

Putování s Poberounským
vodníkem
Kdy: středa 26. 6. 2013 od 16 hodin
Kde: mokropeská pláž
Zveme všechny milovníky pohádek, pohádkových bytostí, zpívání a soutěží k našemu
zelenému setkání. Zažijeme spoustu barevné, sladké a hlavně vodnické zábavy.
Tak se přijďte společně s dětmi pobavit!
Za MC Tam-Tam Mraveniště
Lenka Divišová

Jak jsme prožili
Noc s Andersenem
V našem pojetí to byl místo noci sice jen podvečer,
zato však velmi intenzivní, inspirativní, zábavný a zároveň i poučný. A také samozřejmě, ale k nemalému zklamání několika malých žáčků, bez H. Ch.
Andersena, s jehož účastí neznalé děti původně
počítaly.
Co tomu podvečeru 5. dubna 2013 předcházelo? Paní učitelky tříd 1. stupně vybraly ve svých
třídách nejlepší a nejpilnější čtenáře, kteří se chtěli
této mezinárodní akce na podporu obliby čtení zúčastnit. Poté se děti seznamovaly s dílem H. Ch.
Andersena a též s tvorbou pozvaného současného
autora literatury pro děti.
A pak konečně nastal očekávaný podvečer.
Část ho děti strávily s naším černošickým spoluobčanem, se spisovatelem a básníkem Milošem Kratochvílem. S dětmi si popovídal o svých literárních
začátcích a o tom, jak se píší básně a pohádky. Děti
se mohly na cokoli zeptat a spontánně reagovaly
na básně, které autor sám četl. Během autorského
čtení se k básníkovi přidávaly a radostně s ním četly
i samy recitovaly. Spoustu básní uměly zpaměti.
Na závěr besedy s Milošem Kratochvílem si děti
mohly koupit jeho knihy a nechat si je podepsat,
což s velkou radostí udělaly. Není divu, vždyť Miloš
Kratochvíl byl již potřetí zvolen čtenáři v knihovnách
nejoblíbenějším autorem dětské literatury.
M. Fritschová
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Souboj talentů ve školní družině
Poslední dubnovou středu se ve školní družině
naší základní školy uskutečnila celodružinová
soutěž „Souboj talentů“.
Na tuto akci se přihlašovaly děti od první do čtvrté třídy. Vystoupení si mohly vybrat podle toho, co
je baví nebo zajímá. Mohly se také rozhodnout,
jestli vystoupí jako jednotlivci, dvojice nebo celé
skupiny. Na přípravu a nácvik měly děti měsíc.
Nacvičovaly v domácím prostředí a v jednotlivých
odděleních školní družiny, kde měly možnost
vyzkoušet si svá vystoupení s hudebním doproFOTO: ZŠ Černošice

vodem a na mikrofon. S nadšením si vyráběly
kostýmy, kulisy, masky, někdy s drobnou pomocí
vychovatelek a rodičů. Velice mile nás překvapily
svými nápady, talentem a neméně důležitou odvahou vystoupit před celou družinou. Soutěžily ve
zpívání, tancování, hře na hudební nástroj, cvičení s obručemi, předváděly scénky, vtipy, klauny,
gymnastiku, pantomimu. Několik vystoupení mělo
i vlastní dětskou choreografii. Celé soutěžní odpoledne bylo plné zábavy, smíchu a radosti. Podle chování účinkujících a diváků bylo vidět, že se
všichni bavili.
V roli porotců byly vychovatelky, které udělovaly
body, avšak závěrečné slovo měly samy děti jako
diváci.
Vystoupilo celkem 80 dětí, mezi nejlepšími se
umístily:
1. místo: Kateřina Mrázová z 1. B – za gymnastickou sestavu

2. místo: Lucie Hlavičková, Linda Kocourková a Jolana Kořínková z 2. B – za tanec v rytmu Boro Boro
3. místo – se stejným počtem bodů:
Alena Maťhová z 1. A – za hru na flétnu;
Barbora Bílová, Tereza Blažková, Karolína Fojtíková, Veronika Melounová, Denisa Váňová, Vanda
Váňová a Nikol Vranovská z 1. E – za tanec Šmoulové: Branej den;
Agáta Sušická a Karolína Žáková – za taneční sestavu na píseň Waka Waka
Děti, které vyhrály, získaly odměny, drobné dárky dostali všichni účinkující.
Poděkování patří také vedení školy za pořízení
zvukové aparatury, díky které jsme mohli zprostředkovat přenos hudebního doprovodu, zpěvu
i mluveného slova pro všech 130 dětí ve školní
tělocvičně.
Vítězům gratulujeme, ostatním účinkujícím děkujeme za jejich výkony a těšíme se na další podobné soutěžení ve školní družině.
vychovatelky ŠD

Jarní probuzení zahrady u ZUŠ

-- Na vystoupení se děti připravovaly
dlouho dopředu. --

Příměstský tábor
Už jste si někdy v životě vyzkoušeli nakrmit netopýra? Poznali byste v lese místo označené divočákem nebo třeba strakapouda podle zpěvu?
Lákalo by vás vyzkoušet si rozezvučet exotické
didgeridoo, fujaru či harfu? Projevit své emoce
s pomocí různých druhů nástrojů? Toto všechno jsme s dětmi prožili na příměstském táboře
loni.
O letošních prázdninách děti zveme do rodinného domu v ulici Komenského č. p. 99 na
ATELIÉR PŘÍRODOVĚDNĚ-HUDEBNÍ aneb
JAK STROMY ZPÍVAJÍ. Společně si zahrajeme
a zazpíváme písně o stromech. Budeme je rozeznávat v našem nejbližším okolí a povídat si
o nich. K dispozici bude velký výběr různých
druhů nástrojů, není však podmínkou umět na
jakýkoliv hrát. Pokud však děti některý hudební
nástroj mají, mohou si ho přinést.
Navštívíme stanici s exotickými zvířaty. Setkáme se s paní Z. Pokornou, která nám nejenom
přiblíží život ježků, ale zároveň nám přiveze na
ukázku některé své ježčí svěřence. Pro velký
úspěch z loňského roku zopakujeme zajímavosti a setkání s netopýry. A nesmí nám chybět
procházka lesem s úžasným panem hajným
Strunou, který nám poodhalí, jaký život opravdu
stromy v našem lese mají.
Tábor je určený pro děti 1.–5. třídy ZŠ.
Termíny: 12.–16. 8. a 19.–23. 8. (9–17 h)
Cena: 2600 Kč/týden (v ceně oběd a 2 x svačina každý den), zálohu 1000 Kč je třeba uhradit do 21. 6.
Kontakt: Květa Hurťáková, tel.: 731 543 310,
e-mail.: kveta.hurtakova@volny.cz
Těšíme se na společné letní zážitky!
Květa Hurťáková a Eva Jurenková
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Tak jako každoročně, vyhlásila i letos Základní umělecká škola den úklidu zahrady okolo
školy. Tentokrát padlo datum 20. 4. (také
s ohledem na Den země, vyhlášený letos na
22. 4.)
Byl to jediný den, kdy opravdu pršelo a celkově bylo dosti nevlídno. To bylo asi také
důvodem, že děti (kromě Helenky Semínové
s bratříčkem) a jejich rodiče zůstali tentokrát
doma. Na zahradě se tak činili pedagogové
a zaměstnanci školy, kteří odložili hudební nástroje, baletní špičky i fotoaparáty a chopili se
hrábí, nůžek, rýčů, košťat a ostatního náčiní
potřebného k úklidu zahradních zákoutí.
Zahrada se tak opět probudila ze zimního
zadumání vstříc jarnímu sluníčku.
Závěr pracovního dopoledne patřil, déšť
nedéšť, táboráčku s opékáním černošických
buřtíků s mokropeským chlebem...
Ludmila Plzáková, ředitelka ZUŠ

Výlet do Prahy
Vážení čtenáři, dovoluji si vám dát tip na dny volna. Naše třída 9. B podnikla nedávno vzdělávací
výpravu do Prahy, kde jsme si měli oživit informace o našich krásných českých památkách. Akce
měla název Barokní Praha a využili jsme agentury
Škola v ulicích, která tyto programy připravuje.
Začali jsme před Loretou, která má, jak můžete vidět na obrázku, krásnou štukovou výzdobu,
a proto patří do uměleckého směru baroko.
A naproti stojí Černínský palác, který už svými
Foto: Martin Malát, 9.B

FOTO: ZUŠ

-- Úklid zahrady doprovázel déšť. --

monumentálními sloupy napovídá, že je z dob
klasicismu. Přeskočíme pár bodů a dostaneme
se k filmově proslavené Čertovce, kde je mlýn
s dochovaným mlýnským kolem. Podle režiséra
Jindřicha Poláka byl zde natočen film Chobotnice z druhého patra. Náš hlavní úkol a cíl byl jistě
dobře známý Karlův most, na který jsme šli obdivovat nádherná díla umělců jako jsou například
Ferdinand Maxmilián Brokoff, Emanuel Max či
Matyáš Bernard Braun. Jeho úžasně propracovaných 30 soch, např. socha sv. Víta nebo třeba sousoší Piety a další skvělé kousky jsou již
nahrazeny kopiemi a originály jsou uschované
v Lapidáriu v Národním muzeu. Každý z nás si
připravil k jedné soše či sousoší povídání o autorovi, o díle a o všem, co představují.
Závěrem nás provedl kněz barokním kostelem
sv. Františka z Assisi, jehož barokní kopule byla
v Praze postavena jako první. Také jsme se mohli
v Muzeu Karlova mostu podívat na původní stavbu pod kostelem a vysvětlit si, proč se neustále
zvyšovala v Praze úroveň povrchu země.
Text: Adéla Přikrylová, 9. B
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Základní umělecká škola otvírá dveře novým žákům
Blíží se konec školního roku, a tak i v ZUŠce už se
plánuje a chystá rok příští.
Nabízíme novým žáčkům a žákům kvalitní výuku
pod vedením skutečných odborníků v příjemném
prostředí a rodinné atmosféře. To vše za finančních
podmínek, které se nedají srovnat se soukromou
výukou, neboť studium je dotováno z rozpočtu ministerstva školství.
Už dávno není studium na ZUŠ noční můrou dětí
v podobě přísného, upjatého učitele s rákoskou
v ruce a karatelským tónem v hlase. Dnešní podoba
výuky má charakter dialogu učitele a žáka (žáků) a jejich spolupráce směřuje k získávání nových dovedností, jejich prohlubování a rozvíjení žákova nadání.
Také zaměření některých tříd není „jen“ klasické,
ale zohledňuje požadavky dnešní společnosti s příklonem k nejrůznějším žánrům a použitím rozmanitých výrazových prostředků.
O tom se může přesvědčit široká veřejnost, když
navštíví naše akce, na které všechny srdečně zveme:
13. 6. od 18 hodin na zahradě školy „Open air“ vystoupení mnoha sólistů i různých komorních formací,
které letos ve škole pracují, a pěveckého sboru Pegas z Prahy jako hosta programu, 18. 6. od 17 hodin
na zahradě školy koncert tanečního oboru ZUŠ.
Co zájemcům nabízíme
Přijímáme ke studiu každého, kdo má chuť pronikat do tajů světa umění a je ochoten pro to něco
udělat. Každý stupeň poznání s sebou nese i potřebu
určité míry přípravy a čím je tato příprava hlubší, je
i stupeň poznání vyšší. Snažíme se vést naše žáky
k tomu, aby v nich vítězila touha po získávání dalších
a dalších stupňů poznávání. K tomu je samozřejmě
potřebná i spolupráce s rodiči, o kterou se snažíme,
a prostřednictvím dětí můžeme obohacovat i vnímavé
a citlivé rodiče.

• Hudební obor:
Přijímáme žáky od 5 let do přípravného studia.
6leté děti jsou nejpozději od pololetí zařazeny do
nástrojových skupin, kde získávají první zkušenosti
s hudebním nástrojem. Současně je kolektivně rozvíjena jejich hudebnost (smysl pro rytmus, melodii,
základy znalosti not a hudebních pojmů aj.).
Nabídka výuky hry na hudební nástroje: klavír,
housle, kytara, zobcová i příčná flétna, saxofon, lesní
roh (připravujeme klarinet), sólový zpěv, sborový zpěv.
Ke studiu sólových nástrojů patří i komorní hra.
Vyučování probíhá v krásné vile uprostřed zahrady,
ve vybavených, příjemných třídách, v estetickém prostředí, které napomáhá rozvoji estetického vnímání
dětí.
• Výtvarný obor:
Přijímáme žáky od 5 let.
Při studiu děti poznávají nejrůznější výtvarné techniky, vyzkouší si malbu, kresbu, grafiku, keramiku,
základy sochaření, ale i různé netradiční, alternativní a neotřelé způsoby tvorby. Dáváme velký prostor
i experimentu.
Starším žákům nabízíme přípravu na přijímací
zkoušky na odborné střední i vysoké školy.
• FOTO – škola vidění:
Je poměrně novým oborem v naší škole. Probíhá
pod vedením zkušeného a renomovaného pedagoga
druhým rokem a přináší své první výsledky v podobě krásných fotografií žáků všech věkových kategorií. Děti se učí pozorovat a zachycovat svět kolem
sebe. Používají především vlastní oko, cit, pozorovací
schopnost, tříbí smysl pro detail, barvu, tvar, kompozici… Následná úprava obrazu je další fází vyučovacího procesu.
Pracujeme v příjemném, prostorném ateliéru ve
vile se zahradou, která sama o sobě nabízí mnoho
inspiračních zdrojů.

Návštěva z partnerského Themaru
Černošická prohlídková trasa
Skupina německých přátel z našeho partnerského města Themar přijela
navštívit Černošice v pátek 3. května. Jednalo se zatím snad o největší výpravu v historii černošicko-themarských vztahů. Themarští vypravili celý autobus.
Pro mnohé z nich to navíc byla první návštěva u nás, proto jsme se rozhodli
ukázat jim krásy našeho města. Ať už šlo o historické budovy nebo moderní
architekturu. Dvouhodinovou prohlídku jsme začali v Centru Vráž, kde nám pan
Petr Wolf v krátkosti osvětlil záměr a historii celého projektu a vzal nás na místa,
kam jsme se ani my, černošičtí, dosud nikdy nepodívali. V modlitebně nám pan
kazatel Pavel Paluchník ukázal, jak také může vypadat moderní „kostel“ a že to
zdaleka nemusí být místo určené pouze pro bohoslužby. Starší historii Černošic
jsme objevili v kostele Nanebevzetí Panny Marie díky poutavému výkladu pana
Huberta Poula. A celou prohlídku jsme ukončili v prvorepublikové budově ZUŠ
Černošice. Zde čekalo themarské malé překvapení v podobě koncertíku žákyně
ZUŠ Kateřiny Dufkové, která zahrála skladbu Modrá z klavírního cyklu Palety od
českého hudebního skladatele Jiřího Vřešťála.
Ačkoliv jsme našim německým přátelům nemohli ukázat všechna krásná zákoutí Černošic, odjížděli po prohlídce na večeři nadšeni a s fotoaparáty plnými
obrázků. Doufáme, že se k nám rádi zase vrátí.		
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo nám s organizací a realizací prohlídky
pomohli a bez nichž bychom ji ani nemohli uskutečnit, konkrétně panu Petru
Wolfovi, panu kazateli Pavlu Paluchníkovi, panu Hubertu Poulovi, paní ředitelce
Ludmile Plzákové a Kateřině Dufkové.
Za organizační tým Michaela Šlesingerová
Posezení s černošicko-themarským jazzem
První květnový pátek večer ožilo černošické Club Kino životem. Bylo zde totiž
zahájeno přátelské setkání spojené s posezením černošických občanů a themarských hostů. Zahájení se ujal pan starosta Filip Kořínek. Všechny themarské
přátele v Černošicích přivítal a popřál jim příjemný pobyt v našem městě. Pak
už se na pódiu připravila černošická jazzová skupina Dixi Road, která svým pří-

FOTO: ZUŠ

• Taneční obor
Přijímáme žáky od 5 let.
Vedení vynikající, zkušené a uznávané pedagožky
zaručuje výuku na té nejvyšší úrovni. Žáci se setkávají
v průběhu studia s výukou mnoha tanečních technik vycházejících z dětské tvořivosti, lidové tradice,
„duncan techniky“. Výuka podněcuje také rozvoj pěveckých schopností, hudebního a výtvarného cítění,
rozvoj fantazie…
Součástí tanečního oboru je i práce ve folklorním
souboru Pramínek, který je známý, uznávaný a oceňovaný v širokém okolí.
Výuka tance probíhá částečně v tělocvičně ZŠ
v Mokropsech a novinkou příštího školního roku je
NOVÝ KULTURNÍ SÁL NA VRÁŽI, kde bude částečně působit i taneční obor.
Kde nás můžete kontaktovat:
budova ZUŠ, Střední 403, Černošice,
na e-mailové adrese: zus.cernosice@seznam.cz,
na telefonech: 251 641 480, 603 595 592.
Informace o nás získáte na www.zuscernosice.cz.
Těšíme se na nové žáky
ředitelka ZUŠ Černošice, Ludmila Plzáková
FOTO: Karel Holub

-- Z Themaru letos vypravili celý autobus. --

jemným hudebním projevem provázela černošicko-themarské publikum až do
půl desáté. Mezitím se v sále živě diskutovalo, byla slyšet němčina i čeština.
Jakmile se večer přehoupl do druhé poloviny, černošickou kapelu Dixi Road
vystřídal více jak třicetičlenný Big band z Themaru „Blasmusik Singertal“ a večer
se dostal skutečně do skvělé atmosféry. Bylo slyšet klasické pochody i jazzové
šlágry, což publikum oceňovalo dlouhými potlesky. Pokud na začátku vládly mezi
návštěvníky nějaké rozpaky, tak nyní definitivně opadly a osazenstvo Club Kina,
jak černošické, tak themarské, se skutečně výtečně bavilo.
Stará přátelství byla oživena a nová byla navázána a budeme jen doufat, že se
naskytne více příležitostí tyto přátelské vazby prohlubovat, ať už v Černošicích
nebo v Themaru.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a organizaci celého večera podíleli, především pak městu Černošice a Spolku pro partnerství evropských měst Černošice.
Za organizační tým Magdaléna Voldřichová
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
1. 6.
1. 6.

Dětský den aneb Možná přijede i císař
Farmářské trhy s představením Dva kamarádi (10.00)

od 13.30, Sportpark Berounka vedle betonárny
8.00–12.00, prostranství u vily Tišnovských,
Karlštejnská 259
6. 6.
„Hudební Hollywood“ – recitálový večer
20.00, Club Kino
8. 6.
V zahradách – koncert Prague Cello Quartet
17.30, zahrada ZUŠ, Střední 403
9. 6.
V zahradách – procházka po černošických zahradách
14.00, sraz v zahradě ZUŠ, Střední 403
9. 6.
Oslava 100. výročí založení TJ Sokol Černošice – soutěže pro celé rodiny Sokolovna a hřiště u Sokola
13. 6.
Peter „Bonzo“ Radványi & Luboš Beňa – bluesový večer
20.00, Club Kino
15. 6.
Beseda pro Černošice – Chemie a reprodukce
10.00, klub Ferenc Futurista, Vrážská 324 (u nádraží)
15. 6.
Farmářské trhy
8.00–12.00, prostranství u vily Tišnovských,
Karštejnská 259
21.–25. 6. ŠmikFikFest – clownský festival divadla a hudby
Sportpark Berounka (vedle betonárny)
19.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
23. 6.
Koncert d moll pro dvoje housle a orchestr J. S. Bacha a Koncert C
Komenského ul.
dur pro flétnu a harfu W. A. Mozarta – Černošická komorní filharmonie, sólo pro harfu Kateřina Englichová
29. 6.
Farmářské trhy s představením Pohádka o šetkovi (10.00)
8.00–12.00, prostranství u vily Tišnovských,
Karlštejnská 259
26. 6.
Cesta kamene – beseda se sochařem Petrem Váňou
20.00, klub Ferenc Futurista, Vrážská 324 (u nádraží)

v okolí
Výstava fotografií absolventů ZUŠ Řevnice
Jízda s vrchu – jubilejní XXX. ročník „Jízdy historických velocipedů s vrchu
Jíloviště-Zbraslav“
14. 6.
Klinika doktora Řezníčka – představení Divadelního sdružení Tyl v rámci
Dobřichovických divadelních slavností
15. 6.
Všechny chutě světa – gastronomický festival
15. 6.
Radotínská neckyáda – 6. ročník soutěže amatérských a hlavně originálních plavidel na Berounce, akce Radotínského pábení 2013
22. 6.
Fotbalové narozeniny Lipence 2013 – kulatiny oslaví Ivan Hašek (50),
Vladimír Šmicer, Jan Koller a Jakub Kohák (40).
27. 6.
V levé poledne – představení Divadla V.O.S.A v rámci Dobřichovických
divadelních slavností
28.–30. 6. Porta Řevnice
6.–30. 6.
8. 6.

Kavárna Modrý domeček, Řevnice
9.30 (slavnostní zahájení) – 19.00, Praha – Zbraslav,
náměstí
20.30, zámek Dobřichovice
10.00–22.00, zámek Dobřichovice
Radotín; start – radotínské říční lázně
13.30–18.30, fotbalové hřiště v Lipencích
20.30, zámek Dobřichovice
Lesní divadlo v Řevnicích

Dětský den aneb Možná přijede i císař Karel IV.
Po roce opět pojede z Prahy na Karlštejn
královský průvod. Naše město císaře přivítá v sobotu 1. června v areálu Sportparku
Berounka v Radotínské ulici vedle betonárny. A jelikož na stejné datum připadá i Mezinárodní den dětí, obě akce se spojí.
Od 14 hodin bude v Sportparku Berounka
připraven Dětský den s bohatým doprovodným programem. Můžete se těšit na umění
společnosti historických aktivit Nevers, rytířské
souboje, ukázky zbraní, lukostřelbu a spoustu
zajímavých her a soutěží, jež si pro vás připravil
Sokol Černošice a místní skauti i klub Kloaka.
O středověkou atmosféru se dále postará svojí
interpretací středověké hudby plzeňská skupina Miritis. Dále vaše ratolesti povozí koníčci.
Nebudou chybět ani stánky s občerstvením
a dalším zbožím.
FOTO: Pavel Blaženín

Královský průvod
Císařská družina Karla IV. pak do Sportparku Berounka dorazí kolem půl čtvrté. Zde
občané města v čele se starostou císaře slavnostně přivítají a místní šermíři ze skupiny historického šermu Alotrium na jeho počest předvedou
22

své umění. Před čtvrtou hodinou odpolední
průvod půjde po cyklostezce a ulicí Zdenka Lhoty do Mokropes. Na Masopustním náměstí se císař pozdraví s místními a půjde se
občerstvit do restaurace U Mlynáře. Pak

průvod vyrazí přes osadu Lavičky do Dobřichovic.
Další informace se o akci dozvíte na www.
mestocernosice.cz a www.kralovskypruvod.eu.
Pavel Blaženín

z města a okolí

Světoznámá harfenistka
Kateřina Englichová v Černošicích
FOTO: archiv umělkyně

-- Kateřina Englichová --

Příznivci vážné hudby se mají na co těšit. V neděli 23. června zazní v černošickém kostele
Nanebevzetí Panny Marie za doprovodu Černošické komorní filharmonie Koncert d moll pro
dvoje housle a orchestr J. S. Bacha a Koncert
C dur pro flétnu a harfu W. A. Mozarta. A pro sólový part harfy se podařilo získat jednu z nejlepších harfenistek na světě – Kateřinu Englichovou! Sólové party houslí zahrají Anna Poulová
a Václav Polívka, sólový part flétny Iva Marešová.
Koncert začíná v 19 hodin.
Kateřina Englichová patří k výrazným osobnostem české harfové školy. Jako sólistka spolupracovala se špičkovými dirigenty vynikajících
orchestrů na významných festivalech po celém
světě. Vedla master class v USA, Kanadě, Hongkongu, Itálii a Lucembursku. Je profesorkou

Bluesový večer
Do našeho města zavítají známí bluesmani
Peter „Bonzo“ Radvanyi a Luboš Beňa. Nenechte si tento bluesový večer ujít a přijďte ve
čtvrtek 13. 6. do Club Kina. Koncert začíná
ve 20 hodin.
Peter „Bonzo“ Radványi je známá postava slovenské bluesové a country scény. Vedle toho,
že je celoživotně aktivní muzikant a propagátor
hry na rezofonickou kytaru, byl dlouhá léta ředitelem a dramaturgem známého mezinárodního
festivalu Dobrofest v Trnavě. Jeho spoluhráč Luboš Beňa je v Čechách poměrně hodně známý
díky jeho působení v populárním duu Beňa &
Ptaszek (které se objevilo i ve filmu Občanský
průkaz). Sám několikrát navštívil kolébku blues,
procestoval mississippskou deltu a ve Státech
i koncertoval (naposledy letos v lednu úspěšně
na festivalu v Memphisu).
Loňský rok Radvanyi & Beňa úspěšně koncertovali na mnoha místech v Čechách, ale také
se zúčastnili hned několika zahraničních festivalů. Na základě ohlasu těchto vystoupení přišla
nabídka od firmy Indies Happy Trails k natočení

FOTO: archiv zpěvačky

na New York University (NYU) v Praze a na hudebním gymnáziu Jana Nerudy. Věnuje se také
soudobé hudbě a celá řada skladatelů pro ni
napsala skladby. Podílela se již na více než 30
CD nahrávkách pro firmy Supraphon, Harmonia
Mundi, New World Record USA, Exton Japan.
Je držitelkou prvních cen z mnoha mezinárodních soutěží – mimo jiné i Pro Musicis Int. Award
v New Yorku. Obdržela také Cenu Komorního
spolku při České filharmonii za přínos v komorní
hudbě a v roce 2008 cenu časopisu Supersonic Pizzicato za nahrávku francouzské komorní
hudby.
Kateřina Englichová je porotkyní v mezinárodních soutěžích, členkou komise Nadace
„Plaváček“ Juraje a Deany Jakubiskových, která
pomáhá dětem z dětských domovů v uměleckých aktivitách, členkou Společnosti A. Dvořáka
a „Harp Society“. V roce 2000 se stala „Tváří“
firmy Avon při kampani proti rakovině prsu.
Anna Poulová a Iva Marešová jsou absolventkami černošické ZUŠ, které si své další hudební
vzdělání rozšiřují na mistrovských kurzech, konzultacemi se špičkovými hráči a četnou komorní
i sólovou hrou.
Václav Polívka – houslista, violista, zpěvák, dirigent a hráč na středověké nástroje koncertuje
sólově i jako člen různých komorních a orchestrálních sdružení ve většině zemí Evropy, v USA
(Kalifornie, Nevada, Utah), Africe (Namibie, JAR)
a Asii (Čína). Vyučuje na ZUŠ Černošice, vede
soubor české lidové hudby Pramínek a orchestr
hudbymilovných obyvatel města Černošic a okolí – Černošickou komorní filharmonii.
Vstupenky si můžete zakoupit za 130 Kč
v předprodeji v minimarketu na černošickém nádraží nebo za 150 Kč před koncertem.
Václav Polívka

-- Naďa Wepperová --

„Hudební Hollywood“
Nechte se zlákat a podlehněte kouzlu klasických filmových a muzikálových melodií,
které na Vás čekají 6. června ve 20 hodin
v Club Kinu v Černošicích.
Recitálový večer bude provázen mluveným slovem, které posluchačům připomene okolnosti vzniku legendárních filmů
a osudy hvězd kinematografu.
S živým programem vystoupí Naďa Wepperová, muzikálová zpěvačka (např. Hrabě
Monte Cristo), sólistka orchestru Moon
Dance či orchestru Karla Vlacha; Vladimír
Truc, klavírista, skladatel, dirigent, rozhlasový redaktor populární hudby, autor šansonů, kabaretních písní i scénických skladeb;
a Vladimír Franta, zpívající filolog, milovník
muzikálů a černošický spoluobčan. Další
informace na www.art.itinerary.cz.
Pavel Blaženín

alba, které vyšlo ke konci minulého roku pod stejně jako mnoho dalších zajímavostí o blues
se dozvíte na chystaném večeru, připraveném
názvem „Nemám hlad, nemám smäd“. Na něm
na čtvrtek 13. června. Hlavně pak uslyšíte po(i na koncertech) duo prezentuje vlastní tvorbu
řádnou porci bluesových standardů, ale i ukázky
(autorem je většinou P. Radvanyi) doplněnou
z vlastní tvorby známého slovenského dua. Pro
o známé bluesové standardy.
zájemce bude na místě k dispozici i zmiňované
Celkový zvuk je postaven na hře dvou rezoaktuální album „Nemám hlad, nemám smäd“.
fonických kytar, duo však chvílemi zní jako celá
Vstupné 150 Kč. Koncert pořádá město Čermalá kapela (zde se Beňa inspiroval svými ponošice.
znatky z hudebních cest po USA). Radvanyi hraje na rezofonickou kytaru a zpívá, občas se ješPavel Blaženín
tě přidá s foukací harmonikou či
kazoo. Beňa vedle rezofonické FOTO: archiv interpretů
kytary obsluhuje ještě malou
redukovanou bicí soupravu.
Atraktivní a u nás málo rozšířené je také jeho občasné využití
obdoby tzv. cigar-box guitar, jím
vlastnoručně postavené kytary
z kanystru.
V letošním roce si připomínáme navíc výročí jak narození,
tak úmrtí „amerického“ vynálezce rezofonické kytary (dobra)
Johna Dopyeru, původem ze
slovenského Záhoria. O něm,
o vynálezu rezofonické kytary,
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Proběhnul pátý Garage Sale
Ačkoliv nás dubnové počasí v minulosti nenechalo ve štychu, letos poprvé Garage Sale doprovázela nepříjemná kosa. Ale nepršelo, a tak
prodejci i nakupující prostě oděli svetr navíc,
otevřeli krám nebo vyrazili do ulic.
Do pátého černošického prodeje mezi vraty
se přihlásilo osmatřicet prodejních míst. Fakticky
ale vrata otevřelo jen šestatřicet, neboť osadníci

Pomoc proti zimě
Pokud v rámci velkého úklidu vyhazujete
staré deky nebo povlečení, zvažte, zda je
nechcete věnovat útulkům pro opuštěná
zvířata. OS na ochranu opuštěných zvířat
shromažďuje materiální pomoc a podle potřeby ji předává útulkům. Letošní zima byla
velmi tvrdá a proto se už teď chceme připravit na zimu další. Věci nemusíte nikam
vozit, pokud budete chtít něco darovat, přijedeme v rámci obce a okolí za Vámi. Vše
o nás na Facebooku: „Aukce ze srdce“,
„Občanské sdružení na ochranu opuštěných zvířat“.
Kontakt: v aclavab@seznam.cz
tel.: 724 060 180

z Jedličkárny se na poslední chvíli rozhodli, že
takové novoty u nich podporovat nebudou a vrata označili cedulí se zákazem vstupu. Někteří ale
vyrazili alespoň na nákupy. Největší návštěvnost
jsme zaznamenali opět dopoledne, ale většina
prodejců vydržela opravdu prodávat až do odpoledních hodin. Za pozornost a návštěvu stála
ulice Lesní, kde se tentokrát přihlásilo všech pět

obydlených domů! Letos poprvé se aktivněji
účastnili také obyvatelé Vráže, kde si garážové
prodeje nadmíru pochvalovali. Několik úlovků
jsme odtamtud osobně „přestěhovali“ z kopce
dolů. Kolem poledne dorazila partička kamarádek z Řevnic. Ty nejenže dobře nakoupily, ale
odvezly si i informace a rady, jak zorganizovat
Garage Sale i v jejich obci. Na podzim se tak
můžeme těšit na další přírůstek do rodiny garážových prodejů. O přesném termínu vás budeme včas informovat.
Bára Veselá

Fotbalové narozeniny hvězd v Lipencích
Na lipenecké hřiště se po dvou letech vrátí slavné
osobnosti fotbalu, hokeje, ale i divadla či showbusinessu. V sobotu 22. června se tu sejdou na
akci nazvané Fotbalové narozeniny Lipence 2013
aneb Přijďte slavit s námi! Své kulaté narozeniny tu
oslaví Ivan Hašek (50), Vladimír Šmicer, Jan Koller,
Jakub Kohák (40).
Každý z nich si sestaví mužstvo celebrit a bude
bojovat v turnaji hraném systémem každý s každým na dolní polovině hřiště. Účast přislíbili Tomáš
Galásek, Marek Jakulovski, Jiří Jarošík, Roman

Šebrle, Tomáš Plekanec, Martin Dejdar, Sagvan
Tofi a další osobnosti.
Součástí akce je i zábavný program pro celou
rodinu. Zdarma budou k dispozici atrakce pro děti,
například skákací hrad nebo stánek dětského webu
Alík.cz. Celý program, který začíná ve 13.30 a potrvá až do 18.30, bude moderovat Libor Bouček,
který se už těší i na komentování velké tomboly
o hodnotné ceny. Ve 20 hodin potom začne diskotéka, hrát bude diskžokej Martin Hrdinka.
Jaroslav Kábele, Sokol Lipence

FOTO: Sokol Lipence

V. Brabcová

Černošická
mariánská pouť
Mariánská pouť se letos uskuteční o víkendu
17. a 18. srpna na částečně zrekonstruované
návsi u kostela Nanebevzetí Panny Marie a v Komenského ulici. Bližší informace a program
bude zveřejněn na webových stránkách města
a v prázdninových vydáních Informačního listu.
Pavel Blaženín
FOTO: Petr Kubín

-- Tým Ivana Haška v roce 2011. Podobně hvězdné obsazení připravuje i pro letošní turnaj. --

Dobřichovické divadelní slavnosti 2013
Letošní Dobřichovické divadelní slavnosti se
kvapem blíží, a tak přípravy 5. ročníku tohoto
divadelního svátku v současné době vrcholí.
Dobřichovická divadelní společnost tentokrát
připravila pro diváky pel-mel složený ze dvou
vlastních nově nastudovaných her, ale také
přizvala několik dalších amatérských souborů se svými skvosty. Můžeme se tedy těšit na
pestrobarevnou přehlídku mimořádných a pozoruhodných výkonů a zážitků. Kromě toho vystoupí v průběhu festivalu ještě známá vokální
skupina Dobrý večer Quintet, takže i hudbou
bude potěšena divácká duše. Všechna představení budou uvedena na nádvoří dobřichovického zámku (rezidence Rytířského řádu
Křižovníků s červenou hvězdou) od 20.30
hodin.

-- Na loňské pouti jsme mohli vidět
i představení Sacra Circusu.-24

Program Dobřichovických divadelních
slavností:
14. 6.	Klinika doktora Řezníčka – Divadelní
sdružení Tyl
27. 6.
V levé poledne – Divadlo V.O.S.A.

5.–6. 7.	Bordel na ministerstvu – Dobřichovická divadelní společnost
7. 7.
Zajíc v pytli – Divadlo Boski
13. 7.	Co věděla Klára Kovalová (a musela
zemřít!) – Studio mladých
14. 7.	koncert vokální skupiny Dobrý večer
Quintet – již od 18 hodin
17.–19. 7.	Sladké tajemství – Dobřichovická
divadelní společnost
25.–28. 7.	Bordel na ministerstvu – Dobřichovická divadelní společnost
A ještě něco navíc! Rodiče s dětmi zveme na
představení divadla Kukadýlko, které připravilo
hru na motivy lidových pohádek Jak dobrák se
stal králem a vykuk do pekla přišel. Sepsal Jiří M.
Šimek, hudbu napsal Petr Hepnar, režie se ujala
Lucie Kukulová. Představení se hraje 1. 6. ve 14
hodin na louce pod zámkem v Dobřichovicích.
Změna programu vyhrazena. Vstupenky si
můžete rezervovat na e-mailu rezervace@divadlodds.cz nebo koupit v předprodeji ve Vinárně U Karoliny, zámek Dobřichovice.
Kateřina Věnečková

z města a okolí

Všechny chutě světa
Zajímá vás tradiční gastronomie z různých koutů
světa? Pak v sobotu 15. června navštivte food
festival Všechny chutě světa na zámku v Dobřichovicích. Program je připraven od 10 hodin
až do 22. hodiny večerní.
„Návštěvníci se mohou těšit na pestrobarevnou směsici chutí a vůní z nejrůznějších koutů
světa. Přizvali jsme vyhlášené kuchaře,“ říká organizátor festivalu Štefan Oršoš.

Na festivalu bude možné ochutnat například
mexické speciality, francouzské palačinky, korejské kimči, japonské suši, vietnamské pho, indickou masalu, ale i čerstvé těstoviny či dokonce
konopné speciality. Chybět nebude ani stánek
s kořením, kávou, doutníky, italskými nebo asijskými produkty, hummusem nebo čokoládou.
„Raritou jistě bude stánek se smaženým hmyzem, ale také třeba opunciové pivo či brazilské
pao,“ doplňuje Štefan Oršoš. Podle něho budou
součástí festivalu také workshopy, na kterých si
budou moci návštěvníci sami vyzkoušet přípravu

vybraných pochutin, např. jak se dělá suši, peče
chléb. Na své si přijdou i znalci vína či karibských
rumů.
Součástí festivalu je i doprovodný kulturní
program, v rámci kterého vystoupí např. brazilská
bubenická show Tam Tam Batucada, latinskoamerická kapela Caribe či arabská skupina Ziriab.
Petr Fridrich pozve návštěvníky na svůj workshop
Školy smíchu a pro děti bude hrát divadlo cestovatelky Pavlíny Brzákové a také divadlo Ty-já-tr,
připraveny jsou rovněž nejrůznější dětské hry.
Dana Jakešová

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BRABCOVÁ, Zuzana: Stropy – román se odehrává v psychiatrické léčebně, která se stává místem exponovaných mezilidských vztahů, místem
trýznivých otázek a odpovědí na životní traumata;
FOLLETT, Ken: Zima světa – kniha navazuje na knihu Pád titánů. Pětice
našich známých, navzájem spřízněných rodin vstupuje do doby obrovského sociálního politického a hospodářského chaosu počínajícího vzestupem třetí říše, přes krvavé události ve Španělsku a velká dramata druhé
světové války;
GIDEON, Melanie: Manželka 22 – vtipný a výstižný román o ženách
a pro ženy;
HARROD-EAGLES, Cynthia: Klikatá cesta. Dynastie Morlandů 34.
díl – zatím v posledním díle sledujeme Morlandy v nepříliš šťastném období. Válka skončila teprve nedávno a oni čelí hospodářské krizi, citovým
zmatkům i zklamání;
HOLCOVÁ, Milena: Přezrálé broskve – český román;
LEWIS, Clive Staples: Čtyři lásky – autor v knize popisuje čtyři druhy
lásky – náklonnost, přátelství, erós a křesťanskou lásku;
PROCHÁZKOVÁ, Lenka: Oční kapky – moderní román o lásce a zradě;
ROWLINGOVÁ, Joanne K.: Prázdné místo – první román autorky Harryho Pottera pro dospělé čtenáře. Fascinující svět, v jehož postavách zaručeně rozpoznáte své sousedy. Pakford je zdánlivě idylickým anglickým
městečkem se starobylým opatstvím, ale za touto fasádou se skrývá město
ve válce;
SCHLINK, Bernhard: Návrat – román se zabývá nacistickou minulostí
Německa, která se přes individuální osudy prolíná se současností. Napínavý příběh hlavního hrdiny je zároveň cestou k vlastní identitě;
THEORIN, Johan: Skrýš – švédský detektivní román;
VONDRUŠKA, Vlastimil: Krev na kapradí – historické povídky;
ZAFÓN, Carlos Ruiz: Nebeský vězeň – román plný intrik a emocí odehrávající se v Barceloně v roce 1957.
Naučná literatura:
JIRÁNEK, Josef: Po stopách tajemných úkazů – kniha se vydává po
stopách tajemných příběhů. Pátrá po původu podivně žlutě zářící postavy,
zavítá do údolí hrůzy, vypráví příběh lidí, kteří se setkali s duchy;
GINZBURG, Carlo: Benandanti – čarodějnictví a venkovské kulty v 16.
a 17. století;
Největší kniha nápadů – pro děti do tří let, více než 60 tvořivých nápadů
pro rodiče, kteří se chtějí podílet na rozvoji svého dítěte od jeho narození
do 3 let;
Prehistorie – ohromující příběh vývoje života na Zemi za posledních 3,8
miliard let;

inzerce

Vyklidíme Váš byt, pozůstalosti,
dům či sklep.
Odvoz starého nábytku aj. odpadu k likvidaci.

Tel. 777 227 840

RYBÁŘ, Jan: Válečníci, teroristé a jiní šílenci – 50 reportáží, ve kterých poputujeme troskami sovětského impéria, od Čečenska po Beslan,
do romantických afghánských hor, prašných a krvavých uliček Iráku a nakonec i do tropického horka věznice na Guantánamu;
77 výletů po stopách Starých pověstí českých – nápady a tipy na jednodenní výlety pro rodiny s dětmi, tentokrát na místa, k nimž se vztahují
události Jiráskových Starých pověstí českých;
ŠKRÁBEK, Josef: Sudetští Němci o sobě – kniha podává jednak komentovaný přehled článků ze sudetoněmeckého tisku, týkajících se sudetoněmeckých sjezdů v posledních třech letech, jednak některé polemiky
mezi sudetskými Němci.
Pro děti a mládež:
HORÁKOVÁ, Eva: Pohádkový svět. První čtení, to nic není – pohádky
jsou určeny dětem, které se učí číst, naučily se písmena a chtějí číst jednoduché texty;
KROLUPPEROVÁ, Daniela: 0´Bluda – dobrodružný detektivní příběh
čtyř obyčejných školáků z malého českého města je plný napětí, záhad
a také humoru. Pro děti od 8 let;
LINDGRENOVÁ, Astrid: Kajsa Nebojsa – deset povídek, v nichž se děti
seznámí s novými kamarády. S nebojácným Kajsou, malým Kallem, Samuelem Augustem, s věčnými soupeři Stigem a Albinem a s mnoha dalšími
dětmi ze švédského venkova;
SIMONOVÁ, Francesca: Darebák David rockerem – další dobrodružný příběh nenapravitelného rošťáka Davida.
Knížka v angličtině :
PYLE, Howard: Robin Hood – dvojjazyčná kniha pro pokročilé. Veselá
dobrodružství Robina Hooda je prvotinou amerického spisovatele Howarda Pylea. Ten sesbíral staré balady o anglickém zbojníkovi a převyprávěl
je; zrcadlový text.
Upozorňujeme čtenáře, že z důvodu nemoci bude knihovna do odvolání
otevřena v tyto dny: Po 13.00–18.00 St 13.00–19.00 Pá 9.00–11.30
Děkujeme za pochopení

Naše telefonní číslo: 221 982 562, knihovna @mestocernosice.cz,
on-line katalog knihovny: www.naseknihovna.cz/cernosice

inzerce
Společnost zabývající se nezávislým finančním poradenstvím,

přijme pro svoje nově otevírané klientské centrum v Černošicích:
– obchodní zástupce
– vedoucí/ho pobočky (flexibilní pracovní doba)
– osobní asistent/ku vedení (flexibilní pracovní doba)
Kontakt: Magda Fuskova 724 689 418, Aleš Nypl 606 794 294

TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

Km 14,90 Kč centrum 350,– letiště 450,–
Předobjednávka tel. 603 414 823
B.Bazika Ukrajinská 1480, Černošice
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