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Mariánská pout v Černošicích, sejdeme se u kostela
Jarmark, kejklíři, pohádky, klauni, houpačky, muzika rozverná, veselá i zádumčivá,
ranní mše v kostele, to vše nás čeká opět po roce po dva letní dny 17. a 18. srpna.
Tradiční venkovská událost z dob našich prababiček se vrací na své původní místo
před kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Pokračování, program a pozvánky na str. 19–21

Fotografie na této stránce jsou z pouti v roce 2011.

FOTO: MěÚ Černošice

FOTO: Petr Kubín

-- Letos proběhne pouť opět na staré návsi u kostela. -FOTO: MěÚ Černošice

-- Čeká nás i vystoupení břišní tanečnice. --

FOTO: MěÚ Černošice

-- Stánky s dobrotami a kolotoče k pouti neodmyslitelně patří. --

Omezení pro řidiče a obyvatele Komenského ulice 17.–18. 8.
Komenského ulice bude z důvodu konání
pouti uzavřena od ulice Pod Horkou až po
ulici Jižní. Prosíme všechny majitele zde
parkujících vozidel, aby si je přeparkovali.

Komenského ulice musí být naprosto bez
aut. Obyvatelé bydlící u školy a v nových bytových domech mohou tuto uzavírku objet
přes Horku. Dále se obyvatelům této lokality

omlouváme za zvýšenou hladinu hluku do sobotní půlnoci.
Děkujeme za pochopení
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Jednou větou...
Popovodňové poděkování
– addendum
V dlouhém seznamu v minulém čísle
mi přes veškerou snahu vypadlo několik důležitých osob, organizací a firem,
jejichž pomoc při řešení červnových
povodní by zapadnout neměla.
Děkuji tedy ještě dodatečně, a o to výrazněji:
• Supermarket u Vávrů, s. r. o. za hmotnou
pomoc v hodnotě 20 tis. korun
• Šárce Slabihoudkové za pomoc v krizovém
štábu a na povodňové lince
• Papírnictví Marková a železářství U Koníčků
za rychlé dodávky materiálu
• Všem pracovníkům úřadu, kteří zajišťovali
provoz svých odborů, zatímco jejich kolegové
pracovali přímo na řešení povodňové krize
• Všem, kteří napřímo pomohli svým známým
v postižené oblasti s náhradním ubytováním,
s úklidem po povodni apod.
• Dalším jednotkám hasičů, které pomáhaly
ještě po uzávěrce minulého čísla IL hlavně
s odčerpáváním vody ze zatopených oblastí: HZS Jílové u Prahy, JSDH Dolní Jirčany,
JSDH Chrášťany, JSDH Třebotov, JSDH Kytín, JSDH Středokluky, JSDH Lány, JSDH
Kozinec, JSDH Brno-Jundrov, JSDH Dobřichovice, JSDH Choteč, JSDH Jíloviště, JSDH
Řevnice
• Tomáši Kotrbovi (HZS Praha) za účast na
záchranných pracích a odstraňování následků
povodně.

• Do elektronické aukce na nákup plynu
a elektřiny se za 9 pondělků fungování kontaktního centra na černošickém úřadě přihlásilo celkem téměř 800 domácností (v Řevnicích cca 250–300, v Dobřichovicích méně,
ale zde sběr kvůli pozdějšímu startu pokračoval i v červenci); v příštím čísle již budeme
moci zveřejnit první výsledky.
• Hasiči po 30 dnech od začátku povodní
vyčerpali poslední studnu a ukončili tak své
mimořádné nasazení.
• Ve výběrovém řízení na opravu druhého,
menšího projektu opravy ulic, včetně 3 ulic se
spolufinancováním ze strany občanů, vyhrála
firma Robstav s cenou 3,8 mil. Kč, což představuje úsporu 35 % proti projektovému rozpočtu; zahrnuty jsou ulice Jedlová, Berounská
- slepá větev a Chrudimská (vše se spoluúčastí občanů), a dále Libušina (2 úseky), Střední
(oprava zámkové dlažby) a Slunečná (druhá
vrstva asfaltu, která zde chybí již roky od nedokončené původní rekonstrukce).
• Časopis Moderní obec na titulní straně
představuje Černošice a uvnitř informuje, jak
město ušetřilo přefinancováním svých starších
úvěrů v roce 2011.
• Po několika letech naléhání na radotínskou
radnici, resp. skrze ni na TSK Praha, jsme se
konečně dočkali malé, ale významné úpravy
křižovatky v Radotíně, která zajistí plynulejší
průjezd do Prahy.

na vyhlídku s odpočívadlem na konci ulici Na
Skále (u cestičky k žel. mostu) a na úpravu
parkoviště u mokropeské pláže.
• Kontrola ze Státní energetické inspekce
zjistila, že ve starších budovách Základní školy nejsou na radiátorech termostaty.
• Zastupitelstvo města se na podruhé dohodlo na výběru návrhu adaptace a přístavby vily
Tišnovských pro potřeby města – vítězem se
stal návrh ateliéru Jestico + Whiles.
• Z mimořádného fondu vytvořeného bývalou
vládou Petra Nečase jsme skrze krajský úřad
dostali požadované 3 miliony na pokrytí doložených přímých nákladů na zvládnutí povodně.
• Pojišťovna uhradila mj. nutnou opravu čistírny odpadních vod a ulice V Habřinách, další
pojištěné škody po povodni jsou v řešení.
• Rada zadala zpracování projektu na budoucí
stavbu veřejné toalety u základní školy, mj. určené pro návštěvníky dětského hřiště a sportovního hřiště – realizace snad příští rok.
• O dalších důležitých rozhodnutích se dočtete ve výběru ze zápisů rady a zastupitelstva
uvnitř listu.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz, tel. 604 851 754

• Mokropeská pláž výrazně prokoukla – přijďte se podívat.
• Rada města se dohodla, že využijeme vypsaných dotačních titulů a podáme žádost na
financování parkoviště u mokropeského nádraží (varianta projektu bez závor a poplatků),

Proč se učit anglicky aneb o blbé české povaze
Neustále na všem hledat chyby a nepoctivé úmysly. Typický prvek povahy mnoha lidí
v naší zemi. Jako starosta, který je v častém
kontaktu s obyvateli města a pod kterého spadá úřad s 200 zaměstnanci, se s ním také někdy setkávám. A považuji ho z hlediska jednání lidí za svého druhu největší problém české
společnosti. Co s tím dělat?
V rámci své profese mám dost zkušeností
ze spolupráce s britskými, irskými, americkými
a asijskými partnery. Konfliktní situace, které
jsou doprovázeny výrazy malé sebedůvěry,
a o to větší ješitnosti a útočnosti, jsem zažil jen
u východoevropských partnerů. Protože se pohybuji v obou světech současně (malé české
město vs. oblast mezinárodního obchodu), vidím rozdíly neustále a vnímám je dost výrazně.
Nechám povolanějším, aby udělali hlubší analýzu, jaké jsou historické příčiny problematické
české povahy. Nemám větší ambici, než si to
uvědomit, říct to nahlas, a přispět svým málem
ke zlepšení do budoucna. A určitě zajistit svým
dětem co nejlepší znalost angličtiny, aby i ony
získaly nadhled a tu utvářející zkušenost.

Když pracujete na 100 různých věcech,
není možné, aby aspoň na jedné z nich nedošlo k chybě. Blbá česká povaha - a berte
to prosím jako slovní zkratku – Vás zahrne
kritikou té jedné věci. Neuvědomuje si, že je
nutnou daní za to, že 99 věcí je správně a přinesly pozitivní posun. Přísloví „kdo nic nedělá, nic nezkazí“ je prokletím české kotliny. Ale
pro ty, kteří se o něco snaží, je i nejsilnějším
argumentem na obranu. Těch 99 věcí za to
přeci stojí!
Blbá česká povaha si neuvědomuje, jak je
důležitá pozitivní motivace a konstruktivní přístup. Anglosas, když už chce upozornit na nějakou chybu, nezapomene zmínit věci pozitivní, protože on Vás přece nechce ponížit nebo
znechutit, jen chce pomoci něco zlepšit. Asiat
svého nadřízeného na chybu neupozorní a ani
ho moc nenapadne o ní přemýšlet – slovo
šéfa prostě platí. To ale jako vzor neberu.
Ještě horší (a častější) je, že blbá česká povaha kritiku té 1 chyby říká všem kolem sebe,
ale Vám ne – takže nemáte možnost ji vysvětlit, popř. uznat a napravit, když to jde.

Blbá česká povaha se taky bojí. Bojí se
vyslovit svůj názor přímo, bojí se pomsty (na
dětech ve škole, vyhození z práce, komplikace s úřadem), vlastně nechce věci posunout,
chce si jen zanadávat.
Musím velmi ocenit, že v Černošicích žije
hodně lidí, kteří mají nadhled a pozitivní přístup. Jsou aktivní, chtějí pro své okolí něco
udělat. Když s něčím nejsou spokojeni, jsou
připraveni přispět ke zlepšení. Uvědomuji si,
že té blbé české povahy tu přese všechno
máme méně než v jiných obcích. Děkuji všem,
kteří otevřeně komunikují, dokážou ocenit
i kritizovat konstruktivně, mají vlastní návrhy.
Těší mne, že se mi s některými „zarputilými
stěžovateli“ podařilo navázat konstruktivnější
vztahy, jejich způsob komunikace se často
změnil a přispěl k produktivnější spolupráci.
Tak to je můj malý příspěvek v boji s blbou
českou povahou.
Přidejte se.
Filip Kořínek
starosta
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Odborné ošetření památného jilmu
Na okraji chatové oblasti Na Vírku nelze přehlédnout dominantu černošické krajiny, památný
strom jilm habrolistý (Ulmus minor). I když historie stromu rostoucího na levém břehu Berounky
není všeobecně známa, dřevina je cenná z přírodního i kulturního hlediska. Zájem o ochranu památného jilmu je u místní veřejnosti velmi
intenzivní a aktivní péče o mohutného jedince
(výška stromu 19 m, obvod kmene stromu 342
cm) je žádoucí již vzhledem k jeho věku odhadovanému přibližně na 150 let.
V rámci projektu Zdravé stromy pro zítřek, který vyhlásila Nadace partnerství ve spolupráci se
Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
o. s. a Mendlovou univerzitou v Brně, podalo
v září loňského roku Město Černošice žádost
o poskytnutí bezplatného ošetření tohoto památného stromu.
Odborný posudek ředitele společnosti SAFE
TREES, s. r. o., Ing. Jaroslava Kolaříka, Ph.D.
zhodnocoval zdravotní stav jilmu jako zhoršený
s významnějším narušením jeho statiky, přičemž
hrozilo riziko pádu větví. Navrhované ošetření
mělo spočívat v lokální redukci dřeviny kvůli zmíněné stabilizaci a ve zdravotním řezu.
Mírně narušená vitalita stromu byla zajištěna
zdravotním řezem větví hrozících pádem a lokál-

Přístavba
hasičské zbrojnice
v Mokropsech
Na konci května byla zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice v Mokropsech,
kterou provádí firma Tost.cz, s. r. o., (za
cenu 4.098.270 Kč vč. DPH) vybraná
v dubnu letošního roku ze 7 předložených
nabídek. Sotva byly práce zahájeny, vše
na čas přerušila povodeň. Štěstím v neštěstí bylo, že stavbaři ještě nestihli sundat střechu a mohl zde fungovat krizový
štáb.
Dva týdny před začátkem prázdnin se
mohlo ve stavbě opět pokračovat. V době
uzávěrky tohoto čísla byly nahrazeny dosavadní stropní panely novými, byly instalovány nové příčky, došlo k vyztužení stěn
a byla založena nová přístavba. Stavba by
měla být dokončena do 30. října, z důvodu nutného přerušení prací se však může
o něco prodloužit.

FOTO: Petr Kubín

-- Odhadované stáří památného jilmu je 150 let. --

ním odstraněním větví v koruně pro větší stabilizaci dřeviny. Bohužel z důvodu rozsáhlých regionálních povodní na začátku měsíce června,
které postihly i povodí řeky Berounky včetně
památného stromu, nebylo možné dřevinu ošetřit v plánovaném termínu 3. 6. 2013. Ošetření

památného stromu provedli dne 26. 6. 2013
odborníci s certifikátem Evropského arboristy
ETW (European Tree Worker): K. D. Peřina,
M. Hrubín a V. Kropáč.
Hana Brožková
odbor životního prostředí

Zateplení fasády ZŠ Komenského
Stavba, na kterou jsme dostali dotaci
ze Státního fondu životního prostředí,
byla zahájena týden před koncem školního roku. Spočívá ve výměně některých starých dřevěných oken a zejména
v zateplení fasády a půdy. Cílem je dosažení energetické úspory. Zateplení se
provádí velmi šetrně tak, aby i nová fasáda obsahovala všechny architektonické prvky, jaké měla ta dosavadní. Ještě
před otlučením fasády bylo vše řádně
zdokumentováno a vyrobeny věrné šablony všech prvků (bosáží, šambrán,
říms). Práce začaly v zadní části budovy
a po jejich úplném dokončení vč. finální
úpravy fasády, se přesunou do exponované přední části. Vše by se mělo stihnout
do září. Budova nejstarší základní školy
v Černošicích se tak dočká začátkem
školního roku nového pláště s původním
architektonickým ztvárněním. Stavbu
provádí firma Chládek & Tintěra, a. s., za
cenu 2.661.432 Kč s DPH.

Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

FOTO: Petr Kubín

-- Nová fasáda bude obsahovat všechny
architektonické prvky jako ta původní. --
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Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 12. 8. v 10 hodin.
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Úpravy školní kuchyně v ZŠ Mokropsy
Již v uplynulém roce se kuchařky vařící obědy
nejen pro děti navštěvující základní školu měly
dočkat rozšíření provozních prostorů. Bohužel
se tak nestalo vzhledem k přístupu vybrané
olomoucké firmy, která porušila při zahájením
stavby snad vše, co porušit mohla. Ani po roce
nedošlo k mimosoudní dohodě, kterou firmě
město nabízelo, a tak celá věc skončila u soudu.
Mezitím byly nevyhovující konstrukce vybourány a vypsána nová veřejná zakázka. Té se
i přes inzerci na několika veřejných portálech
účastnily jen dvě firmy, které splnily zadávací
kritéria. Vybraná firma však těsně před podpisem smlouvy odstoupila s odůvodněním, že
nemůže přijmout velmi „tvrdé“ podmínky města zakomponované ve smlouvě. Smlouva však
byla součástí zadávací dokumentace, takže
všichni podmínky předem znali.
Protože se jednalo o zakázku malého rozsahu, byla vybrána druhá firma v pořadí, která
smlouvu ihned podepsala a záhy se do stavby

pustila. Je to pražská firma DOMSTAV, která
byla jen o 1.300 Kč dražší než odstoupivší firma KLEMPÍK. Cena přístavby je 550.000 Kč.
V době uzávěrky tohoto čísla byla provedena
hrubá stavba.
Nová vzduchotechnika
Školní kuchyni čeká také výměna vzduchotechniky. Stávající vzduchotechnika ze začátku
80. let minulého století již svou funkci dávno
neplní a je potřebná její náhrada. V rámci této
veřejné zakázky se přihlásily tři firmy. Společnost, která práce provede, byla vybrána poslední červnový den. Jde o černošickou firmu
KLIMAMONT Kopelent, s. r. o., která nabídla
realizaci vzduchotechniky za 1.406.486,51 Kč
vč. DPH. Nyní je v chodu výroba potřebných
komponentů a s montáží se začne v srpnu – až
nebude probíhat provoz ve školní kuchyni. Vše
se musí stihnout do začátku školního roku.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

Kompletní výměna
rozvodů
v Mateřské škole
Karlická
Se začátkem prázdnin byly zahájeny práce
ve všech budovách mateřské školy v Karlické ulici. Spočívají v kompletní výměně
starých rozvodů vody, odpadů a topení,
ve výměně všech zařizovacích předmětů
a v provedení nových obkladů a dlažeb
v umývárnách a záchodech všech pavilonů. Dosluhující rozvody ze 70. let minulého
století byly tak poruchové, že si důkladnou
výměnu zasloužily.
Veřejné zakázky se účastnily 3 firmy.
Nejvýhodnější nabídku předložila firma
S.V.A., s. r. o., která rekonstrukci rozvodů
nabídla za 998.250 Kč s DPH. I tyto práce
se musí stihnout do začátku nového školního roku.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic

Nové cyklostezky a městská pláž
Výstavba cyklostezek financovaná z největší
části z dotačních prostředků z Regionálního
operačního programu Regionu soudržnosti
Střední Čechy (ROP) nabrala kvůli povodním
zpoždění. Všechny cyklostezky se nacházejí
v záplavovém území a kromě úseku v Osadě
údolí staré řeky, byly pod vodou. Naštěstí na
nich voda nenapáchala příliš velké škody.
Zpravidla to odnesly jen terénní úpravy podél
nových tras. Avšak při odklízecích prací nejvíce utrpěl asfalt na konci úseku Pod Hladkou
skálou. Poškození nyní vyhodnocujeme.
Pod Hladkou skálou
Dosud byla zcela dokončena trasa vedoucí
podél řeky od městské pláže k ulici Kubánská.
Novou tvář dostalo zejména okolí městské
pláže. Prostor pro posezení je vydlážděn žulovou dlažbou, stejně jako chodníček lemující
cyklostezku k ulici Dr. Janského. Na pláž byl

navezen nový písek a její část byla zatravněna
pomocí zatravňovacích koberců, které pořídil
správce městské pláže a provozovatel stánku s občerstvením, pan Jan Pravda. Podél
valu byl vytvořen mlatový chodníček pro pěší.
Tato trasa bude ještě doplněna o nové lavičky,
stojany na kola a koše na odpadky. Trasa je
stranou od ostatních cyklotras procházejících
městem, byla vybudována především pro místní občany a přímo vybízí k procházkám podél
řeky.
Na Vírku
Cyklostezka Na Vírku byla z největší částí
dokončena těsně před povodní. V červenci byl
dokončen úsek kolem památného jilmu, který
je z mlatu tak, aby neohrozil růst tohoto vzácného solitéru. I zde budou doplněny lavičky
a koše na odpadky. Nyní je celá cyklostezka
podél řeky dlouhá cca 3 km od ulice Kazínské
FOTO: MěÚ Černošice

až na hranici s katastrálním územím Radotín
zpevněná a mohou ji využít pro volnočasové
aktivity všichni naši občané, ale i ti přespolní.
Údolí staré řeky – Lavičky
Práce na tomto úseku byly po povodni zastaveny. Komplikací se stal skalní sesuv při
příjezdu do osady. Skála zde nevydržela obrovské množství srážek. Naštěstí ještě před
velkými dešti proběhla její sanace, takže sesuv nebyl destruktivní a neohrozil nemovitosti
pod cestou. V současné době probíhá projednání vyprojektovaného řešení (záporová stěna
a zasíťování) pro zabezpečení svahu a zároveň
jednání o možnostech získání dotačního příspěvku na toto velmi nákladné řešení. Na této
trase se začne pracovat koncem července,
a to v úseku od Dobřichovic.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

FOTO: Dana Jakešová

-- Nové cyklostezky a upravená pláž lákají k projížďce na kole, procházce i odpočinku. --
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Rekonstrukce místních komunikací
Práce na rekonstrukci místních komunikací pokračují i během letních měsíců. Vytrvalé deště
na přelomu května a června vedly ke zpomalení
pracovního tempa. Vše se dostalo do normálu
v polovině června, kdy začaly fungovat betonárny i lom, z kterého stavba odebírá materiál a kdy
ulice natolik vyschly, že bylo možné ve stavbě
pokračovat.
Nového kabátu se tak dočkala 370 m dlouhá ulice Erbenova, která je provedena v šířce
5,0 m a po každé straně je lemována 0,5 m pásem ze zámkové dlažby. Nově byl zrekonstruován také velmi exponovaný chodník ve Vrážské
ulici od pekárny k Riegrově ulici. Tento chodník
je z kvalitní historické dlažby použité i na chod-

nících v centru města. Namísto původně plánovaných zálivů na stromy, musely být provedeny
jen zálivy na keře, neboť se při stavbě ukázalo, že přesně v místech, kde bylo počítáno se
stromy, se nachází stará, ale stále funkční deštová kanalizace, jejíž trasa nebyla dosud známa.
Poslední chodník v žalostném stavu v centru
města se tak stal kvalitní přístupovou trasou
bez nebezpečných nerovností vedoucí k nádraží. V Ulici Pod Višňovkou byl vyměněn
dosluhující vodovodní řad za nový a začalo
se s rekonstrukcí ulice. Také v Pardubické
ulici, kde byla před nedávnem dokončena výměna vodovodu a stavba deštové kanalizace,
byla zahájena rekonstrukce ulice. Všechny

tyto stavby provádí společnost EKOSTAVBY
Louny, s. r. o.
V letošním roce se ještě nového kabátu kromě ulice Pod Višňovkou a Pardubické, dočká
část ulice Táborské od křižovatky s Chebskou
po začátek asfaltu, část ulice Chebské od Táborské po Školní, ulice Jičínská od Kladenské
po Mělnickou a nové chodníky v ulici K Lesíku
od křižovatky s Dr. Janského k ulici Pod Višňovkou a v Kladenské od Vrážské po Lidickou ulici.
Nových povrchů se dočkají letos i další ulice
(Jedlová, Chrudimská, slepá část Berounské
a části ulice Libušina) viz článek „Občané přispějí na rekonstrukce...“.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic
FOTO: Petr Kubín

FOTO: MěÚ Černošice

-- Nový chodník ve Vrážské ulici --

-- Erbenova ulice má již nový povrch. --

Občané přispějí
na rekonstrukci ulic
a ještě letos se dočkají
nového povrchu
Občané ulic Jedlová, Chrudimská a prvního slepého ramene Berounské se přihlásili v rámci programu
„spolufinancování místních komunikací“ vyhlášeným
městem a rozhodli se na ulici před svým domem přispět min. 30 % z celkových nákladů. K těmto ulicím
město ještě přidalo dvě části ulice Libušina, které
jsou nejvíce poškozeny, chybějící obrusnou vrstvu
ve Slunečné ulici od Dobřichovické po Jahodovou
a opravu propadlé ulice Střední od Školní po Gorkého a vyhlásilo veřejnou zakázku na zhotovitele. Termín podání nabídek byl poslední červnový den.
Celkem bylo podáno 8 nabídek, z nichž jedna
byla z důvodu nesplnění zadávací dokumentace
(nepředložení příslibů bankovních záruk) vyřazena.
Ze zbývajících 7 nabídek byla nejvýhodnější nabídka
společnosti ROBSTAV stavby, k. s., z Plzně, která
nabídla zhotovení všech výše uvedených staveb za
cenu 3.153.620 Kč bez DPH. V rámci této veřejné
zakázky město ušetřilo cca 50 %, neboť rozpočty
zpracované dle ceníku URS byly o polovinu vyšší!
V době uzávěrky ještě neuběhla lhůta pro podání
námitek proti výběru zhotovitele a nebyla uzavřena
smlouva o dílo, proto harmonogram postupu prací
bude uveřejněn až v následujícím čísle.
Všem občanům, kteří přispěli na rekonstrukci ulice před svým domem, velmi děkujeme!
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic
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Nové veřejné osvětlení
Začátkem prázdnin byla zahájena výstavba
veřejného osvětlení v Čapkově ulici. Zakázku vyhrála společnost Jiří Majer – elektro
ze Všenor za cenu 189.249 Kč bez DPH.
Ulice Čapkova je poslední ulicí v oblasti
Lada, kde dosud nebylo žádné veřejné
osvětlení. O prázdninách bude provedeno
FOTO: Dana Jakešová

-- Čapkova ulice bude mít
nové veřejné osvětlení. --

i nové veřejné osvětlení v Karlické ulici od
Vrážské k ulici V Zahradách. To stávající
s dřevěnými sloupy a vrchním vedením je
v havarijním stavu. Je tedy nejvyšší čas
nahradit ho moderními ocelovými stožáry
a zemním vedením. Tuto stavbu v hodnotě
cca 350.000 Kč pro město provede společnost ELTODO – Citelum, s. r. o., v rámci jejího tzv. reinvestičního fondu.
V letošním roce se kromě již vybudovaného nového veřejného osvětlení v ulici
Dr. Janského, Vrážská a Chrudimská
a nyní probíhající výstavby v ulici Karlická a Čapkova, zařadí na seznam nového
osvětlení i ulice Kladenská od Vrážské po
Lidickou v úseku, kde bude nový chodník.
Dále se dočkají nového osvětlení přechody pro chodce zřizované v rámci chodníku
v křižovatce ulic Dr. Janského – K Lesíku – Pod Višňovkou a také dva přechody
pro chodce ve Vrážské ulici (pod viladomy
v zatáčce a autobusové zastávky nad Kladenskou ulicí). Výstavbu posledních dvou
přechodů provede také společnost ELTODO – Citelum v rámci reinvestičního fondu.
U všech nových lamp veřejného osvětlení
je používán zdroj s plochým sklem, který
svítí jen tam, kam má, a eliminuje vznik světelného smogu.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

z radnice

Z 86. mimořádného jednání Rady města Černošice – 12. 6. 2013
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr
zhotovitele na akci „Rekonstrukce některých místních komunikací v Černošicích“; schvaluje výzvu, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo
pro zhotovitele pro tuto akci; jmenuje členy komise pro otevírání obálek
a posouzení a hodnocení nabídek k této veřejné zakázce: F. Kořínek,
D. Otava, I. Kulíšek, Z. Kafka, M. Mutlová; náhradníci – E. Moravcová,
V. Rendlová, J. Kubát, M. Strejček, M. Votava.

ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice schvaluje darovací smlouvu, kterou se dárce
Huisman Konstrukce, s. r. o., zavazuje darovat městu 50.000 Kč na nákup 6 ks odvlhčovačů vzduchu, které budou poskytnuty občanům města
zdarma pro likvidaci následků povodní.

Z 87. jednání Rady města Černošice – 17. 6. 2013
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• schvaluje smlouvu č. UZSVM/S/11670/
2013-HMSU o bezúplatném převodu id. 1/2
pozemku parc. č. PK 176/1 v k. ú. Černošice a doporučuje zastupitelstvu tuto smlouvu
projednat a schválit;
• bere na vědomí možnosti stavebních úprav
retardéru v Karlické ulici; souhlasí s výběrem varianty, která řeší odstranění retardéru
a místo něho umístění jiného typu zpomalovacího prvku v těchto místech za odhadovanou cenu 79.700 Kč s DPH (dle ceníku
URS) plus cena za plastové zpomalovací prvky; ukládá OISM předložit min. 3 nabídky na
stavební práce;
• souhlasí s objednáním oprav výtluků metodou Turbo 5000 v komunikacích s velmi
nekvalitním asfaltovým povrchem, u nichž
je neefektivní použití standardní metody výspravy s frézováním a asfaltovou směsí, u Pozemních komunikací Bohemia, a. s., za cenu
29.033,47 Kč s DPH;
• souhlasí s připojením města Řevnice, obce
Všenory, Lety, Srbsko, Karlík a Hlásná Třebaň pro nákup komodit na Českomoravské
komoditní burze Kladno a s tím, aby město
Černošice vystupovalo jako centrální zadavatel při tomto společném nákupu elektrické energie a zemního plynu i pro jím zřízené
organizace a další subjekty (MŠ, ZŠ, ZUŠ,
Aquaconsult, EKOS); bere na vědomí, že
při nákupu komodit na burze činí obchodní
poplatek burzy 0,8 % z objemu zprostředkovaných obchodů, poplatek Dohodci (firma
Prospeksa) činí 0,7 % z objemu zprostředkovaných obchodů a tyto náklady uhradí poměrem každý z veřejných zadavatelů;
• souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky
společnosti MAPP – Ing. Martin Appelt na
zhotovení geometrických plánů pro zaměření cyklostezek budovaných v rámci akce
Cyklodoprava Regionu Dolní Berounka za
celkovou cenu 51.788 Kč včetně DPH.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí nabídku ČR – Úřadu práce
ČR na vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací pro odstranění následků povodní; bere se souhlasem na vědomí 1) rozhodnutí starosty obce Černošice
dle § 21 zák. č. 240/2000 Sb. o zřízení 10
pracovních míst na pomocné práce v rámci
veřejně prospěšných prací pro odstranění
následků povodní, která jsou přiřazena k od-

•

•

•

•

•

boru technických služeb, 2) uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. SPZ-VN-8/2013 č. projektu
CZ.1.04/2.100/03.00015 uzavřené dne
27. 5. 2013 mezi městem Černošice a ČR
- Úřadem práce ČR z rozhodnutí starosty
obce Černošice dle § 21 zák. č. 240/2000
Sb.;
schvaluje darovací smlouvu mezi městem
a Svazkem obcí 1866 o darování 12 přepravných kontejnerů se spotřebním zbožím;
schvaluje Darovací smlouvu o darování kancelářského nábytku mezi městem a panem
F. K.;
bere na vědomí informaci o možných důsledcích případného potvrzení vlastnictví
pana K. B. k pozemku parc. č. 3989/1
v k. ú. Černošice a ukládá úseku právnímu
zpracovat k tomuto analýzu;
schvaluje Darovací smlouvu – dar ve výši
9.998 Kč určený na nákup 2 ks kamer zn.
CEL-TEC CD 50 F pro Městskou policii Černošice od Ing. P. K.;
schvaluje Směrnici č. 9 – Pravidla, evidence, ukládání, kontrola smluv a smluvních závazků.

•

•

•
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 45 a ukládá finančnímu odboru zapracovat ho do rozpočtu;
• pověřuje starostu schvalováním rozpočtových opatření v rozsahu rady města v případech, kdy mezi dvěma zasedáními rady
je více než 14 kalendářních dní a ukládá finančnímu odboru následně informovat radu
města o schválených rozpočtových opatřeních.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice souhlasí s nákupem
3 ks notebooků pro odbor informatiky na základě výsledků výběrového řízení G13/111237,
tj. s nákupem od společnosti Jan Heran, za
43.076,00 Kč vč. DPH.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ/UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí zprávu o průběhu jednání
z komise o otevírání obálek, posouzení splnění kvalifikace a posouzení a hodnocení

•

•

•

nabídek pro veřejnou zakázku „Nákup komunální techniky zadávané v rámci projektu
CZ.1.02/2.1.00/11.13310 Snížení prašnosti
na území města Černošice – II.“; rozhoduje
1) o vyloučení uchazeče poř. č. 2, Lokotech,
s. r. o., IČ: 27359883 z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění kvalifikace, 2) o vyloučení uchazeče poř. č. 1, Agromak ND,
s. r. o., IČ: 49824309 z účasti na zadávacím
řízení z důvodů rozporu nabídky s podmínkami stanovenými v zadávacích podmínkách,
3) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Unikont Group, s. r. o., IČ: 41193113;
bere se souhlasem na vědomí uzavření
smlouvy s vybraným uchazečem; schvaluje
rozpočtové opatření č. 46; ukládá radnímu
T. Hlaváčkovi předložit rozpočtové opatření
zastupitelstvu města;
schvaluje uzavření dodatku se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IČ:
60193336 k rámcové smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb, č. poskytovatele O2PVS/204029, jehož předmětem
je prodloužení doby poskytování služeb dle
této smlouvy do 30. 9. 2013;
schvaluje Smlouvu o výpůjčce s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem
Středočeského kraje o výpůjčce 20 ks mobilních kondenzačních vysoušečů vzduchu;
bere se souhlasem na vědomí nákup
prostředků na vysoušení objektů a likvidaci
nánosů po povodni 2013; schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo životního
prostředí;
souhlasí s pořízením a instalací nové klimatizační jednotky od pana Josefa Císaře, IČ:
70714762 do kanceláře č. 17 jako náhrady
za neopravitelnou stávající jednotku za cenu
24.590 Kč (neplátce DPH); schvaluje rozpočtové opatření č. 49;
souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke
Smlouvě o dílo se Stavitelství Řehoř, s. r. o.,
na akci „Dešťová kanalizace a vodovod v ulici
Pardubická“, kterým dojde ke zvýšení celkové ceny díla oproti uzavřenému dodatku č. 2
o částku 47.320,32 Kč bez DPH za nutné
zemní práce; nová celková cena díla bude
3.262.743,69 Kč vč. DPH;
bere na vědomí informace o odstoupení firmy KLEMPÍK-Stav, s. r. o., od plnění veřejné
zakázky vedené pod názvem „ ZŠ Černošice
– rekonstrukce školní kuchyně – II. etapa“;
souhlasí s výběrem druhé nejvýhodnější nabídky společnosti DOMSTAV, s. r. o., na zhotovení této akce za celkovou cenu 550.000
Kč bez DPH;
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z radnice
• souhlasí s konáním Šmik Fik Festivalu
v parku Berounka;
• souhlasí 1) se zadáním veřejné zakázky postupem dle části třetí bod 4.1 směrnice o zadávání veřejných zakázek, 2) s objednáním
oprav výtluků s použitím standardní metody

výspravy s frézováním a asfaltovou směsí
u ŠLEHOFER stavební společnost, s. r. o.,
za cenu 107.538,75 Kč s DPH;
• souhlasí s nákupem turbínového čerpadla AWG s výkonem 2200 l/min od Probo,
s. r. o., za 44.165 Kč včetně DPH; schva-

luje rozpočtové opatření č. 51 a ukládá finančnímu odboru zapracovat schválené rozpočtové opatření č. 51 do rozpočtu.

Z 88. mimořádného jednání Rady města Černošice – 20. 6. 2013
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• souhlasí s postupem při zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem
jsou dodávky, služby a stavební práce nezbytné k odstranění havarijních
škod na městském majetku vzniklých v důsledku povodní dle článku 2
části druhé směrnice o zadávání veřejných zakázek v případě, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřesáhne 500.000 Kč; zmocňuje starostu a místostarostku k provádění činností, které jsou dle článku
2 části druhé směrnice o zadávání veřejných zakázek svěřeny radě při

zadávání veřejných zakázek dle bodu I. a k uzavírání objednávek na dodávky, služby a stavební práce, které jsou realizací veřejných zakázek;
ukládá OISM předložit výsledky poptávkových řízení, včetně objednávek, Radě města Černošice k dodatečnému odsouhlasení;
• schvaluje směrnici o veřejných zakázkách.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice schvaluje Darovací smlouvu – dar 100 párů gumových rukavic od organizace Člověk v tísni, o. p. s.

Z 89. mimořádného jednání Rady města Černošice – 21. 6. 2013
• schvaluje rozpočtové opatření č. 52; ukládá FO zapracovat schválení
Rada města Černošice:
rozpočtové opatření č. 52 do rozpočtu.
• schvaluje nařízení obce č. 2/2013, kterým se provádí krizová opatření v návaznosti na povodňovou situaci na území města s účinností od
21. 6. 2013 vč.;

Z 90. jednání Rady města Černošice – 1. 7. 2013
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• bere se souhlasem na vědomí 1) informace o vystavených objednávkách na odstranění následků povodní – I. Část, 2) informace o pojišťovnou poskytnuté záloze
na odstraňování povodňových škod ve výši
800.000 Kč; souhlasí 1) s provedením čištění česlí a opravy poničeného elektromotoru společností AQUACONSULT za 68.300
Kč bez DPH (režim přenesené působnosti),
2) s provedením vyčerpání a čištění všech
nádrží ČOV, odvozem a likvidací vytěženého materiálu, výměny poničeného šoupěte
na přívodu do ČOV, opravy čerpadel, revize provzdušňovacích elementů a zpětného
zprovoznění ČOV vč. všech s tím souvisejících činností společností AQUACONSULT,
s. r. o., za celkovou cenu 410.530 Kč bez
DPH (režim přenesené daňové povinnosti),
3) s provedením opravy ulice V Habřinách
strojně pokládaným asfaltovým recyklátem
firmou EKOSTAVBY Louny, a. s., za cenu
366.955,30 Kč bez DPH;
• bere na vědomí hrubý odhad nákladů na
stavbu a zařízení veřejných WC (u hřiště pod
školou); souhlasí s předloženou cenovou nabídkou projektových prací Ing. M. Neubertové za cenu 34.100 Kč (včetně DPH);
• souhlasí 1) s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti Klimamont Kopelent, s. r. o.,
na zhotovení akce „ZŠ Černošice – rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně“ za
celkovou cenu 1.162.385,51 Kč bez DPH,
2) s výběrem Ing. J. Boráka jako technického
dozoru investora na akci „ZŠ Černošice – rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni“ a na akci „ZŠ Černošice – rekonstrukce
školní kuchyně – II. etapa“ za celkovou cenu
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13.600 Kč měsíčně; schvaluje rozpočtové
opatření č. 58;
• souhlasí s uzavřením dohody o splátkách
dlužné částky 9.500 Kč za nájem bytu č. 3
v Poštovní 228;
• souhlasí 1) se zadáním veřejné zakázky
postupem dle části třetí bod 4.1 směrnice
o zadávání veřejných zakázek, 2) s výběrem
nabídky společnosti Strabag, a. s., na opravu žulového retardéru v ulici Jansova v ceně
76.891 Kč bez DPH; ukládá OISM jednat se
společností CITYPLAN o náhradě škody způsobené vadou v projektu;
• bere na vědomí 1) informaci ve věci darování příspěvku 100 tis. Kč na vybudovaný vodovodní řad v ulici Radotínská, 2) žádost Ing. M.
H. o prominutí platby; souhlasí s uzavřením
Darovací smlouvy, dle které paní H. daruje
městu částku 73.000 Kč jako příspěvek na
vybudovaný nový vodovod v ulici Radotínská
(vzhledem k nákladům paní H. vynaloženým
na přeložku kanalizační přípojky vedoucí po
jejím pozemku).
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• revokuje usnesení č. R/84/18/2013;
• schvaluje žalobu na společnost Český stavitel, a. s., (Byla na základě výběrového řízení
vybrána pro zhotovení přístavby školní kuchyně. Po demontáži stávajícího přístěnku a poté,
co byly vadně provedeny základy, společnost
přerušila práce. Přestala s městem komunikovat.); souhlasí s podáním žaloby;
• schvaluje Smlouvu o výpůjčce s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem
Středočeského kraje o výpůjčce 49 ks mobilních kondenzačních vysoušečů vzduchu;
• schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí

daru ve výši 7.000 Kč od pana F. K. městu na
podporu školní soutěže „Skokan roku“;
• souhlasí se záměrem pronájmu nebytového prostoru – budoucí přístavby Městského
úřadu Černošice o výměře 248 m2; ukládá
OISM zveřejnit záměr pronájmu na úřední
desce MěÚ Černošice.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 54; bere
na vědomí rozpočtové opatření č. 55; ukládá FO zapracovat schválení rozpočtové opatření č. 54 do rozpočtu, radnímu T. Hlaváčkovi
předložit rozpočtové opatření č. 55 zastupitelstvu města;
• ukládá ZŠ odvod z investičního fondu ve
výši 1.888.430 Kč do rozpočtu zřizovatele
a radnímu T. Hlaváčkovi předložit rozpočtové
opatření č. 57 zastupitelstvu města; bere na
vědomí rozpočtové opatření č. 57.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice schvaluje program
25. zasedání zastupitelstva města.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 23. jednání komise životního prostředí ze dne
24. 6. 2013.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ/UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) Smlouvu na poskytnutí účelové
dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace ve výši 750.000 Kč se Středočeským
krajem, 2) rozpočtové opatření 56;
• schvaluje 1) darovací smlouvu na přijetí fi-

z radnice
nančních prostředků 160.000 Kč od Středočeského kraje k náhradě a odstranění škod
způsobených povodní, 2) darovací smlouvu
na přijetí finančních prostředků 50.000 Kč od
Středočeského kraje k náhradě a odstranění
škod způsobených povodní (k nákupu nebo
opravě poškozených požárních čerpadel), 3)
rozpočtové opatření č. 59;
• souhlasí s výběrem společnosti EKOSTAVBY Louny, s. r. o., která nabídla provedení
stavebních úprav retardéru v Karlické ulici za
cenu 59.336,50 Kč bez DPH;
• bere na vědomí informace o nutnosti provedení komplexního čištění splaškové kanalizace
zanesené v důsledku silných dešťů v květnu
2013 v úsecích s malým podélným spádem,
tj. v ulici Dr. Janského, Ukrajinská a Karlštejnská; souhlasí s provedením čištění zanesené
splaškové kanalizace v důsledku silných dešťů
v květnu 2013, včetně všech šachet, odvozem
a likvidací vytěženého odpadu a provedením
kamerového průzkumu v celkové délce cca
2 500 m, a to v ulicích Dr. Janského za cenu

877.700 Kč, Ukrajinská za cenu 191.520 Kč
a Karlštejnská za cenu 119.640 Kč (bez DPH)
firmou Brochier, s. r. o., která předložila nejvýhodnější nabídku; ukládá OISM uplatnit tyto
činnosti u pojišťovny, informovat radu města
o vyhodnocení tohoto pojistného plnění pojišťovnou, po uznání této škody pojišťovnou
objednat činnosti;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na zhotovitele akce „Rekonstrukce některých místních komunikací v Černošicích“;
souhlasí 1) s výběrem nejvýhodnější nabídky
společnosti ROBSTAV stavby, k. s., na zhotovení této akce za celkovou cenu 3.153.620
Kč bez DPH, 2) s předloženou nabídkou Ing.
J. Boráka na činnost technického dozoru investora za cenu 21.330 Kč/měsíc (není plátce DPH) a návrhem mandátní smlouvy;
• souhlasí s objednáním proplachu a dezinfekce potrubí nového vodovodního řadu v Radotíně, který je nutný k provedení laboratorního
rozboru vody u provozovatele – společnosti
Pražské vodovody a kanalizace podle cenové
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-- Technické služby očistily i schody. --

Zkrácené verze zápisů schůzí rady města a zastupitelstva připravila Dana Jakešová, editorka IL.

a chodníků. Jedná se konkrétně o ulici Střední, kde byl
velmi pěkně dokončen ručně
vydlážděný chodník a jeho
napojení na „bezejmennou“
uzounkou uličku – myší díru
- spojující Středničku s ulicí
Pardubickou. V této uličce,
která je velmi úzká, strmá
a je pouze pro pěší, byla posekána již dost vysoká tráva,
takže je opět dobře průchodná a upravená. Technické
služby ovšem na ní nezapomínají ani v zimě, kdy tam –
pravda ne zcela pravidelně
– dělají i posyp, a dokonce
-- „Myší díra“ mezi ul. Střední a Pardubickou je pěkně upravená. -se prý chystají i na generální
nické služby všímají a jejich pracovníci se i přes
opravu několika schodů uprostřed této uličky.
dosti ztížené podmínky a nepřístupnost věnují
Tyto schody tam před více než 60ti lety postavil
jejich údržbě.
na své náklady vlastnoručně pán, který tam měl
Chlapci – díky vám za to!
svůj pozemek a v tomto místě byl terén velice
Vladimír Dousek – Pardubická ul.
strmý a kluzký. Tenkrát tam ovšem bylo v okolí
jen pár chat, z nichž jedna patří dodnes jeho synovi. Schody tam celá léta vydržely bez oprav
do dneška a stále jsou často používány. Je moc
dobře, že si i takovýchto zapadlých zákoutí tech-

Popovodňové
poděkování

Poděkování z Erbenovy ul.
Vážený pane starosto, bydlím v právě rekonstruované ulici Erbenova na Vráži. Chtěla
bych Vám i Radě města poděkovat. Bydlím
v této ulici již 36 let a manžel je místní a teprve
nyní jsme se dočkali kvalitní ulice. Již několikrát jsme byli v uplynulých letech v tzv. pořadí,
ale vždy se našel „důvod“, proč se oprava nemohla realizovat. Vy jste první, který jen neslibuje, ale snaží se pro lidi i něco udělat. Chtěla
bych Vám poděkovat i za maminky s kočárky
a malými dětmi i za zdravotně postižené.

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).

z vašich reakcí

Poděkování technickým službám
Vážení,
rád bych touto cestou poděkoval Technickým
službám v Černošicích, hlavně ale některým
jejich pracovníkům, kteří se starají o úpravu
obecní zeleně a sekání trávy, ale i úpravu ulic

nabídky ze dne 1. 7. 2013 za 49.389,60 Kč
bez DPH;
• souhlasí s poskytnutím příspěvku na kompenzaci navýšení daně z nemovitosti p. D. L.
a pí Z. M.;
• bere na vědomí zápis z 27. jednání komise
sociální a pro péči o seniory ze dne 27. 6.
2013;
• souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy se
společností Travis, s. r. o, která je provozovatelem Club Kina; schvaluje rozpočtové opatření č. 60.

Zároveň bych chtěla vyjádřit poděkování
firmě, která stavbu provádí, zejména jejich
zaměstnancům. Již dlouho jsem se nesetkala s tak vstřícným přístupem, jak jednali
jejich zaměstnanci. Ať už se to týkalo výkopových prací i následných. Vždy byli ohleduplní
a ochotní vyjít vstříc potřebám lidí. Většina
obyvatel ulice byla s nimi velice spokojena,
ale vždy se najde někdo, kdo si bude stěžovat
(ten to bude dělat vždy a při všem).

Vážená redakce,
jsme staří manželé (82 a 74 let), bydlíme
trvale v Mokropsích u Berounky. Byli jsme
postiženi povodní. Chceme touto cestou
poděkovat za velikou pomoc, které se nám
dostalo jak ze strany MěÚ Černošice (jmenovitě p. starosta Kořínek, pí místostarostka Göttelová, p. Kratochvíl), tak ze strany
hasičů – zvláště mokropeských. Také děkujeme za technickou pomoc R. Poulovi ve
věci elektřiny.
Děkujeme a srdečně zdravíme

Jiřina Rábová

Antonín a Marta Pavlovi
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Mokropeští hasiči aneb „Když valí se ti voda domů vraty...“
30. a 31. 5. Voda v Berounce stále stoupá, hasiči chodí pravidelně kontrolovat stav a informace dávají na své stránky. I ČT už postavila stan
u pláže a pravidelně vysílá o situaci.
1. 6. Voda stále stoupá a hasiči nás informují, že
se blíží velká voda. Starosta hovoří v TV o situaci. Nervozita obyvatel u řeky stoupá úměrně se
stoupající hladinou. Lidé už svou řeku znají a tak
se pomalu chystají na nejhorší.
2. 6. Je chvíli po půlnoci a hasiči nás budí. Varují, že voda velmi rychle stoupá, a tak musíme
opustit domovy. Nabízí nám pomoc se stěhováním věcí do patra. Stěhujeme, co se dá a brzy
nad ránem opouštíme domov. Ještě informuje-

SMS zprávy na draka
Mnozí obyvatelé našeho města mají zavedené
SMS zprávy do svých mobilů. Často se stává,
že kulturní akce se objeví v telefonu 2–3x za
sebou. Ale ouvej, když jde velká voda, tak
telefon mlčí, žádná zpráva! Informace máme
od hasičů, z televize, ale město mlčí!! Až když
máme vodu v domech, tak přijde konečně informace, že jde velká voda, že hrozí nebezpečí! Není to k vzteku? Je! Kdo za to může, že
tak důležitá informace přijde s křížkem po?!
Přejme si, aby se taková situace raději už neopakovala.
Alena Číhalová
Vážená paní Číhalová - jednotka hasičů je součástí města – takže pokud jste měla informace

me hasiče, že odcházíme, domy jsou prázdné,
zvířátka jsou taky v bezpečí. Kolem 6 hod. ráno
je voda už mimo břehy a zaplavuje všechno, co
jí stojí v cestě.
3. 6. Voda pomalu klesá.
4. 6. Berounka je už jen někde, někteří lidé se
pomalu vracejí domů.
5. 6. Jsme konečně doma v našem vyplaveném
domě. Obec nabízí čisticí prostředky a první
dobrovolníky. Hasiči dávají důležité rady a informace. Pomáhají, kde se dá. Hoši nespí už
několik dní. Někteří sotva stojí na nohách, ale
stále chtějí pomáhat. Velitel ale nekompromisně
nařizuje ODPOČINEK! Další pomáhají vlídným
od hasičů, měla jste je vlastně od města. Během povodně byl městský krizový štáb přímo
v hasičárně, s velitelem hasičů T. Havlíkem
jsme byli neustále v kontaktu. Informace obecnější platnosti jsme posílali SMS rozhlasem (ve
dnech 1.–9. 6. bylo odesíláno až 5 zpráv SMS
denně), ale informace týkající se konkrétních
osob a pozemků (kdy který bude potřeba vyklidit) sdělovali naši hasiči osobně přímo v terénu
– mimo jiné proto, že takovýto způsob je prokazatelný, spolehlivý a umožňuje poskytnout
postiženým více důležitých informací.
Každopádně SMSka o stavu pohotovosti odešla krátce po jeho vyhlášení, stejně tak o stavu
ohrožení, dále šly SMSky o dopravě, čistírně
odpadních vod, provozu škol, humanitární pomoci atd. atd.. Je pravda, že v jednom případě
o víkendu došlo ke zpoždění kvůli technické
závadě na síti. Další informace jsme poskytova-

Popovodňové poděkování
Vážený pane starosto, touto cestou bychom Vám chtěli poděkovat za
Vaši vstřícnost, ochotu a pomoc při letošní červnové povodni. Máme
chatu v Mokropsech (Osada pod Hladkou skalou) od roku 1947, ale

slovem, neutuchajícím humorem. Dávají rady co
dělat hned a co později, kdy přijdou vypláchnout
dům SAVEM, kdy vyčerpat sklep a studny.
Nevím, kde se v těchto našich lidech bere ta
síla a odvaha pomáhat v těch nejtěžších chvílích.
Jejich pokyny vždy rádi respektujeme a bereme
vážně jejich pravdivé informace. Je na ně vždy
stoprocentní spolehnutí. Jsou to naši zlatí mokropeští hasiči, nedáme na ně dopustit, ale raději
se s nimi setkáváme na Masopustním reji na
Masopustním náměstí.
Hoši, moc vám všem děkujeme!!!
Alena Číhalová

li skrze vývěsky, krizovou linku, web (městský
i SDH), dobrovolníky, i osobně v terénu atd. –
vždy dle povahy a adresáta informace.
Při této povodni situaci komplikovaly často
se měnící předpovědi ČHMÚ – během několika hodin například zvýšil odhad kulminace
o 300 m3/s, což v Černošicích znamená zásadní rozdíl v počtu zaplavených domů. Informace,
které chtěli ohrožení občané mít – tj. zda voda
dojde až k nim – jsme prostě sami v určitých
chvílích také neměli. Každopádně v krizovém
centru jsme 24 hodin denně (!) veškeré dostupné informace neustále aktualizovali a neprodleně reagovali. Nástup i opadnutí vody
byly letos velmi rychlé (např. proti roku 2002),
i tak proběhly záchranné práce i následný úklid
bez časových prodlev a podle názoru mnohých
hladce.
Filip Kořínek

taková vstřícnost se nám za ta léta ještě nikdy nestala. Poděkování patří
též paní místostarostce. A také hasičům a stejně tak dobrovolníkům,
kteří byli velice ochotni pomáhat.
Přejeme Vám krásné léto a ještě jednou děkujeme.
Věra a Vojtěch Hlavicovi

Útulky pro zvířata pomoc potěšila
Prosba Občanského sdružení na ochranu
opuštěných zvířat o podporu útulků v červnovém čísle Informačního listu vyvolala mezi občany pozitivní reakci. Obyvatelé útulků děkují
redakci za zveřejnění a občanům Černošic za
vše, co věnovali.
Nashromáždilo se velké množství materiální
pomoci pro opuštěná zvířata. Byly to hlavně
deky, povlečení a osušky. Tento textil bude
z velké části použit v zimě na zateplení kotců.
Smutnou pravdou zůstává, že většina útulků
a záchranných stanic se potýká s trvalým nedostatkem finančních prostředků a mohou existovat hlavně díky dobrovolníkům a dárcům.
Sbírka tedy stále trvá, takže pokud se chcete
zapojit, bude Vaše pomoc vítaná!
Kontakt:
Mobil: 724 060 180
e-mail: vaclavab@seznam.cz
V. Brabcová
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-- Útulkům pro opuštěná zvířata pomoc od občanů Černošic velmi pomohla. --

z radnice

Adresář obchodů a služeb – 3. část
Oděvy a módní doplňky
Jana Beranová NOBLESA
Mokropeská 2026, Černošice
Předmět činnosti: Luxusní oblečení
Tel.: +420 722 299 609
Provozní doba: Po–Pá 10.00–18.00,
So 9.00–12.00
Michaela Hošková
Mokropeská 2026, Černošice
Předmět činnosti: Módní doplňky
Tel.: +420 775 395 855
www: www.beinstyle.cz
Provozní doba: Po–Pá 9.00–17.00,
So – dle dohody
Coccodrillo s. r. o.
Táborská 2027, Černošice
Předmět činnosti: Značkové oblečení pro děti
Tel.: +420 773 881 611
www: www.coccodrillo.pl
Provozní doba: Po–Pá 9.30–19.00
So 10.00–16.00
Ostatní obchody a provozovny
Ing. Jan Chmelík – fotograf
Slunečná 1901, Černošice
Předmět činnosti: Fotografické práce
Tel.: +420 774 705 177
www: www.janchmelik.cz
Provozní doba: dle dohody
Bílá Slunečnice – Markéta Helikarová
Karlštejnská 255, Černošice
Předmět činnosti: Dárky
Tel.: +420 777 986 087
www: www.bilaslunecnice.cz
Provozní doba: Po–Pá 9.00–17.30,
So 9.00–12.00
TETA drogerie Černošice
Radotínská 29, Černošice
Předmět činnosti: Drogerie, parfumerie, kosmetika
www: www.tetadrogerie.cz
Provozní doba: Po–Pá 8.00–20.00,
So, Ne 8.30–17.00
Bambule – Království hraček
Mokropeská 2027, Černošice
Předmět činnosti: Hračky
Tel.: +420 251 553 954
www: www.bambule.cz
Provozní doba: Po–Ne 9.00–19.00
Jan Václavek – Pedalservis
Poštovní 213, Černošice
Předmět činnosti: Oprava a prodej jízdních kol, lyží
Tel.: +420 777 295 235
www: www.pedalservis.cz
Provozní doba: Po–Pá 14–17.30,
So 9.00–12.00
Bike servis Expert – Tomáš Kašpar
Dobřichovická 739, Černošice
Předmět činnnosti: Servis jízdních kol (na počkání),
svoz a rozvoz kol
Tel.: 774 136 328
E–mail: expertbike@seznam.cz
Provozní doba: Dle dohody
Optika na Vráži
Táborská 2024, Černošice
Předmět činnosti: Optika
Tel.: +420 251 552 086
www: www.vidisskvele.cz
Provozní doba: Po 10.00–18.00,
Út–Pá 9.00–17.00 St 10.00–18.00

Papírnictví – Yvona Marková
Mokropeská 2027, Černošice
Předmět činnosti: Papírnictví a výtvarné potřeby
Tel.: +420 731 481 382
Provozní doba: Po–Pá 9.00–17.30 So 9.00–16.30
GOLF Centrum
Radotínská 29, Černošice
Předmět činnosti: Potřeby a vybavení na golf
Tel.: +420 251 555 045, +420 607 977 987
www: www.golfcentrumcernosice.cz
Provozní doba: Po–Pá 9.30–19.00,
So,Ne 10.00–19.00
PET Shop Černošice
Karlštejnská 253, Černošice
Předmět činnosti: Potřeby pro domácí zvířata
Tel.: +420 777 093 447
E–mail: petr@petshopcz.eu
www: www.petshopcz.eu
Provozní doba: Po–Pá 8.00–17.15
ŠIBA, spol. s r. o.
Dr. Janského 953, Černošice
Předmět činnosti: Pouzdra a příslušenství na hudební nástroje,pódiové systémy, výroba, pronájem
Tel.: +420 251 643 133, +420 606 812 018
www: www.siba.cz
Provozní doba: Po–Pá 8.00–15.30 též dle dohody
Ant. Křížek s. r. o.
Tolstého 1250, Černošice
Předmět činnosti: Rámování a paspartování
Tel.: +420 251 643 316
www: www.antkrizek.cz
Provozní doba: Po–Pá 10.00–12.00, 14.00–18.00
SILDA
Dobřichovická 744, Černošice
Předmět činnosti: Rybářské potřeby
Tel.: +420 603 736 556
www: www.silda.cz
Provozní doba: leden–únor: Po–Pá 9–17, So 9–14
březen–prosinec: Po–Pá 9–18.30, So 9–18
Minimarket u nádraží
nádraží Černošice, Černošice
Předmět činnosti: Trafika na nádraží
Provozní doba: Po–Ne 5.00–20.00
So 6.30–23.00 Ne 6.30–20.00
Trafika Peal
Táborská
68, Černošice
je v chodu
Předmět činnosti: Trafika
Provozní doba: Po–So 8–20 Ne 10–20
Gallery Vitvar´t
Táborská 2025, Černošice
Předmět činnosti: Výtvarné a umělecké předměty
Tel.: +420 603 763 068
www: www.pirsc.cz
Provozní doba: Po–Pá 10.00–17.00
Zlatnictví – Alena Zmatlíková
Slunečná 1326, Černošice
Předmět činnosti: Zlatnictví
Tel.: +420 251 641 208, +420 736 710 244
www: www.zlatnictviaz.cz
Provozní doba: Út 14–18, St 9–11, 14–18,
Čt 14–18, Pá 14–18, So 9–11.30
Železářství U Koníčků
Dobřichovická 736, Černošice
Předmět činnosti: Železářství
Tel.: +420 251 640 057
Provozní doba: Po–Pá 8–12 13–17, So 8–12

Petr Václavek – Cyklosport
Poštovní 213, Černošice
Předmět činnosti: Prodej, bazar jízdních kol
Tel.: +420 777 295 235
Provozní doba: Po–Pá 10–12 14–17.30, So 9–12
Petr Václavek – Papírnictví+ Elektro
Poštovní 213, Černošice
Předmět činnosti: Papírnictví, Elektro
Tel.: +420 777 295 235
Provozní doba: Po–Pá 10–12 14–17.30, So 9–12
Jana Loskotová – Sport
Poštovní 213, Černošice
Předmět činnosti: Sportovní potřeby
Tel.: +420 605 875 234
Provozní doba: Po–Pá 10–12 14–17.30, So 9–12
Drogerie Ketnerová BARVY–LAKY
Srbská 582, Černošice
Předmět činnosti: Barvy–laky, drogerie, krmivo,
zahradní chemie
Tel.: +420 607 554 674
Provozní doba: Po až Pá 8–12 14–18, So 8–12
Černošická čistírna
Dr.Janského 954, Černošice
Předmět činnosti: Čistírna oděvů
Tel.: +420 251 643 173–4
www: www.cernosickacistirna.cz
Provozní doba: Po–Čt: 7–14, Pá: 7–13
AUTOŠKOLA 19
Pod školou 447, Černošice
Předmět činnosti: Autoškola
Tel.: +420 607 581 660
www: www.autoskola19.cz
Provozní doba: Dle dohody
Fortuna Game a. s.
Táborská 68, Černošice
Předmět činnosti: Sázková kancelář
Tel.: +420 251 554 068
www: www.fortunagame.com
Provozní doba: Po–Ne 9.00–21.00
Potraviny

Cukrárna Hájek & Hájková, s.r.o.
Vrážská 322, Černošice
Předmět činnosti: Cukrárna
Tel.: +420 251 554 843
www: www.cukrarna-hajek-hajkova.cz
Provozní doba: Po-Pá 7.30-19.00; So,Ne
9.00-19.00
Tesco Stores ČR a.s.
Táborská 2024, Černošice
Předmět činnosti: Prodej potravin
Tel.: +420 606 752 371
www: www.itesco.cz
Provozní doba: Po-Ne 7.00-21.00
Řeznictví, uzenářství Zvelebil
Vrážská 32, Černošice
Předmět činnosti: Maso, uzeniny
Tel.: +420 251 641 470
Provozní doba: Po-Pá 8.00-18.00,
So 8.00-12.00
Maso, uzeniny Černošice
Radotínská 29, Černošice
Předmět činnosti: Maso, uzeniny
Provozní doba: Po-Pá 8.00-19.00, So 8-16.00
DO VLAKU
nádraží Černošice nástupiště směr Praha,
Černošice
Předmět činnosti: Občerstvení na nádraží
pokračování na str. 12
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z radnice
pokračování ze str. 11

Mokropeská pekárna, s.r.o.
Dr. Janského 590, Černošice
Předmět činnosti: Pekařství
Tel.: +420 251 642 188
Provozní doba: Po-Pá 6.00-19.00,
So 7.00-11.00 Ne 13-18.00
Olga Myslivečková
Písecká 1457, Černošice
Předmět činnosti: Pekařství, cukrářství
Tel.: +420 251 642 241, +420 608 512 319
Provozní doba: Dle dohody
BILLA, s r.o.
Karlštejnská 1054, Černošice
Předmět činnosti: Potraviny
Tel.: +420 251 641 904
www: www.billa.cz
Provozní doba: Po-Pá 7.00-20.00,
So 7.00-19.00 Ne 9.00-19.00
Delix market
Karlštejnská 1498, Černošice
Předmět činnosti: Potraviny
Provozní doba: Po-Ne 8.00-21.00
Penny Market s.r.o.
Radotínská 29, Černošice
Předmět činnosti: Potraviny
www: www.penny.cz
Provozní doba: Po-Ne 7.00-20.00
Potraviny Mokropsy, s.r.o.
Dr. Janského 1226, Černošice
Předmět činnosti: Potraviny
Tel.: +420 251 642 254
Provozní doba: Po-Čt 7-19, Pá 7-20, So 7-19
Ne 10-18
Supermarket u Vávrů, s.r.o.
Dobřichovická 1016, Černošice
Předmět činnosti: Potraviny
Tel.: +420 251 642 111
Provozní doba: Po-Pá 6.45-18.45,
So 7.00-13.00 Ne 8.00-17.00
Řeznictví a uzenářství - Jaroslav Suchý
Dobřichovická 1016, Černošice
Předmět činnosti: Řeznictví a uzenářství
Tel.: +420 251 642 509
Provozní doba: Po-Pá 8.00-18.00
So 8.00-12.00
Sýrárna Černošice, s.r.o.
Táborská 2022, Černošice
Předmět činnosti: Sýry
Tel.: +420 723 944 740
Provozní doba: Po-Pá 9.00-20.00
So 9.00-13.00
CELLARIUS
Mokropeská 2026, Černošice
Předmět činnosti: Vinotéka, prodej vína
Tel.: +420 313 034 387
Provozní doba: Po-Ne 10.00-20.00
So 9.00-20.00
Galerie moravských vín - Černošice
Táborská 68, Černošice
Předmět činnosti: Vinotéka, prodej vína
Tel.: +420 777 671 312
Provozní doba: Po-Čt 9-20, Pá 9-20.30
So 8-20, Ne 9-20
Bílá Slunečnice - Markéta Helikarová
Karlštejnská 252, Černošice
Předmět činnosti: Zdravá vyživa, biopotraviny
Tel.: +420 777 986 087
www: www.bilaslunecnice.cz
Provozní doba: Po-Pá 9.00-17.30,
So 9.00-12.00
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Cukrárna U Lucie
Husova 2070, Černošice
Předmět činnosti: Cukrárna
Tel.: +420 251 510 179
Provozní doba: Po-Ne 9.00-18.00
Služby - finanční, obchodní, realitní,
dopravní, poštovní
Česká pojišťovna
Vrážská - nádraží Černošice, Černošice
Předmět činnosti: Pojišťovací služby
Tel.: +420 603 436 649, Jiří Výborný
www: www.ceskapojistovna.cz
Provozní doba: Po-Čt 9-18, Pá 9.00-14.00
Komerční banka
Radotínská 121, Černošice
Předmět činnosti: Bankovní služby
Tel.: +420 955 548 371
www: www.kb.cz
Provozní doba: Po,St 8.30-12.00 13.0017.00, Út, Čt 8.30-12.00 13.00-16.30
Realitní kancelář GAUDÍ, s.r.o.
Vrážská 325, Černošice
Předmět činnosti: Realitní kancelář
Tel.: +420 251 642 464
www: www.gaudi.cz
Provozní doba: Po-Pá 9.00-17.00
Century 21 Realitas
Mokropeská 2026, Černošice
předmět činnosti: realitní a finanční služby
Tel.: 608 606 555
www.century.century21.cz
Provozdní doba: Po-Pá 9.00-17.00
Česká pošta s.p.
Poštovní 228, Černošice
Předmět činnosti: Poštovní a peněžní služby
Tel.: +420 251 642 508
www: www.ceskaposta.cz
Provozní doba: Po,St,Pá 8–11 + 13:30–18,
Út,Čt 8–11 + 13:30–17:00, So 8–11
Partners For Life Planning
Mokropeská 2027, Černošice
Předmět činnosti: finanční plánování
Tel.: 724 689 418
www: www.partners.cz
Provozní doba: Po-Pá 9.00-19.00,
So 9.00-13.00, dále dle dohody
Služby a řemesla

Instalatérství Brabec
Dr. Janského 325, Černošice
Předmět činnosti: Instalatérské a topenářské
práce, čištění kanalizace
Tel.: +420 251 641 465
www: www.instalateri-brabec.cz
Provozní doba: Dle dohody
Instalatérství K.Piksa
Kollárova 1365, Černošice
Předmět činnosti: Instalatérské a topenářské
práce, zámečnictví
Tel.: +420 774 521 202
Provozní doba: Dle dohody
Autodoprava Dufek
Poštovní 216, Černošice
Předmět činnosti: Kontejnerová doprava
Tel.: +420 602 659 456
Email: amd.servis@seznam.cz
Provozní doba: Dle dohody
Karel Pešata
Karlštejnská 1510, Černošice
Předmět činnosti: Kontejnerová doprava, zemní
práce
Tel.: +420 737 880 333
Provozní doba: Dle dohody
Antény Urbánek
Jedličk.Lázně 1484, Černošice
Předmět činnosti: Prodej a montáž antén
Tel.: +420 603 426 831
E-mail: antenyurbanek@seznam.cz
Provozní doba: Dle dohody
Salon pro psy
Vrážská 324, Černošice
Předmět činnosti: Úprava psů všech plemen
Tel.: +420 608 919 494
www: www.svarcava.cz
Provozní doba: Po 10.00-18.00,
ostatní dny dle dohody
Tiskárna JDS, spol. s r.o.
Ke hřišti 507, Černošice
Předmět činnosti: Vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Tel.: +420 272 704 803, +420 724 233 380
www: www.tiskarnajds.cz
Provozní doba: Po-Čt 7.00-15.30, Pá 7.00-14.30
Radoslav Schmitt
Ukrajinská 553, Černošice
Předmět činnosti: Zámečnictví, nástrojářství
Tel.: +420 724 036 414
Provozní doba: Dle dohody

Václav Lebeda - Truhlářství
Ukrajinská 552, Černošice
Předmět činnosti: Truhlářství, podlahářství
Tel.: +420 606 551 378
E-mail: truhlarstvilebeda@seznam.cz
Provozní doba: Dle dohody

V. Frank, V. Dušánek
Dr. Janského 594, Černošice
Předmět činnosti: Zámečnictví, nástrojářství
Tel.: +420 602 467 172
Provozní doba: Dle dohody

Truhlářství Pavel Besser
Školní 452, Černošice
Předmět činnosti: Truhlářství
Tel.: +420 776 591 876
Provozní doba: Dle dohody

Topení vody plyn - NON STOP - Pavel Nesl
Černošice
Předmět činnosti: Havarijní opravy, dodávka
a instalace
Tel.: +420 604 145 530
Provozní doba: Dle dohody

Karel Rábl
V Boroví 2072, Černošice
Předmět činnosti: Elektroinstalační práce
Tel.: +420 603 252 612
Provozní doba: Dle dohody

Vladimír Bláha
Kazínská 69, Černošice
Předmět činnosti: Štukatérské práce
Tel.: +420 606 814 859
Provozní doba: Dle dohody

Studio Smysl - M. Obermajerová
Mokropeská 2026, Černošice
Předmět činnosti: Fotoatelier
Tel.: +420 737 764 671
www: www.studiosmysl.cz
Provozní doba: Dle dohody

Údaje jsou převzaté z webu města. Opravy a doplnění posílejte Mileně Kozákové na e–mail: milena.kozakova@mestocernosice.cz nebo volejte
na tel.: 221 982 538. Průběžně aktualizovaná
verze tohoto seznamu je na http://www.mestocernosice.cz/obchody–a–sluzby/.

z historie

Osud lípy na Vráži
Ukázkou, čeho je schopna lidská bezohlednost
a neúcta k tomu, co nám zanechali naši předci,
je lípa, která rostla od nepaměti na křižovatce
u samoobsluhy na Vráži. Při své cestě na Karlštejn v jejím stínu odpočíval a byl pohoštěn zemanem z Bluku, tvrzen nad dnešním jezem v Černošicích, sám Otec vlasti Karel IV. Svými větvemi
chránila kříž s obrazem Bohorodičky. Velmi stará
lípa byla při jedné vichřici a bouři v roce 1930
zasažena bleskem a tím se její čas naplnil.
Protože toto místo bylo všemi ctěno, vrátil se
kříž i lípa na své původní místo. 21. 4. 1935 byla

slavnostně vysazena „Švehlova lípa“. V květnové
revoluci v roce 1945 zde byla vystavena rakev
pana Havla, který položil život při osvobozování
Prahy od nacistické samovlády.
Na druhé straně křižovatky, na začátku Mokropeské ulice, byl 9. 5. 1958 slavnostně odhalen
pomník obětí 2. světové války. To se hodilo tehdejším mocipánům, mohli se zbavit kříže. Byl dán
do opravy a již se na své místo nevrátil. Lípa, ta
byla velmi opatrně přesazena za pomník a v tomto parčíku se jí dařilo. Pak ale přišly zlé časy.
V březnu 2008 byla krásná, zdravá, 70 let

stará lípa s malým balíčkem přeřezaných kořenů
bezcitným majitelem pozemku vyrvána ze země
a zahrabána do neúrodné navážky. Zahradník,
který se o strom měl starat a říkal, jak se jí na novém místě daří, by si měl za takovou péči nechat
„pozlatit ručičky“.
A jak je vidět v letošním roce „péče“ o zbytek
nešťastného stromu pokračuje. Také o 22 lipek,
které lemovaly Vrážskou a Mokopeskou silnici,
každá patřila jedné válečné oběti, se nikdo nestará.
Milena Křížová
2x FOTO: archiv autorka

z města a okolí

Prázdninové aktivity pro seniory
Bowling
Druhá středa v měsíci od 15 hodin patří oblíbenému turnaji v bowlingu, který zajišťujeme včetně dopravy ve sportovním areálu ve Všenorech.
Samotný turnaj v bowlingu je plánován vždy na
1,5 hodiny. Rezervace míst u paní Matějáková
na tel. 725 923 777.
Termíny: 14. 8. a 11. 9.
Cena: 60 Kč
Hudební kavárna
Již tradičně každou třetí středu v měsíci je pro
všechny zájemce připravena Hudební kavární
pro seniory, která své dveře otevírá ve 14 hodin
v Domě s pečovatelskou službou na Vráži. Oblíbené skladby hraje pan Leoš Holan z Radotína.
Podává se i káva, čaj a různé pochutiny. Odvoz
vám zajistíme. Informace u paní Matějákové na
tel. čísle 725 923 777.
Termíny: 21. 8. a 18. 9.
Vstupné: 30 Kč
Plavání v Berouně
Od letošního jara nabízíme
všem seniorům novou aktivitu v podobě relaxačního plavání v Berouně. V aquaparku
je možné využít 25 m dlouhý
bazén, vířivku, páru, masážní lavice a další atrakce.
Dvouhodinový pobyt v aquaparku zajišťujeme každou
čtvrtou středu v měsíci s od-

Zahrádkáři informují

jezdem od DPS ve 13.30 hod. Dopravu vám
zdarma zajistíme. Rezervace míst a podrobnější
informace vám poskytne paní Matějáková na tel.
725 923 777.
Termíny: 28. 8. a 25. 9.
Cena: 100 Kč
Nenáročné kondiční cvičení
Cvičení pod vedením zkušené cvičitelky se koná
nově každé úterý od 9.30 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou,
ul. Vrážská 1805. Cvičení je nenáročné, není
zapotřebí zvláštních fyzických schopností a dovedností. Cílem cvičení pro seniory je zvýšení
fyzické kondice, posílení ochabujících svalů
a jejich protažení.
Vstupné: zdarma
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
FOTO: DPS

-- Plavat jezdí senioři do Berouna. --

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Černošicích pořádá dne 31. srpna 2013 zájezd na populární výstavu
Země Živitelka v Českých Budějovicích.
Odjezd bude v 7 hodin od samoobsluhy na
Vráži s obvyklými zastávkami po městě. Cena
zájezdu je 350 Kč. Na zpáteční cestě navštívíme také Svatou Horu u Příbrami. Přihlášky
u paní Tůmové na tel. 311 225 005.
Výroční členská schůze konaná dne 23. 3.
2013 zhodnotila plnění plánu činnosti v uplynulém roce. Splnili jsme ho ve všech ukazatelích. Uspořádali jsme 4 tematické zájezdy
- na Tržnici Čech v Litoměřicích spojenou
s prohlídkou podivuhodné japonské zahrady v Doksanech, do Českého Krumlova, na
Hrubý Rohozec a do Turnova. A především
mimořádně úspěšný zájezd do Štiřína, kde se
nám Dr. Větvička více jak dvě hodiny věnoval,
aby nás podrobně seznámil nejen s historií
zámku i přilehlého parku, ale vše podrobně
ukázal. S ohledem na chystanou privatizaci
tohoto skvostu jsme byli jedni z posledních
návštěvníků. Uspořádali jsme také odbornou
přednášku zaměřenou na moderní metody
pěstování rostlin a celý rok jsme aktualizovali
pokyny pro práci na zahrádce na naší vývěsce
na Vráži. Všechny tyto akce zajišťují obětavě
členové výboru. Je téměř neuvěřitelné, že
činnost naší organizace nepodpořilo vedení
města již 13 let ani korunovou dotací.
Milan Boháč
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Aktivity, které na seniory čekají opět po prázdninách
Německá konverzační dopoledne pro seniory
Setkání se budou konat jednou týdně vždy
ve čtvrtek od 10 hodin v Domě s pečovatelkou
službou pod vedením pana Jandy. Délku, a náplň setkání přizpůsobuje pan Janda potřebám,
přáním a počtu účastníků. Máte-li zájem o tuto
aktivitu nebo máte-li k ní dotazy, kontaktujte, prosím, přímo pana Jandu na tel. 739 067 809.
Vstupné: zdarma

Klub důchodců
Každé pondělí od 14 hodin bude ve společenské místnosti probíhat Klub důchodců. Tady
si můžete s ostatními seniory jen tak posedět
a popovídat si při kávě se zákuskem. Setkáte
se tu jistě se známými, s nimiž si budete mít co
říci. Příjemnou změnou jsou občasné oslavy
narozenin a svátků. Jubilanta potěšíme kytičkou
a symbolickým přípitkem. Děláme radost sami

sobě. A to je naším přáním žít a stárnout aktivně
a pohodově. Kontaktní osoba Jiřina Pomahačová, tel. 251 177 539.
Vstupné: 10 Kč

Trénování paměti pro seniory
Velmi oblíbené tréninky paměti pro seniory
budou opět v DPS probíhat od poloviny září
každý čtvrtek od 13.30 do 15 hodin. Vstup je
zdarma a přijít můžete na kteroukoliv lekci bez
ohledu na to, zda jste byli či nebyli na těch předchozích. Každou hodinu se učíme jednu novou
metodu, pomocí které si něco lépe zapamatujeme, a vše si hned zkoušíme na praktických
příkladech ze života.

Virtuální univerzita 3.věku
Od října začne v Domě s pečovatelskou již
7. semestr virtuální univerzity 3. věku. Zimní
semestr se ponese v duchu pěstování léčivých

bylinek. V kurzu Čínská medicína v naší zahrádce nám budou představeny nejtradičnější léčivé rostliny, které využívalo lidstvo od pradávna.
S léčivkami se seznámíme nejen z hlediska
botanického, ale také pěstitelského, uživatelského a zpracovatelského. Přihlášky a podrobné informace budou od září k dispozici přímo
v DPS, případně na adrese www.dpscernosice.
cz. Současným studentům zašleme přihlášky
emailem.

Kde získáte informace
Informace o aktuálně nabízených aktivitách
jsou zveřejňovány v nově umístěné vitríně, která
se nachází přímo na budově Domu s pečovatelskou službou, ul. Vrážská 1805. Veškeré informace o aktivitách jsou i nadále zveřejňovány
na webových stránkách www.dpscernosice.cz
a v informačních listech.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS

Setkání dříve narozených v DPS na Vráži
Odbor Dům s pečovatelskou službou ve spolupráci se sociální komisí připravil pro jubilanty, kteří v letošním roce oslavili či teprve oslaví
osmdesát, osmdesátpět, devadesát a více
let, slavnostní odpoledne. Setkání všech dříve narozených se uskutečnilo 8. července ve
společenské místnosti DPS. Pozvání přijalo
bezmála 20 oslavenců. Nechyběl ani oslavenec pan Jan Dragoun, který v dubnu oslavil
100 let. Pro všechny bylo připraveno pohoštění a kulturní program v podobě živé hudby.
Nemohl chybět ani slavnostní přípitek, kde si
všichni oslavenci popřáli „na zdraví“ a mnoho
štestí do dalších let. Na závěr odpoledne paní
místostarostka Daniela Göttelová s ostatními
členy sociální komise předali jubilantům drobné dárky. Celou oslavu provázela příjemná
a přátelská nálada, a tak nebylo divu, že se
oslavencům nechtělo domů. Těm, kteří se setkání nemohli zúčastnit, blahopřejeme touto
cestou k významnému životnímu jubileu.

FOTO: MěÚ Černošice

Miroslav Strejček
vedoucí odboru DPS

-- Setkání jubilantů proběhlo na začátku července. --

FOTO: OS Náruč

Těstovinové dílničky OS Náruč
Na světě nenajdete nic hezčího a upřímnějšího, než je dětský úsměv.
Tento pohled se Vám mohl naskytnout, pokud jste navštívili nějakou
akci, na které mělo občanské sdružení Náruč těstovinovou dílničku.
Děti vzaly do ruky válečky a rádýlka a mohly si zkusit něco, o čem
v dnešní době ani nevědí, že se dá ručně vyrobit (pokud nemají doma
babičku, která jim vlastnoručně vyrábí třeba nudle do polévky). Jelikož
se naše čerstvé těstoviny vaří pouhé dvě minuty, měly děti během chvilky chutnou svačinu, a koho dílničky bavily, mohl se k nám samozřejmě
vrátit. A věřte, že jich nebylo málo. Kdo není tak úplně na ruční práce,
dostal od našich milých dobrovolníků ochutnávku – špagety s bazalkovým pestem.
Naše těstovinové dílničky sklidily úspěch nejen u dětí – i několik tatínků a maminek si zkusilo tvorbu čerstvých těstovin tak, jak to dělávali
se svojí babičkou, když byli mladí.
A poučení pro nás? Musíme pořídit více válečků i pro dospělé.

-- Těstovinové dílničky jsou u dětí velmi oblíbené. -14

Gabriela Cyrnerová, OS Náruč

z města a okolí

Víte co vás naplní štestím?
Zkuste někomu nezištně pomoci a uvidíte. Občanské sdružení Náruč již několik let
s dobrovolníky spolupracuje a jejich pomoc se stala nedílnou součástí fungujícího
systému, v němž dochází k propojení charity s místní komunitou. Ale než bychom
složitě popisovali, co dobrovolnická práce obnáší, pojďme si raději popovídat se
dvěma půvabnými představitelkami dobrovolnic v Náruči – Helenou Pelikánovou
a Klárou Veselou (na fotografii níže).
FOTO: OS Náruč

-- Helena Pelikánová a Klára Veselá jsou dobrovolnicemi v OS Náruč. --

XX Co Vás přimělo k tomu začít s dobrovolnickou prací?
Helna P.: Do jisté míry moje hyperaktivita, jsem
tvůrčí člověk a práce ve výtvarném atelieru je
pěkná, rozmanitá, s lidmi, kteří jsou fajn. Hodně
výrobků, které se tu vyrábějí, jsou opravdu dobře vymyšlené kousky s nápadem – vtipem. Také
mám pocit, že to poslouží dobré věci.
XX Co Vám tato práce přináší?
H.P.: Jedním slovem potěšení. Pocit smysluplného využití času, když člověk něco vytváří, je sám
se sebou, soustředěný na tu konkrétní věc, a to
je příjemný pocit.
XX Jak dlouho se dobrovolné práci věnujete?
H.P.: Asi odnepaměti, v Modrém domečku konkrétně asi rok...
XX Podle čeho jste si vybrala právě OS Náruč?
H.P.: V případě Modrého domečku – podle lidí,
Karin Řeháková, která atelier vede, je nesmírně
šikovná a hýří skvělými nápady, další takovou osobou je Klára Veselá - lesní žena, která z procházky s kočárkem vleče několik větví, pytel šišek,
vykotlaný pařez, tunu mechu a ješte dvě vlastní
malé děti :-). Doma pak z těch věcí vytvoří nějaké
veledílo, nad kterým já kolikrát jen žasnu.
XX Měla jste dobrovolnické sklony již v dětství?
H.P.: Dobrovolnické ani ne, byly jsme doma tři
dost divoké děti a kdo si co urval, to měl. Já se
v dětství spíš prala, tehdy jsem měla takové ty
ochranitelské sklony (stéblo pro tonoucí) – za
mladšího bratříčka, za naši mámu, která měla
druhého manžela opilce a divobije. Obracet se
to začalo, až když mi svět začal ukazovat i tu lepší
stránku a já mu to oplácela. Dnes vím, že pokud
někomu dám stovku, vrátí jí někdo jiný a že když
dám najíst cizímu dítěti, někdo cizí zase nakrmí to
moje. Je to neviditelný řetěz, který spolehlivě fun-

guje. Teď už je můj svět bezpečné místo a tvořím
si ho sama.
XX Věnujete se dobrovolné činnosti ve více
organizacích? Pokud ano, jmenujte ve kterých.
H.P.: Mimo atelier jsem členem Našich novin
- jako nadšenec, který to dělá rád. Mám skvělý
pocit, když píšu o něčem pěkném, o něčem, co
může druhým udělat třeba radost, nebo naději,
světlo do lucerny... je to potřeba mojí duše psát
o věcech, lidech, vyprávět příběhy. Vedla jsem
také v místní škole tvůrčí kroužek. A dětský spolek, kde jsme nevybírali žádné peníze, ten přinesl
jídlo, ten pití, někdo barevné křídy a podobně,
některé z těch akcí děláme dodnes, i když naše
děti už je trochu přerostly. Byla to krásná doba,
jedna z nejštǎstnějších v mém životě. S pár milovníky zvířat chystáme sdružení na pomoc týraným
a zanedbaným zvířatům a uvidíme, jaké výzvy mi
ještě život nabídne.
XX Doporučila byste svým známým podstoupit podobnou zkušenost? A proč?
H.P.: Určitě ano. Můj život je o sdílení, baví mě
spolupracovat na věcech, které mají smysl a dobrou myšlenku. Když se lidi spojí pro něco, nebo
někoho, kdo to potřebuje, vytvoří se úžasná vlna
a jedinci to dává zažít pocit, že opravdu žije. To
by měl zkusit každý... to je k nezaplacení a ničím
se to nedá nasimulovat. Ani sud piva, ani drogy ti
tenhle pocit nedají. I když s drogami moc zkušeností nemám.
XX Myslíte si, že v dnešní době zájem o dobrovolnictví spíše stoupá, nebo naopak klesá?
Znáte důvody, proč tomu tak je?
H.P.: Já se domnívám, že se lidi začínají probouzet ze spánku. Asi někde princ políbil Růženku... Zájem o dobrovolnictví a pomoc bližnímu
spíš stoupá. Lidi jako by hledali potvrzení vlastní
existence, naplnění, a tím je dávání (ne však bez
rozmyslu - stále je víc těch, kteří chtějí druhé ovlá-

dat a využívat). V samotné bibli stojí dej a bude
ti dáno, a o to tu jde. Sobci, kteří nic nedají, nakonec nic nedostanou, nic opravdového, lidi to
snad začínají chápat a rovnováha se pomaličku
začíná nastavovat – to je tedy můj osobní názor,
chraň bůh to někomu nutit!
XX Máte nějakou zajímavou příhodu, nebo
nezapomenutelný zážitek z Vaší dobrovolné
činnosti?
H.P.: Nezapomenutelný zážitek z dobrovolné činnosti mám rozhodně z doby nedávné. Když jsem
se začali zabývat případem týraných Všenorských
koní, byly jsme se s kamarádkou na té farmě podívat. Ty nejhorší kusy už tam nebyly, ale i přes
to atmosféra toho místa je šílená. Některá zvířata
tam bohužel musela zůstat, když jsme pak odcházely, šla za námi a my je tam musely nechat. Brečely jsme obě. Takovou bezmoc a zoufalství jsem
nepoznala, ale zároveň jsem věděla, že tímhle to
nesmí skončit, že je v tom nenecháme.
Klára Veselá nám na toto téma prozradila:
Cesta k dobrovolnictví byla velmi přirozeným vývojem mého letitého a dobrého přátelství s Karin
Řehákovou (vedoucí ateliéru Modrého domečku). Jelikož naše společné večeře doprovází vždy
nějaká diskuze nad tvorbou, pak se logicky pouštíme i do tvorby samotné. Je to přirozený kousek
nás dvou a stejně tak se má věc i s Helenou.
Zkrátka pro mě je to logická cesta, která trvá již
několik let, a dnes by mi to vše asi chybělo. Jen
mě často mrzí, že nás limitují finance a kapacita
rukou ve výtvarném ateliéru co do jejich počtu.
Nápadů je více než samotných produktů, ale zájem o výrobky naštěstí podporuje a inspiruje nás
všechny v dalším pokračování na této cestě. Cestou dobrovolné pomoci s neuvěřitelnými zážitky,
a to jak pozitivními, pak i negativními. Ale vše má
pikantní chuť úsměvných historek, když např. visíme někde na stromě v sukni a v žabkách, jak
jinak, a sbíráme jablka pro využití Modrého domečku, nebo pak pod vlivem únavy vymýšlíme
něco velmi kuriózního. (směje se)
XX Měla jste tyto sklony již v dětství?
Ano. Jako malá, ale i dnes ve svých „ceti“ letech
vše rozdám. Vážně. Jsem taková klasická „ryba“,
která žije z pocitu druhých. A ne vše jde měřit
pouze hodnotou peněz. Ty vnáší často jen rozpory a bolest. Hlavně v dnešní době.
XX Doporučila byste svým známým, aby zkusili dobročinnou pomoc? A proč?
Práci na něčem v rámci dobročinné činnosti bych
doporučila těm, kteří chtějí zažít čistou radost.
Všichni můžeme občas zahodit naše společenské tváře a říci si, že kolektivně zvládneme více,
bez ohledu na to, co umíme, „kdo jsme“ a co
máme. Je fajn mít navařeno a posekáno, ale podílet se touto cestou na něčem, je jiné. K nezaplacení – a to pro obě strany.
Děkuji za rozhovor Vám oběma a ze srdce Vám
za OS Náruč děkuji za Vaši mnohaletou dobročinnou pomoc, které si nesmírně vážíme.
Zájemci o dobrovolnickou činnost a pomoc
(v kavárně, ve výtvarném ateliéru, nebo při kulturních akcích pro veřejnost) se mohou hlásit přímo
v kavárně Modrý domeček, Náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad 3, Řevnice, nebo na mailu karin@osnaruc.cz.
Šárka Hašková, OS Náruč
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Zprávy
ze Sokola

FOTO: Dana Jakešová

Jak proběhl závěr roku
Konec cvičebního roku je každoročně ve
znamení závěrečných her jednotlivých skupin
cvičenců. Letos musely být některé kvůli deštivému počasí v tělocvičně.
Na poslední výborové schůzi, která se konala na zahradě, byli přítomni také cvičitelé.
Domluvili jsme se na rozvrhu cvičení pro rok
2013/2014, probírali jsme záležitosti kolem
nového antukového hřiště, příprav oslavy 100.
výročí založení jednoty, výstavy, která bude
věnována tomuto výročí. Rozhodovali jsme se,
jaké potřeby dokoupit pro další cvičení a jak
zajistit finanční záležitosti jednoty, zejména
pokud bychom získali grant na přístavbu sociálního zázemí.

Přebor ČOS ve všestrannosti
Také letos se představila čtveřice našich
gymnastů na přeboru ČOS ve všestrannosti.
V kategorii žákyně III to byla Kristýna Pavlovská, v žácích IV Jan Suchánek a v dorostencích Jakub Fara a Jaroslav Lžičař.
Pro Kristýnku to byla premiéra v tak významném a hlavně náročném závodě, ze 47 závodnic se umístila celkově na 31. místě (plavání
23., šplh 28., gymnastika 31., atletika 30).
Ostatní naši borci už z přeboru ČOS měli
zkušenosti z minulých let.
Jan Suchánek byl v celkovém hodnocení
z 16 závodníků na 6. místě (plavání 14., šplh
6., gymnastika 2., atletika 10.)
V dorostencích jsme měli dva zástupce. Jakub Fara se umístil mezi 11 závodníky na 4.
místě (plavání 5., šplh 5., gymnastika 4., atletika 6.).
Jaroslav Lžičař byl ve stejné skupině celkově na 9. místě (plavání 7., šplh 7., gymnastika
8., atletika 11.).
Tyto závody jsou pro závodníky velmi náročné, během soboty musí absolvovat šplh,
gymnastiku (žákyně na čtyřech nářadích, žáci

-- TJ Sokol Černošice slaví letos 100. výročí od svého založení. --

a dorost na pěti nářadích) a atletický čtyřboj.
Závod v plavání je vždy v neděli.
Už jen účast na takovém závodě je velký
úspěch, všem čtyřem našim závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci a jejich trenérům, manželům Formánkovým, za to, že své
svěřence výborně připravili.

Hana Fořtová

Letní program
O prázdninách se v červenci v prostorách
tělocvičny, zahrady a hřiště uskutečnilo soustředění karate a v srpnu bude tradiční soustředění basketbalu žáků pod vedením Jaroslava (Oskara) Kořínka.
Soustředění gymnastiky proběhne jako každoročně v Borovicích u Mnichova Hradiště od
24. do 31. 8. 2013. Zde pod vedením manželů Formánkových, Marty Lžičařové a Jaroslavy
Farové budou děti trénovat nejen gymnastiku, ale také plavání a atletiku a budou se též
připravovat na závody v TeamGymu, které se
uskuteční v druhém pololetí roku 2013.

FOTO: J. Formánek

Výstava v době mariánské poutě
Výstava ke 100. výročí založení TJ Sokol
Černošice proběhne ve škole v Černošicích

FOTO: J. Formánek

-- č. 47 Jaroslav Lžičař a č .46 Jakub Fara --
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v Komenského ulici ve dnech Mariánské pouti,
tj. v sobotu 17. 8. od 13 do 19 hodin a v neděli
18. 8. od 10 do 17 hodin.
Až budete unaveni z ruchu pouťových atrakcí, zastavte se ve škole. Přijďte se seznámit
s historií i současností naší jednoty a prohlédnout si množství fotografií a dalších exponátů,
krojů, odznaků, pohárů, časopisů a knih.

-- Jaroslav Lžičař --

FOTO: J. Formánek

-- Jan Suchánek --

z města a okolí

Fotbalisté SK Kazín slavili vítězství
V ročníku 2012/2013 okresního přeboru dorostu zvítězili hráči SK Kazín.
Nejlepším střelcem soutěže byl Adam Gottel. Na zisku poháru se podíleli hráči: Bezucha David, Hollý David, Procházka Pavel, Matušek Tomáš,
Kuník Michal, Kačírek Petr, Pěkný Sebastián, Lebeda Petr, Gottel Adam,

Tran Chi Dong, Hoang Hai Nam, Šimenec Pavel, Zenkl Jan, Kopač Lukáš,
Lebeda Martin, Strnad Martin a Nový Jakub.
Roman Hruška
trenér dorostu a vedoucí mládeže

2x FOTO: SK Kazín

-- V okresním přeboru dorostu zvítězili hráči SK Kazín. --

Každé víčko
se počítá

Výuka krasobruslení
KRASO BRUSLE ČERNOŠICE o. s. nabízí v zimní
sezoně 2013 výuky krasobruslení a bruslení pro
všechny věkové kategorie na ZS Černošice. Výuku zajišťují 4 trenérky – v rámci výukové hodiny
má 1 trenérka 5–6 dětí. Letošní rok jsme doplnili
o kurz bruslení rodičů s dětmi.
Cena předplatného je od 180–200 Kč /hod.
Samostatné návštěvy 250 Kč/hod. Změna cen je
vyhrazena dle podmínek zimního stadionu Černošice.
Termínu kurzů od 3. 9. 2013 do 21. 12. 2013
probíhají v následujících hodinách: (každá hodina obsahuje 10min 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
Pá 14.00–15.00 - převážně začínající
Ne 7.00–8.00
Ne 8.15–9.00 - suchá příprava
PŘIHLÁŠKY zasílejte na: krasobruslecernosice@atlas.cz
DOTAZY na tel.č. 777 910 470

Naše mateřská škola se zapojila do sběru víček
od nápojů pro 11-ti letou Kristýnku z Radotína,
která trpí dětskou mozkovou obrnou. Za 2 měsíce se nám podařilo nashromáždit neuvěřitelné
množství. Pro pytle s víčky si přijeli Kristýnčini rodiče k nám do školky a děkovali nám za pomoc.
Po dohodě s nimi jsme se domluvili, že od září
budeme ve sběru pokračovat. Děkujeme všem
dětem i jejich rodičům za spolupráci a věříme,
že po prázdninách tuto akci zopakujeme.
Dana Secká, učitelka MŠ Karlická

Těší se na Vás tým trenérek

inzerce

Již 9. ROK S VÁMI

VÍTE O TOM?

REALITKA ČERNOŠICE

V hospůdce Pod Lesem (Komenského 100, Černošice)

www.gaudi.cz

nabízíme domácí prostředí, příjemné posezení

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

s nádherným výhledem z terasy, šipky,
domácí kuchyni, country večery, grilování.
Otevřeno: Ne- Čt, 1300- 2200 / Pá- So, 1300- 2300
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Ocenění žáků na konci školního roku
Poslední školní den jsem měla milou povinnost
zastoupit pana starostu Filipa Kořínka, který byl
v té době v zahraničí, a předat oceněným žákům
naší školy diplomy a dárek. Ceremoniál proběhl
v režii zástupců školního parlamentu, kteří se
svého úkolu zhostili velmi zdatně. Děti byly podle prospěchu oceněné ve dvou kategoriích. Za
samé jedničky a dále jako „Skokan roku“. Skokan roku je soutěž, kterou v roce 2011 vyhlásil
pan starosta. Ten také zajistil pro všechny vítěze
dárkové poukázky jako odměnu – pro skokany z
vlastních prostředků, pro jedničkáře z městského rozpočtu. Skokanem roku se v každé třídě
stal ten, kdo v aktuálním školním roce nejvíce
vylepšil svůj prospěch oproti roku předchozímu.
Dohromady bylo oceněno 15 skokánků z prvních až třetích tříd, které navrhly jejich třídní učitelky, a dále 19 skokanů ze čtvrtých až devátých
tříd. Ti byli nominováni čistě na základě průměru
známek. Nejvíce ze všech dokázala zlepšit svůj

průměr Zuzana Bartůňková z 8.A (o 0,61), která
se tak stala Superskokanem roku. Doufáme, že
toto ocenění bude žáky motivovat k tomu, aby na
sobě i nadále pracovali.
Vzhledem k ohlasu, který soutěž má, a pozitivní motivaci, kterou dětem dává, věřím, že starosta vyhlásí soutěž i pro příští školní rok.
Samozřejmě máme ve škole ještě spoustu
dalších žáků, kteří se po celý rok snažili a pilně na sobě a svých výsledcích pracovali a jsou
nyní na svůj úspěch hrdí. Přestože zrovna žádný
diplom nedostali, zaslouží si i oni rovněž velké
uznání.
Závěrem bych chtěla pogratulovat všem
úspěšným žákům, a to nejen těm oceněným.
Všem školou povinným, jejich učitelům a rodičům přeji krásné prázdniny.
Lenka Kalousková
členka Rady města pro oblast školství
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

Minidílna Šikulky vstupuje do páté sezony
V září letošního roku zahájíme již pátou sezonu
tvořivých dílen pro děti i dospělé. Děti si vyzkoušely zajímavé kreativní techniky, pracovaly
s různorodým materiálem a vyráběly projekty
podle nejrůznějších témat. Také paní a slečny
si na večerních kurzech osvojily nové dovednosti a domů si odnesly krásné šperky či dekorace.
Nápady se nám hromadí, chuť je realizovat
také neubývá, takže se můžete těšit na nové
kurzy s novými tématy. Dětské tvoření bude
tentokrát inspirované pohádkami z Večerníčků. Vyrobíme si třeba krtečka a jeho kamarády, Krakonošovu sojku, chaloupku Křemílka
a Vochomůrky, les Řáholec nebo rybník Brčálník. Opět se budou konat i oblíbená Halloweenská nebo Vánoční dílna. Maminky jistě
uvítají novou službu – menší školáky budeme
do dílny vodit rovnou ze družiny. Chcete-li se
do dílny přijít nezávazně podívat, zveme vás
11. 9. 2013 od 13.30 hod. nebo od 16 hodin na ukázkové hodiny zdarma.
FOTO: Minidílna Šikulky

Možná se ptáte, proč se kurzy nekonají přímo ve škole, děti by to měly blízko a rodičům
by se ušetřily starosti s jejich dopravou. Hlavním důvodem je zajištění kvality kurzů. Naše
dílna je čistá, světlá a výborně vybavená. Ke
stolům se vejde maximálně deset dětí, takže je
možné se dětem věnovat individuálně. Pokud
jedna šikulka dokončí projekt dříve než ostatní,
má okamžitě na místě k dispozici další pomůcky a materiál a může pokračovat v práci. Děti
tak nemusí omezovat svou fantazii a své nápady mohou realizovat dle svých představ.
Důraz klademe i na seberealizaci dětí. Všichni malí umělci jsou na svá dílka pyšní a rádi se
jimi pochlubí. Takže si své práce po dokončení
ihned odnášejí domů, aby je mohly ukázat rodičům či kamarádům. Naše výrobky jsou často
interaktivní, takže děti zabaví i po skončení dílny a mohou si s nimi dále hrát. Výstava dílek
je virtuální na našich stránkách www.tvorive.
estranky.cz. Za čtyři roky už je tam fotografií opravdu hodně a je milé se podívat, jak se
vaše šikulka zdokonaluje
a také jak roste.
Pro paní a slečny chystáme pokračování večerních tvořivých setkání,
nejoblíbenější jsou kurzy
práce s fimo hmotou a korálkování. Rádi do tvoření
zapojíme i další věkové
skupiny – předškoláčky,
maminky s dětmi. Můžeme uspořádat i dílnu na
přání. Vše záleží na dohodě, ochotně splníme
vaše očekávání.
Přeji krásný zbytek
prázdnin a úspěšný
start do nového školního
roku.

-- Po prázdninách začnou nové kurzy pro malé i větší šikulky --
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Lucie Müllerová
Minidílna Šikulky

Seznam žáků druhého stupně, kteří získali
na vysvědčení samé jedničky:
6.A
8.A
Jakub Černý
Veronika Jarošová
Filip Kužela
8.B
Jáchym Ševčík
David Kraffer
Natálie Šílená
9.A
Sára Škorpíková
nikdo
6.B
9.B
nikdo
Martin Hašek
7.A
Petra Tichá
Matěj Košťák
Kateřina Špačková
Tereza Špačková
Pavel Mysliveček
7.B
nikdo
7.C
Adéla Budíková
Barbora Budíková
Sára Johanovská
Oliver Nagy
Skokan roku
třída
jméno
1.A
Leo Chládek
1.B
Ella Rose Nellis
1.C
Ondřej Sedláček
1.D
Jindřich Urbanec
1.E
Daniel Měchura
2.A
Adriana Nacházelová
2.B
Eliška Sládková
2.C
Vítězslav Jaroš
2.D
David Anderle
2.E
Matěj Hošek
3.A
Jan Cafourek
3.B
Martin Bláha
3.C
Ondřej Toman
3.D
Ester Johanovská
3.E
Erik Panoyan
4.A
Marie Kolosvětová
4.B
Adam Musil
4.C
Dominik Šteiger
4.D
nemá skokana
5.A
Sára Císařová
5.B
Martin Čihák
5.C
Jakub Brabec
5.D
nemá skokana
6.A
Gueye Rokhaya
6.B
Alžběta Dvořáková
7.A
Matěj Košťák
7.B
nemá skokana
7.C
David Štika
8.A
Zuzana Bartůňková
8.B
Tadeáš Červenka
9.A
Marek Brož
9.B
Jan Jaroš

zlepšení

0,5
0,14
0,25
0,22
0,48
0,22
0,25
0,28
0,07
0,42
0,61
0,44
0,37
0,17

ZŠ Černošice
přijme od 1. září 2013

vychovatelku
ve školní družině
na částečný úvazek a

vychovatelku
na plný úvazek.

Informace na tel.: 728 069 497

z města a okolí

ČERNOŠICKÁ Mariánská pouť – 17.–18. 8.
FOTO: MěÚ Černošice

Sejdeme se u kostela
pokračování ze str. 1

-- O pouti čeká návštěvníky spousta vystoupení a představení pro malé i velké diváky.
Tato fotografie je z pouti v roce 2011. --

sobota 17. 8. 2013
10.30
10.30
11.15
13.00
13.45
14.00
15.45
16.15
16.30
17.10
17.20
18.45
19.00
20.30
21.45
22.00
00.00

program

Ranní chvály................................... Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pohádka a klauniáda Kufr................. Divadlo Mim
Výtvarná dílna k pohádce.................. Divadlo Mim
Koncert v kostele............................. Černošická hudební společnost
Black Notes.................................... ZUŠ Černošice
Balzám........................................... Hudební skupina - country
Mifun............................................. pěvecký spor
Nevers ......................................... SHŠ
Metamorphósis Famfuláre................. divadelní představení
Brišní tance.................................... Ludmila Svozilová
Dixi Road....................................... hudební skupina
Nevers........................................... historický šerm
Michal Šeps a Zimmer Frei ............... hudební skupina, reggae
Strahov.......................................... pouťová zábava
Orientální tanec se svícemi................ Ludmila Svozilová
Strahov.......................................... pouťová zábava
Dj ................................................. Club Kino

neděle 18. 8. 2013
10.30
10.30
13.00
13.30
14.00
15.00
16.00
18.00

Slavná poutní mše svatá.................... Kostel Nanebevzetí Panny Marie
I houby mají pod čepicí..................... Pohádka - Divadlo Akorát
Black Notes + Dech band................. ZUŠ Černošice
Zumba........................................... tanec
Acoustic Noise Band........................ hudební skupina
Bardolino....................................... hudební skupina
Los Quemados................................ hudební skupina
Lužanská mše - A.Dvořák.................. Černošická komorní filharmonie a věhlasní
hosté

Na tu letošní přijalo pozvání několik hudebních
skupin, které k pouti neodmyslitelně patří. Pěvecký sbor Mifun, Black Notes, country skupina Balzám, šermíři Nevers, Dixi Road, Acoustic Noise
Band. Lužanská mše A. Dvořáka v podání Černošické komorní filharmonie bude slavnostním
završením dosavadní činnosti těchto vynikajících
místních hudebníků a bezesporu mocným zážitkem. Poprvé vystoupí v Černošicích originální
skupina Bardolino, uslyšíme Strahov či Zimmer
Frei s Michalem Šepsem.
Pouť bývá veselá a barevná, proto ji mají rády
hlavně děti. Pro ně se budou hrát pohádky, tentokrát přijede Divadlo Mim a Divadlo Akorát a pro
ně se bude točit kolotoč i cukrová vata. Děti je najdou přímo u kostela. Další atrakce na ně budou
čekat v Parku Berounka, kam lze dojít od kostela
zkratkou (úzkou uličkou) kolem Penny Marketu.
V sobotu odpoledne můžete své zážitky zvěčnit
na fotoautomatu Wariot Ideal, který vám poskytne
kromě fotografií i nevšední divadelní zážitek.
Vždy jednou za rok nám je dovoleno nahlédnout do vzácné truhličky vzpomínek paní Mileny Křížové. Tradiční výstava o historii Černošic,
která bude otevřena po oba dny mariánské pouti
v Základní škole v ulici Komenského, je tentokrát
věnována 100. výročí založení Sokola.
Pavel Blaženín

Kouzelný kufr
Na pódiu vedle kostela bude během pouti
probíhat spousta vystoupení a představení.
V sobotu 17. 8. od 10.30 se tak nejen naši
nejmenší mohou těšit na interaktivní klauniádu
Divadelního sdružení MIM s názvem Kouzelný
kufr aneb jak se Julča s Archibaldem učili kouzlit. Umějí dělat různá kouzla, malé soutěže. Mají
spoustu nápadů a dělají neuvěřitelné vylomeniny. Oni si to totiž mohou dovolit. Jsou to klauni.
Klaun není ale jenom nešika, kterému všechno
padá z rukou, jeho silnou stránkou je především
inteligentní a jemný humor, který potěší všechny bez rozdílu věku. Veselá a hravá interaktivní
klauniáda, která nenechá děti, ani rodiče, chvilku v klidu a zapojí diváky do tvorby celého představení. Takže vlastně nikdy dopředu nevíme,
jak to dopadne. Nebo víme?
Po představení neodcházejte, neb se bude
konat malá kreativní dílna inspirovaná právě
končeným představením.
Pavel Blaženín
FOTO: MIM

V ZŠ v Komenského ulici se koná po oba dny výstava „100 let černošického Sokola“
Koncerty v kostele se konají pod záštitou Římskokatolické farnosti Třebotov

-- Děti se mohou těšit na klauniádu.-19
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Michal Šeps
vystoupí na pouti
Do podvědomí se dostal pomocí svého
oblíbeného hudebního žánru reggae, rasta
čapkou a „svým“ chováním. Ano, mluvíme
zde o Michalu Šepsovi. Tento charismatický zpěvák a finalista superstar 2011 zavítá
do Černošic o mariánské pouti. Vystoupí
zde v sobotu 17. 8. se svou kapelou Zimmer Frei (for Almighty).
Michal Šeps byl hostem Finále Superstar
v květnu 2013 již se svou vlastní kapelou
Zimmer Frei, která se začala formovat v listopadu 2011. Během 2 let se v kapele vystřídalo několik členů, aby se v současném složení (od ledna 2013) představili, jako 6člená
formace, hrající REGGAE. Jejími členy jsou
Martin Hejcman Bicí, Karel Čapek Basová
Kytara, Radek Dlabal Perkuse, Adam Mojžíš
Saxofon, Michal Šeps Zpěv-Klávesy a Sebastian Skalický Kytara. Kapele to pěkně
šlape, tak se máme na co těšit.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv umělce

FOTO: archiv interpreta

-- Vojta Švejda --

METAMORPHÓSIS FAMFULÁRE
aneb Dumbpunkshow
V sobotu 17. 8. od 16.30 se v rámci pouťového veselí na podiu u kostela uskuteční velká
Dumbpunkshow. Autoři a performeři v jednom – Vojta Švejda a Jan Kalivoda společně improvizují na předem dané téma. Jeden z nich hovoří a celek doprovází hudbou, druhý pantomimicky
ztvární to, co ten první říká.
Jean Baptiste Bombardon a jeho kolega Plomba nonšalantně vystřelují šípy nonsensu na
šedou realitu všedního dne. Společně vytvářejí večery plné nahodilých nápadů, minipříběhů,
skečů a písní, lásky a pochopení, anarchie a naivní revolty, zrady a nenávisti, příběhy plné
neuvěřitelných zvratů a náhod.
Aktéři Bombardon & Plomba slibují zaručený zážitek a pocit plný štestí a svobody. O tom,
že nepřehánějí, svědčí i fakt, že představení mělo úspěch i za hranicemi, např. v Rakousku,
Slovensku, Německu či Polsku.
Kdo vlastně jsou
Tvůrčí seskupení Wariot Ideal, k němuž autoři patří, vzniklo roku 2009 pozvolným spojením skupiny „Adriatik uvádí“ a vlastní tvorbou herce a mima Vojty Švejdy (www.vojtasvejda.cz).
V tomto spojení delší dobu pracovali a vytvořili několik výrazných projektů na české alternativní
scéně.
Wariot Ideal se zaměřuje převážně na divadelní tvorbu, improvizaci, hudební aktivity a hledá
nové možnosti v oblastech uměleckého výrazu. Ideově se v divadle soustřeďuje na komediálněpohybový projev pro své generační publikum.

-- Michal Šeps --

P. Blaženín, D. Jakešová

Fotografie
na památku

FOTO: Wariot Ideal

Letošní pouť si budete moci připomínat znovu
a znovu, a to díky fotoautomatu Wariot Ideal.
Ten bude instalovaný po celou sobotu 17. 8.
v Komenského ulici.
Jak vlastně takový fotoautomat funguje? Podobně jako staré fotoautomaty, které vytiskly
čtyři rozdílné fotografie. Před tímto automatem
stojí dva muži, hrají na housle a kytaru, zvou
kolemjdoucí, aby se šli vyfotit. Uvnitř budky je
židlička, tam si příslušná osoba sedne a fotoautomat s ní začne hovořit a nabádat k postupu. Po vyfocení následuje výdej fotografií opět
doprovázený písničkou.
Fotoautomat sestrojili Vojta Švejda, Jan Kalivoda, Jan Dörner a Milena Fabiánová.
Dana Jakešová
-- Fotoautomat s vámi při focení bude i hovořit. -20
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FOTO: archiv umělce

-- Dirigent a zpěvák Stanislav Mistr bude řídit sbor i orchestr a zpívat tenorová sóla. --

Dvořákova Lužanská mše
Na závěr černošické mariánské pouti, tedy v neděli 18. 8. zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie jedna z nejkrásnějších skladeb Antonína Dvořáka – Mše D dur
zvaná Lužanská pro sbor se sólisty s doprovodem orchestru. Začátek je v 18 hodin.
Černošická komorní filharmonie, která bude
jádrem celého ansámblu, využije štědré podpory města Černošice k přizvání vynikajících
sólových i sborových zpěváků a hudebníků,
kteří provedení dodají patřičný lesk. K nim patří
především dirigent, zpěvák a multiinstrumentalista Stanislav Mistr, který bude sbor i orchestr
řídit a zpívat tenorová sóla a jehož sbor Pražští
Pěvci bude základem a inspirací pro ostatní
zpěváky z Černošic a okolí.
O účinkujících
Zpěv Stanislava Mistra (*1962) jste mohli slyšet např. v Komorní opeře Praha, kde,
coby sólový tenorista, ztvárnil mimo jiné Ferranda v Mozartově Cosi fan tutte a titulní roli
Abraháma v koloraturní verzi oratoria Abrahám
a Izák Josefa Myslivečka na Pražském jaru.
V současnosti dělí svoji uměleckou dráhu mezi
zpěv a dirigování. Jako sbormistr vede studiový
Prague FILMharmonic Choir, je také hostujícím

sbormistrem ČSNO (nedávný koncert Andrei
Bocelliho v O2 arene). Jako zpěvák spolupracuje se soubory staré hudby (např. Ensemble
Inégal).
V roce 1992 založil smíšený sbor Pražští
pěvci, který nejen řídí, ale také připravuje hlasově. Sbor se věnuje především moderní vážné
hudbě, připravuje premiéry a rozhlasové nahrávky soudobých skladatelů (naposled Koncert pro sbor Alfreda Schnittkeho), získal osm
prvenství v mezinárodních soutěžích pěveckých sborů. Pražští pěvci hostovali v několika
zemích Evropy a USA, účastní se významných
mezinárodních festivalů (např. Pražský podzim,
Bergische Biennale für Neue Musik). Mají na
svém kontě několik CD, z nichž nejvýznamnější
je 3CD komplet Dvořákových sborů a duet labelu Brilliant Classics. V poslední době Pražští
pěvci též spolupracují s Pražským filmovým orchestrem na projektech filmové hudby.
Dana Jakešová

Nedělní pouťová pohádka aneb I houby
mají pod čepicí
dém představení pomáhá dětské publikum,“
Pobavit sebe, přátele i širokou veřejnost, to
je cíl divadla Akorát, které v neděli 18. 8.
v 10.30 zahraje na mariánské pouti pro děti
pohádku „I houby mají pod čepicí.“
„Houby“ jsou autorská výpravná pohádka
od Rudolfa Vyvadila, který je současně i členem divadla. „V této pohádce zazní několik
písniček, které jsme si rovněž složili svépomocí a pár říkadel, se kterými nám při kažFOTO: Divadlo Akorát

říká autor pohádky. Princ Blažej, kterého hraje Roman Klimt, na své cestě světem pozná
dobro, zlo i lásku a také zjistí, že není houba
jako houba.
Koho uvidí děti dále? Jako v každé správné
pohádce ani v této nechybí princezna, v tomto
případě se jmenuje Jozefka. A kde je princezna, je i král (v podání Rudolfa Vyvadila/Jiřího
Berana). A když je to pohádka o houbách,
musí zde být i houby – Mochomůrka (Adéla
Červenková), Hřib
královský (Jan Krčma), Klouze (Radek
Vyvadil). A přijde
také Vládkyně lesa
Lesana
(Milena
Christelová) a Jedubaba Otravná (Hana
Širmanová/Lucie
Stropnická).

-- Princ Blažej zjistí, že není houba jako houba. --

P. Blaženín,
D. Jakešová

BARDOLINO
Nenechte si ujít jedinečný zážitek z koncertu skupiny Bardolino, na kterém vystoupí
jako host i zpěvačka Jana Procházková.
Stačí přijít v neděli 18. 8. na 15. hodinu
do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
„Ačkoliv jsme odkojeni klasickou hudbou, lákalo nás trochu pozapomenout na
své ‚dobré vychování‘ a vydat se na mírně
dobrodružnou cestu ke kořenům hudby“
říká o skupině Bardolino Margit Klepáčová,
která společně s Pavlem Fischerem a Camilem Callerem vytvořila nevídaný hudební
projekt vlastních skladeb. Vyrůstá z kořenů
etnické hudby, lidové písně a prozrazuje na
hudebníky jejich dlouholeté působení v klasické hudbě. „Smyčcové nástroje, lidské
hlasy a perkuse, to je naprosto postačující
k vytvoření krásného souzvuku. V dokonalé
intonaci a virtuozitě se mísí krásné melodie
s promyšlenou ideou, jak vystavět skladbu či
píseň, aby zněla naprosto přirozeně a s pokorou,“ popisuje zpěvačka Iva Bittová.
V repertoáru nalezneme díla autorů, jejichž dílo je niterně spjato s lidovou tvořivostí. Originální program je sestaven z moravské lidové poezie v písních Leoše Janáčka
a autorských skladeb členů Bardolina.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv skupiny
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Výstava fotografií PREZIDENT Václav Havel
Občanskému sdružení Náruč a jeho Modrému
domečku v Řevnicích až do 31. srpna 2013
pomáhá výstava fotografií PREZIDENT Václav
Havel. Cílem výstavy je dobročinná akce na pomoc OS Náruč, které provozuje Denní stacionář
Náruč v Dobřichovicích a chráněnou kavárnu
Modrý domeček v Řevnicích.
Fotografie Václava Havla od 24 fotoreportérů
ČTK budete moci nejen zhlédnout, ale i zakoupit. Výtěžek z prodeje a ze vstupného podpoří
pracovní uplatnění osob s mentálním postižením
a s duševním onemocněním v novém projektu
OS Náruč, kterým bude „obchůdek na kolejích“
v budově starého nádraží v Řevnicích. A přispět
můžete i Vy, ať už koupí vstupenky za 80 Kč,
nebo knihy fotografií za 500 Kč, či fotografie samotné 950 Kč.
Výstavu, která je součástí 8. řevnického Fotosalonu, pořádá Náruč společně se ZUŠ Řev-

FOTO: archiv pořadatele

nice, Městským kulturním střediskem a ČTK za
výrazného přispění firmy Profi Credit. Je koncipována jako pocta Václavu Havlovi, prezidentu
a člověku. Je spontánním nápadem těch, kteří
měli možnost sledovat Václava Havla v letech
1988 až 2011 hledáčkem reportážního fotoaparátu.
Václav Havel fotografování příliš rád neměl,
přesto byl díky svému charismatu a bezprostřednosti velmi fotogenickou osobností. To dokazují
neformální, občas i vtipné snímky, které nejsou
sentimentální vzpomínkou, jak by někdo mohl
očekávat.
Fotografie jsou k vidění na dvou místech
v Řevnicích – v kavárně Modrý domeček, Náměstí Jiřího z Poděbrad 3 a v budově ZUŠ, Mníšecká 29.
Šárka Hašková
OS Náruč

-- Fotografie Václava Havla je možné
si na výstavě i zakoupit. --

Musica da Chiesa

Bukifest
Sedmdesátých narozenin by se v září dožil
textař Michal Bukovič, černošický rodák
a patriot. V pořadí již čtvrtý ročník vzpomínkového festivalu Bukifest, v jehož rámci přátelé
Michala Bukoviče z hudební scény hrají pro
ostatní jeho přátele, se uskuteční opět první
poprázdninový pátek, tedy 6. září 2013 od
19 hodin v černošickém Club Kinu.
Vedle již tradičních účastníků Jitky Vrbové
s Hot Jazz Praha a skupiny Eldorádo letos
v celovečerním programu vystoupí rovněž někdejší členka Schovanek Hana Lounová se
skupinou Idefix či skupina St. Johnny, která
jako jediná v ČR představuje styl jump-blues
z padesátých let. Večerem bude provázet
moderátor Country rádia Milan Schmidt.

Koncert renesanční a barokní duchovní hudby v podání souboru Musica da Chiesa, který je černošickému publiku dobře známý ze
svých předchozích vystoupení, se uskuteční
v pátek 30. srpna 2013 od 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černoši-

cích. P. Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt vystoupí s novým programem, v jehož průběhu
jako každoročně představí řadu historických
a netradičních hudebních nástrojů. Program
je opět koncipován tak, aby zaujal i dětské posluchače.
(tyn)
FOTO: archiv Musica da Chiesa

(tyn)
FOTO: Daniel Vojtíšek

-- Soubor představí historické a netradiční hudební nástroje. --

Marek Walarowski Trio
-- 6. září proběhne již 4. ročník Bukifestu. --
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Máte rádi klavír? Pak si nenechte ujít koncert
polského Marek Walarowski Trio, které do Černošic zavítá v pátek 6. září. Koncert proběhne
v Club Kinu od 20.30 hodin.
Marek Walarowski je absolventem hudební
Akademie Karola Szymanowskiego – Institut
Jazzu v polsých Katowicích. Nyní vyučuje kompozici a vedení souboru tamtéž. Je laureátem
Mezinárodní soutěže jazzových klavíristů v Kaliszu a soutěže Jazzové improvizace v Katowi-

cích. Je vítaným hostem v USA, kde spolupracuje s univerzitami v Louisville a Seattlu (Pacific
University). Dále spolupracuje a komponuje
pro Slezskou filharmonii (Filharmonija Śląska).
Pohybuje se na posluchačsky zajímavém rozhraní jazzu a klasické hudby. Skutečně je tedy
na co se těšit.
Koncert pořádá Město Černošice.
Dana Jakešová

z města a okolí

Lesní slavnosti divadla již podeváté!
Letošní ročník divadelního festivalu Lesní Slavnosti Divadla proběhne již tradičně
v posledních srpnových dnech – od 26. srpna do 1. září. Divadelní menu tentokrát
nabídne přehlídku titulů tří divadelních souborů – pražského souboru Dejvického divadla, známého brněnského Divadla Husa na provázku a divadelně hudební skupiny
Kašpárek v rohlíku.
FOTO: archiv Dejvického divadla

-- Z divadelní hry Brian --

Brány Lesního divadla v Řevnicích otevře 26. srpna ve 20 hodin Divadlo Husa na provázku inscenací Balada pro banditu. Slavný muzikál o velké lásce a ještě větší zradě, o mužích, v kterých
se zabydlel vztek a o ženách, který ten hrozný
vztek umí z těch mužů vylíbat a vykousat a vyhladit. Je to zábavné a vzrušující představení. Libreto
k této hře napsal Milan Uhde a autorem hudby je
Miloš Štědroň.
Dejvické divadlo zahájí svoji přehlídku ve
středu 28. srpna hrou Brian, která měla svoji
premiéru v květnu loňského roku. Představení začíná ve 20 hodin. Miroslav Krobot získal za text
k inscenaci cenu Alfréda Radoka za poprvé uvedenou českou hru. Inspirací se mu staly skutečné
události ze života legendárního Stouna. Diváci se
setkají nejen s Mickem, Keithem a Charliem, ale
i hrdiny Brianova tripového světa: Králíčkem, Oslíkem a Medvědem. Naši kamarádi společně zažijí
mnoho překvapivých dobrodružství. A když odejde stavař Frank, dokonce vyrazí i na expedici…
Jana Soprová z Českého rozhlasu ke hře řekla:
„Jako tvůrce a režiséra Miroslava Krobota dlouhodobě zajímají témata spojená s vzestupy a pády
lidské duše. Jeho hrdinové jsou hořce směšní
lidé, u nichž se reálný život často prolíná s virtuální
realitou a tajemnými zásahy osudu. V Brianovi jde
přímo o esenci propojení těchto motivů, neboť
osobnost idolu 60. let, hudebník Brian Jones, byl
v mnohých aspektech neobyčejný. I když v novém
tisíciletí vyplynula na povrch fakta, která nasvědčují tomu, že byl zavražděn, Krobotova verze tuto
skutečnost nechává otevřenou, zabývá se Brianovou duší, zdevastovanou drogovou závislostí,
a nevyzpytatelností jeho jednání...“
Dalším představením souboru Dejvického
divadla je hra Černá díra (ve čtvrtek 29. srpna od 20 hodin). Uvedení Černé díry je pozoruhodná událost, jedná se o světovou derniéru

titulu, aneb už to více nikde neuvidíte! Černá díra
může být leccos. Mimo jiné také kosmický útvar,
který se vyčlenil z našeho vesmíru a představuje samostatný svět. Černá díra nasává veškerou
hmotu ze svého okolí. Na okraji černých děr se
zastavuje čas ...
Inscenace, vzniklá na základě „řízené improvizace“ interpretů, si hraje se schopnostmi a možnostmi lidského vnímání času a prostoru, reality
a podvědomí. Zobrazuje samostatný svět, který
se řídí podle jiných pravidel, než bychom pravděpodobně čekali, ale je to ten svět, ve kterém
právě žijeme, jen ho jinak vnímáme.
Černá díra je hrou, která vám silou divadelních
prostředků a zážitků připomene, že nic není jednoznačné, všechno může být stokrát jinak. Stačí
jen nepatrný pohyb, drobné zaváhání nebo třeba
jen myšlenka a všechno se mění, včetně prostoru

a času, mimo jiné dvou nezastupitelných magických součástí divadla.
Ocitnete se společně na jedné neidentifikovatelné benzinové pumpě uprostřed pouště, kde se
může stát cokoli. On totiž nikdo neví...
V pátek 30. srpna přehlídku Dejvického divadla uzavře představní Ucpanej systém, začátek
je opět ve 20 hodin. Inscenace vznikla podle povídek z knihy a scénáře k filmu Irvina Welshe Acid
House. Jedná se přitom o nejsprostší inscenaci
v historii Dejvického divadla. Vzhledem k velkému
počtu vulgárních slov, která jsou nezbytnou součástí dialogů hry, proto se návštěva představení
nedoporučuje divákům mladším 15 let a divákům
zvláště citlivým na tento způsob vyjadřování.
Hra získala cenu Alfréda Radoka za nejlepší
inscenaci roku 2012 a Ivan Trojan získal cenu Alfréda Radoka 2012 v kategorii mužský herecký
výkon za roli Boha. Za tuto roli byl Ivan Trojan byl
nominován i na Cenu Thálie. „V poněkud bizarní
podobě pokáleného Boha je Ivan Trojan nejen
sarkastickým glosátorem všeho dění, ale především dotváří dokonalý obraz vyprázdněného
světa. Přispívá tak zásadně k zvýraznění tématu
inscenace, která je zábavná i depresivní, kde za
smíchem vzápětí mrazí. Stejně jako z metafory
lidské společnosti, která už Boha ani nepoznává,“ znělo vyjádření odborné poroty k nominaci
I. Trojana na Cenu Thálie.
Závěr Lesních Slavností Divadla bude patřit dětem. V sobotu 1. září na ně v 15 hodin čeká
vystoupení divadelně hudebního souboru Kašpárek v rohlíku – Ten Halywůd. Hodně muziky,
trochu divadla, špetka efektů a hlavně zábava
bude prýštit vzduchem!
Dana Jakešová
FOTO: archiv Kašpárek v rohlíku

-- Divadelně hudební soubor Kašpárek v rohlíku -23
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Muzikál Postřižiny
Maryška koupající se v sudu, pan De Giorgi skákající z komína, Francin na kouřícím
a prskajícím motocyklu… O diváky vděčné scény v původním muzikálu Postřižiny
rozhodně nouze není. Zhlédnout ho můžete v parku zámku Mníšek pod Brdy
v pátek 16. 8. a v sobotu 17. 8. od 20 hodin.
FOTO: archiv pořadatele

Po třech letech se na scénu vrací původní
muzikál POSTŘIŽINY, ve kterém společně
účinkují profesionálové - Jan Rosák, Petr Jančařík, Pavel Vítek, Lumír Olšovský… - s ochotníky, kteří jsou doma v kraji kolem dolního toku
řeky Berounky včetně Dobřichovic. Skvělé
výkony podávají Pavla Švédová, Karel Král,
Jiří Petříš, Petr Kaplan, Alena i Petr Říhovi
a další. Spolu s nimi v tomto unikátním představení hrají teď už bývalý ministr Petr Bendl
a starostové několika poberounských obcí. Na
jevišti se kromě lidí objevují koně, koza, historický náklaďáček i motocykl a více než sto let
stará hasičská stříkačka. Diváci se mohou těšit
na koupel Maryšky a paní hostinské v pivovarském sudu, skok pana De Giorgiho z pivovarského komína, na léčbu pomocí zázračných
fulguračních proudů, zabijačkové pochoutky
i výborné pivo. Vše zdobí původní hudba a odvážné pěvecké výkony.
Předprodej vstupenek na e-mailu: mnisek@
stc.npu.cz.
Dana Jakešová

-- Po třech letech se na scénu vrací původní muzikál Postřižiny. --

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
srpen
7. 8.

MILES DAVIS vol II – poslechový večer; výběr skladeb - Pharaoh‘s Dance /
19.30, klub Ferenc Futurista, Vrážská 324
Bitches Brew / Tutu / Don‘t Lose Your Mind / Mystery a další... Komentářem
(u nádraží)
doprovodí Jan Ciglbauer, hudební vědec. Specializuje se na středověkou hudbu
a jazz.

10. 8.

Farmářské trhy

8.00–12.00, prostranství u Vily Tišnovských

17.–18. 8.

Mariánská pouť

Prostranství u kostela Nanebevzetí Panny Marie
a Sportpark Berounka

24. 8.

Farmářské trhy s představením Bojím se v lese (10.00)

8.00–12.00, prostranství u Vily Tišnovských

25. 8.

Výlet po stopách průmyslového dědictví Podbrdska – pořádá klub Ferenc
Futurista

9.40, železniční zastávka Černošice

30. 8.

Koncert renesanční a barokní duchovní hudby – soubor Musica da Chiesa

18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Komenského ul.

září
6. 9.

Bukifest

19.00, Club Kino

6. 9.

MAREK WALAROWSKI TRIO (Polsko) – koncert

20.30, Club kino

7. 9.

Farmářské trhy

8.00–12.00, prostranství u Vily Tišnovských

15. 9.

Jesus Christ Superstar – výpravný muzikál poprvé v Černošicích!

20.30, Club Kino

21. 9.

STEFAN ORINS TRIO (Francie) – koncert

20.30, Club kino

v okolí
srpen
1.– 31. 8.

PREZIDENT Václav Havel – výstava fotografií s možností jejich zakoupení

Kavárna Modrý domeček, Řevnice

11. 8.

Koncert skupiny Melody Gentleman s dobovou módní přehlídkou - přijďte
zavzpomínat na první republiku a poslechnout si šlágry z časů našich babiček

19.00, zahrada zámku Mníšek pod Brdy

11.–26. 8.

Musica Viva 2013 – letní hudební festival

zahájení 11. 8. v 16.00, jinak začátky v 19.30,
zámek Dobřichovice a kostel v Karlíku

16. a 17. 8. Postřižiny – muzikál

20.00, park zámku Mníšek pod Brdy

26. 8.–1. 9. Lesní slavnosti divadla

začátky představení 20.00,
Lesní divadlo Řevnice

31. 8.

XI. Dobřichovické vinařské slavnosti

11.00–23.00, zámek Dobřichovice

Dobřichovická Alotria 2013 – Jeden z největších, ne-li největší festival skupin
historického a scénického šermu, tance a divadla

11.00–22.00, zámek Dobřichovice

září
7. 9.
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FOTO: Petr Kubín

Výlet
s Ferencem Futuristou
Nikoliv s pánem toho jména, ale s černošickým
klubem Ferenc Futurista můžete v neděli 25. 8.
vyrazit na výlet podbrdským motoráčkem po stopách průmyslového dědictví. Pojede se historickým
motoráčkem ze stanice Karlštejn v 10.35 (přípoj
z Černošic v 9.41) přes Zadní Třebaň, Liteň
a dále z Jinců údolím Litavky do Příbrami. V Příbrami
nás čeká návštěva hornického skanzenu na Březových horách s prohlídkou podzemních prostor dolu
Anna.
Zve klub Ferenc Futurista

-- Na konci června proběhl ŠmikFik Fest. Bohatý program si skvěle užili dospělí i děti. --

Šestý Garage sale v ulicích Černošic!
V polovině září se letos už podruhé sejdeme mezi vraty na
lovu pokladů při tradičním otevření vrat v rámci akce Garage Sale Černošice. V pořadí již šestý GS se bude konat
v neděli 15. září. Oficiální zahájení přesunů pokladů od
jednoho souseda k druhému je v 10 hodin ráno, nicméně
otevírací doba jednotlivých prodejů je plně v režii prodejců,
vše bude uvedeno v mapce! Pevně věřím, že se i tentokrát
připojí noví účastníci a do koloběhu vypustí čerstvý úžasný sortiment z útrob svých obydlí. Dubnového Garage Sale
se v naší obci zúčastnilo šestatřicet míst napěchovaných
rozličnými poklady a unikáty. Zájemci o účast (prodej) v garážových výprodejích v Černošicích se mohou přihlásit na
webových stránkách http://www.garagesalecernosice.cz,
kde jsou také k dispozici všechny potřebné informace, nejaktuálnější novinky, ale také reportáže z již proběhlých akcí
u nás i dalších obcích. K dispozici zde bude opět mapka
s vyznačenými domy, kde se dají „poklady“ ulovit. Zájemci
o nákupy se prostě jen vybaví peněženkou a vyrazí na nedělní procházku či projížďku.
Těšíme se v neděli 15. září v ulicích!
Bára Veselá
bara@garagesalecernosice.cz

Dobřichovická alotria
Hned o prvním víkendu po prázdninách, v sobotu 7. září se na zámku
v Dobřichovicích odehraje již desátý ročník festivalu historického šermu,
tance a divadla Dobřichovická Alotria. Akce začíná v 11 hodin a potrvá
až do desáté hodiny večerní. Čekají zde na vás vystoupení řady skupin
historického šermu a divadla, jako jsou Alotrium, Reginleif, Rebel, Vae

FOTO: autorka

-- Podzimní prodej mezi vraty se uskuteční v neděli 15. září. --

Victus, Manus Regis, Novica, Revertar, Fuente Ovejuna, Balestra, Lepus,
Vincencova šermířská škola, InsPyro a další. Samozřejmě nebude chybět
ani historická hudba, tržiště a dobové krčmy, historické tance. Připraveno je také fireshow, projížďky na koni, lukostřelba, ukázky dravých ptáků
a mnoho další zábavy pro všechny věkové kategorie. Vstupné na festival
je 100 Kč pro dospělé osoby, 50 Kč pro mládež a děti do výšky meče
jsou zdarma.
Dana Jakešová
2x FOTO: www.urozeni-rvaci.cz

-- Na dobřichovickém zámku se připravuje již. 10. ročník festivalu historického šermu, tance a divadla. --
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Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Knihy pro dospělé:
ALEXANDER, Eben: Jaký je život po životě
– tisíce lidí mají osobní zkušenost s prožitkem
blízkosti smrti. Doktor Eben Alexander je jedním
z nich, a právě díky svému lékařskému vzdělání
této zkušenosti porozuměl a předkládá nám důkaz o tom, co se děje po smrti;
BOUČKOVÁ, Tereza: Šíleně smutné povídky;
CASEY, Jane: Oheň – psychologický příběh
o problémech, s nimiž se musí potýkat ženy bez
ohledu na své společenské postavení;
COLLINS, Suzanne: Hunger Games. Aréna
smrti – fantasy literatura;
ERSKINE, Barbara: Řeka osudu – společenský román;
FRENCH, Dawn: Drahá Silvie – anglický román;
HARAN, Elizabeth: Planoucí eukalypty – román pro ženy odehrávající se v Austrálii;
MAYLE, Peter: Dobrý ročník – román ze současné Francie je úsměvným příběhem anglického bankovního úředníka, který díky nečekanému dědictví začíná nový dobrodružný život
v malé provensálské vesnici jako pěstitel vína;
MORTENSON, Greg: Tři šálky čaje – v roce
1993 se horolezec Greg Mortenson ocitl na pákistánském venkově. Dobrosrdečnost místních
obyvatel ho dojala natolik, že slíbil vrátit se a postavit zde školu. Kniha je příběhem tohoto slibu
a neuvěřitelných výsledků, kterých se podařilo
dosáhnout;
NESBO, Jo: Švábi - norský detektivní román;
PEETZ, Monika: Sedm dní bez – napínavý
a zároveň vtipně napsaný román;
POTTER, Alexandra: S tebou už nikdy - román pro ženy;
RUDIŠ, Jaroslav: Národní třída – drsná a zároveň melancholická novela ze sídliště, kde lidé
a domy vzdorují přírodě i neodvratnému zániku.
Inspirováno skutečnými událostmi;
ŤIN, CHa: Rekviem za Nanking – je literární
zpracování otřesné události, která se udála na
přelomu let 1937/1938, události známé jako
nankingský masakr. Během druhé čínsko-japonské války dobyla císařská japonská armáda
Nanking a poté následovalo bezprecedentní
hromadné vraždění mužů a znásilňování žen.
Odhad počtu obětí dosáhl čtyř set tisíc;
TORNIELLI, Andrea: František – papež chudých. Život, myšlenky a slova papeže, který
změní církev;
VANĚČEK, Michal: Jak jsem vezl kůrovce
a jiné neobyčejné povídky;
VONDRUŠKA, Vlatimil: Pomsta písecké
panny – historická detektivka;
VONDRUŠKA, Vlatimil: Přemyslovká epopej
III: Král rytíř Přemysl II. Otakar – 3. část románové fresky o životě posledních přemyslovských
králů;
ŽVÁČEK, Jaroslav: Lístek na cestu z pekla
– ve své románové prvotině prokazuje autor poučenost filmovým řemeslem; kombinuje filmové
motivy s kritickým líčením nemálo problematického českého prostředí.
Knihy pro děti a mládež:
BREZINA, Thomas: Klub tygrů. Safari v ohrožení – dobrodružný příběh;
CSABA, Szöke: Super stroje – velká encyklopedie s 3D obrázky;
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FRIEDRICH, Joachim: Čtyři a půl kamaráda
a poklad na školních záchodech – detektivní
příběh;
GARCIA, Kami: Kronika prokletých zaklínačů 4. Nádherné vykoupení – fantasy literatura;
MARTINI, Manuela: Výkřik do tmy – thriller
pro náctileté;
ORLEV, Uri: Ostrov v Ptačí ulici - nejúspěšnější román izraelského spisovatele o holocaustu
pro dětské čtenáře;
SVĚRÁK, Zdeněk: Písničky o zvířatech – ve
zpěvníku s krásnými ilustracemi najdete nejen
texty, ale i noty a akordy;
WALLIAMS, David: Kluk v sukních – zábavná
a dojemná knížka britského herce, scenáristy
a spisovatele Davida Walliamse.

Knížky v angličtině:
WILDE, Oscar: The Canterville Ghost (v češtině Strašidlo cantervillské) – anglicko-český
zrcadlový text pro mírně pokročilé;
DUMAS, Alexandre: The Three Musketeers
(v češtině Tři mušketýři) – anglicko-český zrcadlový text pro mírně pokročilé.

Prázdninová provozní doba knihovny
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, během letních prázdnin bude otevírací doba
knihovny:
pondělí 13.00–18.00
pátek 9.00–11.30

středa 13.00–19.00

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

inzerce

FRANCOUZŠTINA, ANGLIČTINA, NĚMČINA
– doučování, individuální i skupinová výuka v rámci školních osnov,
nedaleko ZŠ Černošice – Mokropsy,
rychle, levně, spolehlivě.

Tel. 602 178 597

