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Rekonstrukce železniční trati Praha–Beroun

Foto: Petr Kubín

Již několik let se v celé délce na území České republiky postupně modernizuje železniční
trať Praha–Plzeň–Německo. Projekt je z velké částí financován Evropskou unií a má přinést
zvýšení kapacity a kvality pro dálkovou osobní i nákladní dopravu. Pro Černošice to bude
znamenat zvýšení počtu projíždějících vlaků. Chceme, aby projekt našemu městu přinesl
i výhody – rekonstrukci obou nádraží a lepší obslužnost příměstskou dopravou. Z výše napsaného vyplývá potřeba přeložky hlavní silnice na Prahu do nově vybudovaného podjezdu. Kvůli
bezpečnosti i plynulosti provozu mají být zrušeny oba přejezdy v Černošicích. V Mokropsech
se počítá s doplněním třetí koleje, která umožní 10minutový interval osobních vlaků.
Podle posledních informací od SŽDC se předpokládá realizace projektu „Optimalizace železniční
trati Praha–Beroun“ cca v letech 2017-2020.
Současná podoba projektové dokumentace byla
zpracována převážně v tzv. variantě MaRek, která
splňuje požadavky města Černošice a současně
i provozovatele příměstské vlakové dopravy (ROPID). Dalším významným krokem v přípravě projektu je aktuálně probíhající proces EIA - posouzení vlivu na životní prostředí. Poté bude investor
moci žádat o územní rozhodnutí, stavební povolení
(u stavebního úřadu Beroun) a následně činit další
kroky k realizaci stavby.
Veřejná jednání a informace o projektu
Projekt rekonstrukce trati se připravuje již řadu
let. V posledních třech letech probíhala relativně
častá jednání mezi investorem (stát/SŽDC) a městem, a také řada prezentací a projednání pro černošickou veřejnost.
14. listopadu 2011 jsme uspořádali první veřejnou prezentaci v Club Kinu za účasti SŽDC a projekční firmy SUDOP. V únoru 2012 bylo toto téma
jedním z hlavních bodů setkání starosty města
s občany Mokropes. 31. ledna 2013 byla prezentace projektu součástí (veřejného) zasedání zastupitelstva. Další, v posledních třech letech třetí velké
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-- Shayna Steele --

-- Tento železniční přejezd by měl být
v budoucnu zrušen. --

dem. V souladu s územním plánem schváleným
v roce 2010 se má prodloužit ulice Zd. Lhoty podél nástupiště v místě současné nádražní budovy
a napojit se do ulice Radotínská. Hlavní přejezd
v Radotínské ulici má být nahrazen přeložkou krajské silnice podél trati až na úroveň kostela, resp.
Penny Marketu, kde má být vybudován podjezd trati
a u současné betonárny kruhový objezd pro napojení na stávající komunikaci. Tyto přeložky komunikací a zrušení obou přejezdů jsou absolutně nutnou podmínkou, aby mohlo být černošické nádraží
jakkoliv rekonstruováno a modernizováno.
Navíc jsou nutné i pro vyšší frekvenci vlaků a tedy
lepší obslužnost města, protože projekt by jinak

veřejné projednání proběhlo letos v rámci zasedání
zastupitelstva 17. dubna 2014. Kromě toho je téma
průběžně zmiňované v Informačním listu a už od
roku 2010 jsou informace k dispozici na webové
stránce města v sekci Projekty a dotace - Strategické záměry. Důležitým východiskem pro navrhované změny v souvislosti s tímto projektem je také
Územní plán, který byl schválen (v rámci veřejných
zasedání zastupitelstva) v roce 2010.
Mezi investorem a městem mezitím probíhá relativně častá komunikace formou osobních jednání,
emailů i telefonátů. Na přelomu roku 2013 a 2014
proběhla další jednání mezi městem a SŽDC/SUDOP, která potvrdila dříve dohodnutý směr přípravy
projektu. Nově došlo např. k doplnění podchodu
v místě současného hlavního žel. přejezdu na
Radotínské a v jednání je stále několik důležitých
bodů, které shrnujeme v závěru tohoto textu.

pokračování na str. 5
Informace k přejezdu Kazínská na str. 8
Foto: F. Kořínek

Hlavní parametry projektu optimalizace trati
Projekt obnáší několik zásadních změn na území
města Černošice, a to:
å V prostoru nádraží Černošice se v rámci celkové rekonstrukce trati navrhuje zrušit přejezdy
v Kazínské i v Radotínské ulici. Podle platných
bezpečnostních a technických norem není možné, aby vlakové nástupiště bylo přerušeno přejez-

-- V dopravní špičce už dnes stávají
v centru kolony aut. --

JAZZ ČERNOŠICE 2014
Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého
vkusu, devátý ročník mezinárodního
jazzového festivalu JAZZ Černošice
2014 proběhne poslední květnový
týden v termínu od středy 28. května
do neděle 1. června. I pro letošní
ročník připravujeme pestrou hudební
nabídku.

Kdy: 28. 5.–1. 6. a 7. 6.

Počítáme také s dalším rozšířením festivalu
o tzv. Dojazznou. Jedná se o bonusový Open
Air koncert, který se uskuteční v sobotu
7. června na pláži u Berounky, po kterém bude
následovat noční rozloučení s festivalem na
Afterjazzparty v restauraci Bolleta. I tam se můžete těšit na živou hudbu, DJazzjam a hlavně
milou a přátelskou společnost.
Pokračování na str. 17

Příští veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 29. 5. v 19 hodin - POZOR tentokrát v HASIČSKÉ STANICI MOKROPSY, SRBSKÁ 999.

z radnice

Černošice dostaly 20 miliónů na rekonstrukci ulice Dr. Janského!
Naše město bylo opět úspěšné s žádostí o poskytnutí dotace v rámci výzvy č. 74 vyhlášené Regionálním operačním programem Střední Čechy (ROP), kterou podalo ke
konci října loňského roku. Tuto zprávu jsme se dozvěděli 1. dubna a nebyl to „apríl“!
Dostali jsme největší možný příspěvek ve výši 20 miliónů Kč.
Proč rekonstruovat zrovna ulici Dr. Janského
Ačkoliv to není na první pohled zřejmé, tato
páteřní ulice spojující dvě části našeho města
není v dobrém stavu ani v úseku od Vrážské
po Školní ulici. O mnoho viditelnější závady jsou
patrné v úseku od Školní ulice až k městské
pláži. Největším problémem je nefunkční odvodnění. Z páteřních komunikací je aktuálně v nejhorším stavu - a čím dříve ji opravíme, tím méně
to bude stát. I včasná obnova ovšem bude stát
tolik, že bez dotace bychom na to neměli.

Mezi hlavní podmínky této dotační výzvy patřilo přímé napojení rekonstruované místní komunikace na silnici II. třídy. Další podmínkou bylo, že
komunikace musí vést k několika hospodářsky
významným subjektům (zde služby a provozovny na území Mokropes). Jedním z významných
hodnotících indikátorů byla i délka rekonstruované komunikace. A pár bodů navíc jsme získali
díky speciálnímu kritériu, které zvýhodňuje obce
loni postižené povodní.
Pokračování na str. 5

Jak to vypadá
s nebezpečným přejezdem Kazínská?
Úpravy na přejezdu a nástupištích:
Ve věci instalace doplňkových bezpečnostních zařízení na přejezdu se nám podařilo dojednat se SŽDC variantu zařízení umístěného
přímo mezi kolejemi a napojeného na systém
závor. Mělo by svítit ve chvíli spuštěných závor, aby člověk, který bude přejezd případně
chtít přejít při spuštěných závorách (ačkoliv je
to přestupek), měl v zorném poli a tak trochu
i v cestě ještě nějakou překážku.
2. dubna jsme byli informováni, že „ve věci
‚Bezpečnostní úpravy na přejezdu‘ se podařilo projektantovi nalézt technické i legislativní
řešení připojení světelné informační tabule
na výstražník závor a projednat toto s výrobcem
zařízení AŽD s tím, že následovat bude zakreslení do dokumentace a odsouhlasení dalších
nezbytných orgánů".
Veškeré úpravy na přejezdu (světelné tabule
i vodorovná značení – tj. čáry na nástupištích)
podléhají schválení státních orgánů (Drážní
úřad, Policie, aj.) a jsou součástí jedné projektové dokumentace. Jisté časové prodlení
proti původním předpokladům z přelomu roku
je způsobeno projednáváním nestandardního
připojení světelných tabulí do systému závor,
aby bylo v souladu se státními normami a interními předpisy SŽDC. SŽDC předpokládá,
že schválenou projektovou dokumentaci bude
mít SŽDC OŘ Praha k dispozici do konce května
a následně bude možné přistoupit k realizaci.
Rozšíření chodníku a lepší regulace automobilové dopravy
Dalším opatřením ke zvýšení bezpečnosti,
ale i estetickému zlepšení a zvýšení komfortu,
je připravované rozšíření chodníku v oblasti
černošického nádraží, aby se přirozeně uvolnil
a zpříjemnil přístup k podchodu - viz nákres řešení. Pro realizaci (z městských prostředků) je
potřeba ještě vyřešit několik kroků, mezi nimi
získání pronájmu či převodu cca 10 m2 pozemků od státních drah, získání souhlasu kraje s tím, aby tuto upravenou verzi zapracovali
do již hotového projektu rekonstrukce silnice
II/115, vybrat realizační firmu a provést samotnou stavbu. Na věci se aktivně pracuje.
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Žádný přejezd, dobrý přejezd
Všechna projednávaná opatření jsou snahou o částečné zvýšení bezpečnosti, ale dokud bude přejezd v prostoru zastávky vůbec
existovat, bude vždy velmi rizikový. V rámci
projektu celkové rekonstrukce železniční trati
(do roku 2020) město preferuje variantu počítající se zrušením tohoto přejezdu
(i přejezdu v ul. Radotínská). Realizace takového řešení počítá s přeložkou komunikace
II/115 a s prodloužením ulice Zd. Lhoty (viz
samostatný text na str. 1). Zde bude důležité, aby se investor (SŽDC) dohodl s majiteli
částí některých pozemků. Chceme věřit, že
tito majitelé pozemků umožní realizaci projektu, který by konečně přinesl mimo jiné
i zásadní zvýšení bezpečnosti na našem nádraží pro všechny obyvatele města.

úprava přechodu je součástí
projektu: Rekonstrukce silnice II/115

Filip Kořínek

z radnice
Pokračování ze str. 4
Co se bude opravovat
V úseku od Vrážské ke Školní ulici je navržena
pouze lokální sanace popraskaných a propadlých
míst, které by za čas zapříčinily destrukci celé vozovky a vznik výtluků, a především obnova již nefunkčního odvodnění. Stávající příkopy budou prohloubeny, v některých místech spojeny potrubím
pod navazujícími komunikacemi kolmými na Střední
ulici. Také bude vyčištěno trubní vedení vedoucí
z několika míst pod železniční trať, kde ústí do dešťové kanalizace v ulici Zdeňka Lhoty. Vozovka v tomto
úseku dostane po straně zástavby nové obrubníky
a po sfrézování novou asfaltovou obrusnou vrstvu.
V již záplatovaném úseku mezi ulicemi Školní
a K Lesíku bude provedena kompletní nová skladba vozovky (vč. podkladních vrstev ze štěrkodrti),
bude vyčištěn stávající odvodňovací příkop a obnoveny všechny propusti pod vjezdy k nemovitostem
i ulicí Zdeňka Škvora.
V úseku od železničního přejezdu (křižovatky
s ul. Zdeňka Lhoty) k Masopustnímu náměstí bude

rekonstrukce technicky i časově nejnáročnější.
Zde bude provedena výstavba nové dešťové kanalizace z trubek o profilu 1 m, která bude napojena
v místech stávajícího propustku pod tratí, kam se
sbíhají jednotlivé dešťové kanalizace z Pardubické,
Školní a Kladenské ulice. Na opačném konci bude
nová dešťová kanalizace v místech křižovatky s Masopustním náměstím napojena na stávající kanalizaci vedoucí do řeky. Bude provedena kompletní
nová skladba vozovky. Chodník od Masopustního
náměstí k Srbské ulici bude rozšířen na cca 2 metry. Náklady na vybudování nového chodníku bude
hradit ze 100 % město, neboť z pohledu dotace
jsou neuznatelné. Chodník bude stejně jako např.
v Komenského či Vrážské ulici v centru Černošic
proveden z dlažby v červené barvě. Prostor parkoviště u budovy pekárny bude zhotoven ze zámkové
dlažby. Od parkoviště až za zatáčku k vjezdu do
dvora pekárny bude vozovka vydlážděna ze žulových kostek a od asfaltové vozovky bude oddělena
zvýšenými obrubníky stejně, jak je tomu u kostela
v Komenského ulici.

rekonstrukci trati PrahaBenešov, kde je údolí
Sázavy výrazně poškozeno vznikem vysokého betonového koryta,
které nevyhovuje ani
cestujícím ani z hlediska vzhledu krajiny. I díky
tomu investor přistoupil
mimo jiné k návrhu použití pryžových bokovnic,
které přímo brání samotnému vzniku hluku (za-- Na dubnovém zastupitelstvu probíhala na téma rekonstrukce
tímco stěny by jej pouze
železnice rozsáhlá diskuse. -odrážely jinam). Tak jako
tak trať musí dodržet
pokračování ze str. 1
zákonné limity ochrany proti hluku a v některých
přinesl zásadní prodloužení času, kdy jsou spušmístech může být potřeba stěny instalovat. Riziku
těné závory (cca o 12 minut/hod.!), a současné
vzniku betonové hradby napříč celým městem,
zatížení centra města kolonami stojících aut a čacož ilustruje fotografie s fotomontáží protihlukosové ztráty by se značně zhoršily.
vých stěn, se ale naštěstí mj. společným stanoviså V prostoru nádraží Černošice-Mokropsy se
kem starostů podařilo zabránit.
navrhuje zřídit tzv. třetí kolej, díky které by mohla
být do této zastávky prodloužena vyšší (10minuDalší postup přípravy projektu
tová) frekvence vlakového spojení, která dnes již
Dlužno říci, že rekonstrukce trati v Černošicích
funguje mezi Prahou a Radotínem (část vlaků by
je pouze jednou součástí velkého projektu náv Mokropsech končila a „otáčela se“). I zde prokladní a rychlíkové dopravy z Prahy do Německa.
jekt aspoň prozatím počítá se zrušením jednoho
Investor (SŽDC) nicméně dosti vstřícně přistupuje
přejezdu - do Říční ulice, který by měl být nahrak požadavkům a potřebám města, které se snaží
zen podchodem pro pěší. Pro obslužnost dané
zajistit, aby projekt znamenal pro Černošice co
lokality, včetně připravovaného nového parkovišnejvětší přínos. Dalším z aktérů je pak provozotě u mokropeského nádraží, to jistě není ideální,
vatel příměstské vlakové (a autobusové) dopravy
nicméně zachování přejezdu při posílení vlakové
ROPID, jehož cílem je zajistit dobrou obslužnost.
dopravy (zřízení třetí koleje) podle projektantů neVšem je celkem zřejmé, že se jedná o stavbu
bylo možné. Hlavní mokropeský přejezd v ul. Dr.
na mnoho desítek let, a je potřeba ji tak posuzovat.
Janského má být zachován ve stávající podobě.
Vítáme aktivní zájem obyvatel o tento projekt
å Zatímco Kamenného mostu ve Slunečné ulici
a čas, který věci věnují. Narozdíl od neblahé prase projekt nijak nedotkne, velká změna nastane
hned o pár set metrů dále - starý železniční most
bude nahrazen novým (podobné konstrukce), což
pro nezanedbatelnou část města přinese výrazné
snížení hluku.
Foto: Petr Kubín

Protihluková opatření
Samostatnou kapitolou celého projektu je
ochrana proti hluku. Již v roce 2011 vzniklo společné stanovisko starostů obcí od Radotína až po
Srbsko požadující, aby byla přednostně použita
jiná technická řešení ochrany před hlukem, než je
plošná výstavba betonových protihlukových stěn.
Věděli jsme, jak necitlivě stát řešil tuto otázku při

V úseku od Masopustního náměstí k městské
pláži bude rovněž provedena kompletní rekonstrukce komunikace vč. podkladních vrstev. Povrch komunikace bude vyjma zvýšené zpomalovací plochy
kolem pekárny z asfaltu.
Jaká budou dopravní omezení
při rekonstrukci
Protože se jedná o páteřní komunikaci, kudy
navíc jezdí i autobusová linka 415 a 414 (školní
autobus) a kde se nachází řada provozoven, bude
rekonstrukce rozdělena do 6 etap. I tak bude
po dobu rekonstrukce příjezd do Mokropes komplikovanější. V době uzávěrky tohoto čísla ještě
nebylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele, jehož zadání kontroluje poskytovatel dotace. Neexistuje ještě podrobný harmonogram provádění prací
v jednotlivých úsecích. Po skončení veřejné zakázky pro výběr firmy Vás budeme informovat o nejbližších termínech uzavírek a objízdných trasách pro
automobily a autobusové linky.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic
xe v jiných městech či jiných státních projektech
věříme, že maximální otevřenost je vždy výhodou
a vede ke vzájemně korektnímu a věcnému přístupu. Cílem je co nejlépe zohlednit zájmy většiny
obyvatel města a přitom v rámci možností dobře
ochránit zájmy menšiny, nebo třeba i jednotlivců,
které projekt může ovlivnit.

Projektovou dokumentaci, stanoviska
a další informace o rekonstrukci trati najdete na webové stránce města v sekci
Projekty a dotace – Strategické záměry –
Rekonstrukce železniční trati.
Na základě požadavků vedení města i s ohledem na vyjádření a petice obyvatel města se
v nejbližší době dále budou řešit s investorem
mimo jiné níže uvedené body:
- prodloužení ulice Zd. Lhoty - preferujeme nejnižší možnou šířku komunikace, aby se minimalizoval dopad na sousední pozemky; cílem je zajistit
obslužnost lokality v těsné blízkosti černošického
nádraží, ale i zamezit nežádoucímu zvýšení počtu
průjezdů celou ulicí;
- přeložka komunikace II/115 podél trati do
podjezdu na úrovni kostela - přesné vedení trati,
odhlučnění, odstínění, minimalizace záborů pozemků, způsob řešení podjezdu;
- prostupnost - možnost zřízení podchodu či
přechodu pro pěší v polovině mezi nádražími;
- třetí kolej v zastávce Mokropsy - prověření
možnosti, že by třetí kolej (která umožní obsloužit Černošice vlaky v 10minutovém intervalu) byla
kratší, než dnes projekt navrhuje, i za cenu určitých provozních omezení, aby nebyl nutný posun
nástupišť a rušení přejezdu Říční.
Filip Kořínek

-- Fotografie vpravo je pouze fotomontáží ilustrující použití vysokých protihlukových stěn (a to zde
pouze na jedné straně trati); v současné době s PHS projekt nepočítá, viz text. -5

z radnice

Jednou větou...
• Vedení školy již po druhé do IL nedodalo tradiční
text „Krátké zprávy ze základní školy“ a podle dřívějších slov pověřené ředitelky paní Kahounové
také v současné době ve škole „nikdo nemá chuť“
organizovat květnové školní slavnosti…; za město
jako zřizovatele školy se za tento postup stávajícího
vedení školy rodičům omlouváme.
• Rada města posunula termín nástupu nově jmenované ředitelky školy PhDr. Lisnerové o měsíc
dopředu, na 1. července.
• V pondělí 14. dubna se paní Lisnerová poprvé setkala ve škole s učiteli – účast byla dobrovolná, zúčastnilo se 32 pedagogů a následně asi 10 vychovatelek
z družiny a paní uklízečka; řešily se konkrétní otázky
a problémy školy a dohodlo se, že v příštích týdnech
si paní Lisnerová s učiteli a zaměstnanci školy bude
postupně domlouvat krátké individuální schůzky.
• Ve středu 23. dubna proběhlo v městském sále
na Vráži první setkání rodičů s novou ředitelkou ZŠ,
paní Romanou Lisnerovou.
• Motorkář ujíždějící policejní hlídce srazil na cyklostezce na Radotín cyklistu, který skončil se zlomeninou v nemocnici; ukázalo se, že motorkáři byl
již dříve zabaven řidičský průkaz a navíc měl v krvi
amfetamin.
• Není to „apríl“! Výbor regionální rady Střední Čechy v čele s hejtmanem Josefem Řihákem schválil
na svém jednání 1. dubna (!) projekty ve čtyřech
dotačních výzvách z evropských fondů. Černošice
byly opět úspěšné - dostaneme dotaci 20 mil. Kč
na rekonstrukci komunikace Dr. Janského, v jednom
úseku i s dešťovou kanalizací. Rozsah oprav se bude
v jednotlivých částech lišit dle stavu vozovky - nejmenší bude v části od černošického nádraží, největší na
opačném konci. Zejména Mokropsy se tak konečně
dočkají opravy své nejdůležitější ulice - od přejezdu
až k pláži. Souběžně bude (z městských prostředků)
opraven i chodník od přejezdu k pekárně.
• Členové rady se rozhodli, že v rámci připravované rekonstrukce Dr. Janského bude upraven
i jeden z posledních blátivých plácků u hlavních ulic
města, a to před „řadovkami“ v její střední části.

Únos azalky!
V pondělí 24. 3. 2014 zřejmě ve večerních nebo
nočních hodinách byla ze svého místa, kde si již
v pohodě zakořeňovala, unesena malá bezbranná
azalka.
Místo činu bylo detailně prozkoumáno; únosce
je zřejmě profesionál a čin byl detailně plánován,
neboť podle forenzních stop si pachatel přinesl
s sebou lopatku či jiný zahradnický nástroj, a nezanechal na místě ani stopu DNA.
Věc je o to smutnější, že azalka byla na místě jen
pár dní, pečlivě vysazena pracovníky Technických
služeb. Únosci zatím nemají žádné požadavky na
výkupné, nicméně já osobně bych doporučovala
přístup vlády USA – s teroristy se nevyjednává ;-)
Je smutné vidět důkaz toho, jak moc jsou nenechavé ručičky našich spoluobčanů a jak velká je

• Vstoupili jsme do jednání s ČEZem, který má
zájem odkoupit si části pozemků, kde stojí trafostanice; naopak město žádá, aby se ČEZ zavázal
k postupné náhradě některých velkých nevzhledných zděných trafostanic menšími moderními
a v některých místech je přesunul, pokud např. brání ve stavbě chodníku (Školní) nebo v bezpečném
rozhledu v křižovatce (Slunečná); také si klademe
podmínku, že v případě zrušení trafostanic bude
město mít možnost pozemky získat zpět.
• Loňské výběrové řízení na dodávku čistící stroje na úklid ulic a chodníků hrozilo vyústit
v sankční snížení 90 % dotace od SFŽP, protože
tehdy přišla jediná nabídka; po několika měsících
se podařilo městu uvolnit ruce k tomu, aby zakázka
mohla být vypsána znovu.
• Technické služby nyní převzaly nový náklaďák
Iveco místo stařičké Avie, která konečně může
odejít na zasloužený odpočinek; na koupi nového
vozu získalo město 90% dotaci, přišel nás tedy jen
na cca 200 tisíc korun.
• Podali jsme žádost o dotaci na koupi nové „multikáry“ FUMO pro zlepšení systému svozu komunálního odpadu.
• Do naší rekonstruované hasičské zbrojnice má
3. května přijet kardinál Dominik Duka slavnostně
pokřtít nový speciální vůz, který výrazně zvýší akceschopnost naší jednotky zejména při povodních
a záplavách.
• Na rohu Husovy a Kollárovy ulice byli do volné
přírody po zimě strávené v záchranné stanici vypuštěni zachránění ježci.
• Vyzvali jsme krajskou správu silnic, aby opravila
čerstvé praskliny a propadliny na Karlštejnské ulici
a obnovila čáry odbočovacích pruhů na Radotínské; ohledně celkové rekonstrukce hlavního tahu
II/115 bohužel nejsou žádné nové informace.
• Začala fungovat nová restaurace U Berounky na
Radotínské ulici.
• Mateřské školce Barevný ostrov opět při přívalovém dešti zatekla voda a bahno do ředitelny
a jedné třídy.
• Na jednání zastupitelstva 17. dubna proběhla
další v řadě veřejných prezentací a diskuzí projektu
rekonstrukce železniční trati.
FOTO: MěÚ

• Mobilní přepážka VZP v prostorách Městského
úřadu byla přijata pozitivně a v březnu i dubnu byla
celkem hojně využita černošickými občany; další
termíny jsou 12. 5. a 9. 6., vždy od 9 do 16 hodin
(v zasedací místnosti).
• Během společné preventivní protipovodňové
prohlídky řeky nám potvrdilo Povodí Vltavy s. p., že
koncem letošního roku má v Černošicích proběhnout bagrování nánosů na dalších 7 místech řeky;
již loni proběhlo odtěžení mělčiny u mokropeského
fotbalového hřiště.
• Neuspěli jsme s žádostí o dotaci na stavbu toalet
z boku základní školy, které mají sloužit jako sociální zařízení pro veřejné dětské hřiště; budeme je
zřejmě realizovat z vlastního městského rozpočtu.
• Oslovili jsme několik architektů, aby navrhli provedení fasády dvou hlavních budov základní školy
v rámci dotačního projektu na zateplení a také podobu přístavby mezi nimi, kde by měly v budoucnosti vzniknout centrální šatny.
• V Mokropeské kapličce skončila výstava Švýcarské Alpy očima Emanuela Otavského.
• Zakázku na rekonstrukci a intenzifikaci naší
čistírny odpadních vod vyhrála s nejvhodnější nabídkou společnost HST Hydrosytémy, s. r. o. za
celkovou cenu 34,2 mil. Kč; finanční podíl města na projektu má činit cca 12 mil. Kč, hlavní část
(z celkových nákladů, včetně projektu, dozoru aj.)
jde z evropské dotace skrze Státní fond životního
prostředí.
• Děkujeme paní Palečkové za organizaci a moderování akce na podporu Ukrajiny, která se za účasti
desítek lidí a řady ukrajinských umělců konala 30.
března v Club Kinu.
• Začaly přípravy voleb do Evropského
parlamentu.
Do 31. května prodlužujeme termín, do kdy
je možné přihlásit některé ulice (slepé, okrajové, vedlejší) do programu spolufinancované
rekonstrukce (min. podíl obyvatel ulice činí
30 %). Více informací v minulém čísle Informačního listu a na Odboru investic (investice@
mestocernosice.cz).
Filip Kořínek, starosta@mestocernosice.cz

TOHLE SI BUDETE

PAMATOVAT!
Zapamatujte si číslo naší

Městské policie
--Zůstane na místě aspoň jedna azalka? --

jejich drzost. Zajímalo by mě, jestli takto ukradená
květina může někomu na zahrádce dělat radost.
To se zřejmě dozvíme za pár dní, protože na místě zůstala ještě jedna azalka ...
Dora Daňková, odbor stavební úřad

606 707 156
Všechna stávající čísla platí i nadále.
Uložte si je do telefonu pro případ potřeby:
606 707 156, 724 060 620 (1. hlídka),
605 255 450 (2. hlídka).

Informační list – periodický tisk územně-správního celku města Černošice
Vydavatel: MěÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO 00241121, www.mestocernosice.cz | Hlavní editorka: Mgr. Dana Jakešová | Kontakty: tel.
251 081 521, 723 525 774 | e-mail redakce: redakce@mestocernosice.cz, e-mail inzerce: inzerce@mestocernosice. cz | Adresa redakce: MěÚ Černošice, Karlštejnská 259 | Redakční rada: redakcni.rada@gmail.com | Sazba: milan.pavlicek@napilno.cz | Jazyková korektura: Adéla Červenková | Tisk: Tiskárna JDS, spol.
s r.o., Černošice | Evidenční číslo: MKČR 14138 | Náklad: 2 900 výtisků | Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce.
Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. | Uzávěrka příštího čísla je v pátek 16. 5. 2014 v 10 hodin.
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Školské peripetie
Sleduji s malou radostí půtky vedené mezi
městem a školou. Třebaže jsem velkou část
života strávil v pozici pedagoga a školská problematika je mi až příliš známá, netroufám si
posuzovat obsah prohlášení ani jedné z protistran. Je jen škoda, že k takovým situacím
dochází.
To, že vůbec existují nějaké subalterní vazby
mezi školou a městskou správou je bohužel
dáno formou zřizovatelství a financování. Nepovažuji ji za nejšťastnější. Výchova a vzdělávání
je příliš subtilní záležitost a měla by probíhat
mezi rodiči a pedagogy s minimálními zásahy
z venku.

Konkurzní řízení samo, ať je ozdobeno slůvkem nezávislé nebo ne, vždy nějak závislé
bude. Zdalipak prokázali adepti svoji schopnost učit? Mají-li někoho řídit, měli by sami tuto
dovednost ovládat. Vzpomínám, jak v době,
když jsem studoval střední školu, přišel do naší
třídy sám ředitel, aby suploval za nemocného
profesora. Předvedl tak vynikající hodinu, že si
ji dodnes vybavuji.
V nedávné době jsem požádal ředitele Mouchu, aby mi umožnil seznámit se s podmínkami, ve kterých probíhá výuka vzdělávacího
oboru Člověk a svět práce. Bohužel, materiálně nebyly nejlepší, třebaže škola disponovala
kvalitním učitelem. Podobně slabé podmínky
jsou i na dalších školách. I na to by měl budou-

cí ředitel a zřizovatel myslet, zvláště když mezi
MŠMT a SP ČR došlo k dohodě, že rok 2015
bude vyhlášen Rokem technického vzdělávání.
Současné školství se potýká s mnoha problémy, které se nevyhnuly ani škole naší.
Paní ředitelku Lisnerovou jsem měl možnost
poznat a pohovořit si s ní. Jsem zvědav, zda se
jí podaří řešit obdobné problémy, jaké byly ve
Slivenci, pokud zde nastanou a odstranit slabá
místa ve škole naší. Škola po jejím přijetí už
bude téměř jen doménou žen. Věřím, že do
prázdnin se situace uklidní a že se podaří sbor
sjednotit a jeho řady rozšířit též o nějaké muže.
Všichni si jistě uvědomují, že prvotním zájmem
musí být zájem dětí a tomu též vše podřídit.
Jan Sláma

K projednání připomínek k ÚZEMNÍMU PLÁNU
Ve slušně zaplněném sále Club Kina se konalo
25. 3. 2014 ve večerních hodinách připomínkové řízení 1 k ÚP, který byl navržen bývalým vedením obce, a „projednán“ a schválen zastupiteli
na veřejném zasedání 13. 7. 2010.
Účastnil jsem se obou zasedání a musím
konstatovat, že atmosféra jednání se zřetelně
neodlišovala od minulé, ale s jedním zásadním
rozdílem. Jednání tentokrát řídil člen rady města
Tomáš Hlaváček ve spolupráci s vedoucí úřadu
územního plánování Helenou Ušiakovou a architektem J. Myškou. S podporou starosty obce
se pokoušeli věcně, stručně a objektivně odpovídat na vyslovené připomínky, resp. námitky.
Přestože byli účastníci vyzváni, aby se nejprve
projednávaly připomínky k ÚP, nebylo toto doporučení respektováno. Lze pochopit, že občané
Černošic, kterých se změny týkaly, se cítí ohroženi ve svých vlastnických právech a emotivně
vystupovali. Předkladatelé ÚP se opakovaně
snažili reagovat na vnášené námitky, ale v dané
atmosféře se setkávali převážně jen s odmítavými stanovisky prezentované velmi nevybíravou
formou. Je snad ve vlastním zájmu každého ob-

čana, aby se individuálně seznámil s návrhem
ÚP z roku 2010. Existovala pro všechny občany
možnost jednotlivé námitky, resp. připomínky
projednat s odpovědnými pracovníky stavebního úřadu. Zdůrazňuji, že pro občany obce jsou
k dispozici Informační listy, které detailně seznamují veřejnost s výsledky jednání zastupitelstva
a správy obce. Zveřejňované informace na rozdíl od předchozího volebního období podrobně
a objektivně seznamují veřejnost s děním v obci.
Připomínám, že dříve bylo nemožné publikovat nesouhlasné stanovisko k činnosti vedení
obce.
V roce 2010 bývalý starosta zahájil jednání
k ÚP příkazem, že vystoupení občanů delší dvou
minut bude přerušeno. V demokratických poměrech je při daných zvyklostech v Černošicích
obtížné udržet jednání na takové úrovni, aby bylo
vůbec možné věcně komunikovat. Jednání by
snad mohlo mj. pomoci zásada vystoupit ke každé vznášené námitce max. 2krát s cílem regulovat vystoupení neuřiditelných diskutérů. Nabízí se
možnost doplnit vybavení sálu o další mikrofon,
aby se vyloučilo překřikování mezi zúčastněnými.

Janovy pašije měly úspěch
Předvelikonoční koncert s programem Janovy
Pašije německého barokního skladatele J. S.
Bacha (1685-1750) proběhnul na začátku dubna v černošickém kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Janovy Pašije (Johannes-Passion) BWV
245 poprvé zazněly r. 1724 v Lipsku, tedy před
290 lety. Bachovým dílem se završuje barokní
hudební styl a toto dílo stále oslovuje i dnešní
generaci. J. S. Bach byl neobyčejně plodný
skladatel, je evidováno 1087 skladeb, seznam
však je neúplný.
Jako absolvent dvou kurzů interpretace Bachova sborového díla, vedených největším znalcem tohoto díla, prof. H. Rillingem z Bach Academie Stuttgart, jsem byl zvědav na provedení
Janových Pašijí. V zaplněném kostele návštěvníci slyšeli Janovy pašije v provedení Černošické
komorní filharmonie, smíšeného sboru Pražští
pěvci a sólistů Michaely Šrůmové (soprán), Markéty Cukrové (alt) a Martina Strouhala (bas). To
vše pod taktovkou Stanislava Mistra (sbormistra
Pražských pěvců), který se zároveň chopil teno-

rového partu. Dámy se zhostily svých partů na
úrovni, baryton pana Strouhala zněl výborně.
Orchestr se po začáteční nejistotě rozehrál do
důstojné role vůči sboru. Dechová sekce byla
velmi dobrá s výbornou hobojistkou, zaujala
mne středová skupina rytmicky perfektní: kontrabas, cembalo, fagot.
Ale musím se zastavit u p. Mistra, který podal
opravdu mistrovský výkon jako dirigent i zpěvák
partu Evangelisty. Posluchači mohli obdivovat
jeho způsob řízení sboru i orchestru a přechody
k sólu. Jeho lyrický tenor zněl příjemně a jeho
recitativy byly skvělé, výrazné, plné emocí – to
byl opravdový Bach. Sbor skladbu dobře zvládl,
v pomalých částech zněl krásně a čistě.
Během koncertu byl oltář za sborem zakryt
promítacím plátnem, na které se promítaly barevné obrázky s motivy surrealistickými či náboženskými s českým textem a číselným označením
právě interpretované části kompatibilně s vytištěným programem s německým textem a českým
překladem Pašijí. To zvyšovalo celkový dojem.

Považuji za nepřijatelné, aby vedení obce,
včetně pracovníků městského úřadu, muselo
čelit invektivám, které nemají věcné opodstatnění, nenalézající oporu v platných normách pro
veřejné projednávání a dokonce i čelit hrubým
urážkám, až po hrozbu fyzického napadení!!
Není jistě jednoduché řešit chod obce v sousedství Prahy s významnou rekreační funkcí.
Současné vedení obce však prokázalo schopnost vybřednout z řady problémů předchozích
let a úspěšně řešit letité zaostávání Černošic.
Na každý problém mohou existovat různé varianty řešení, ale konečné rozhodnutí leží s plnou
odpovědností na představitelích obce.
V Černošicích podle mého názoru existuje
znatelná převaha občanů, kteří zaznamenali zásadní pozitivní změny v chodu obce. Jedná se
o změny na první pohled patrné a není nutno
je připomínat. Cítím to tak, že současné vedení
obce se snaží udržet image Černošic jako obce,
kde se dobře a relativně zdravě žije a chrání životní prostředí. Město, které se blíží tomu, co
jsme zvyklí vidět v zemích na západ od nás.
Josef Kraus

Celé provedení mělo velký ohlas, byla znát
pečlivá příprava i znalost díla, i když to bylo ve
stísněném prostředí. Nezměrnou zásluhu na zajištění a uskutečnění koncertu má prof. Polívka.
Myslím, že je sám spokojen a budeme čekat na
další provedení jiného opusu s jeho přispěním.
Vladimír Kudela

Nordic walking
Sluníčko nám přálo, ráno bylo mokré, ale odpoledne už bylo hezky. Sešlo se nás 18 nebo
19, všichni se už na nedělní procházku těšili.
Ta začala instruktáží, jak nordické hole správně používat, a po ní už jsme vykročili podél
Berounky na Kazínskou skálu....
Odpoledne se vydařilo, akce se nám líbila, Dana Pánková měla dobrý nápad a patří jí
náš dík. Zejména před velikonocemi, kdy se
doma uklízelo, jsme ocenili její obětavost.
Za všechny účastníky
V. Macourková
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Optimalizace trati
Optimalizace trati bude velkou změnou pro naše
město. Přinese dlouhodobé změny na trati a kolem ní, změny v navazující městské infrastruktuře a nepříjemnosti v průběhu výstavby.
Víme o tom?
Na webu města se objevila pracovní verze
projektové dokumentace k této akci. Je v ní
například uvedeno, že mimoúrovňové křížení
v Mokropsech nelze realizovat i z důvodu absence tohoto MUK v územním plánu Černošic. Nechci hodnotit, zda je podjezd či nadjezd jediným
správným řešením. Spíš mě zarazila nepravdivost tohoto argumentu.
Z výkresů je také zřejmé, že kvůli zřízení třetí
koleje dojde k posunutí mokropeské zastávky

včetně podchodu k oběma nástupištím o cca
200 m, na úroveň Říční ulice. Třetí kolej je velmi pravděpodobná, protože ji chce i ROPID.
V této souvislosti se domnívám, že priority zastupitelstva, tedy třetí kolej a výstavba záchytného
parkoviště Park&Ride, která je plánována na
letošek a vychází ze stávajícího stavu, nejsou
dostatečně koordinovány. Soutisk výkresových
dokumentací by mnohé osvětlil.
Změny ve výškovém umístění dráhy se z plánů
dají jen usuzovat. To považuji za velký nedostatek, který nám může přinést mnohá překvapení.
V duchu citátu Benjamina Franklina „selhání
v přípravě je přípravou na selhání“ jsem přesvědčen o tom, že bez někoho, kdo dokonale zná
náš úsek trati včetně návazností na městskou infrastrukturu, projekt, jeho vývoj a varianty, a zná
prostředí drah (SŽDC, MD, SUDOP aj.), nebu-

dou Černošice schopné prosadit své legitimní
zájmy.
Neméně důležitá je široká diskuse ve městě, která přispěje k jednotnému a především
rozumnému stanovisku – bez něj nebudeme
důvěryhodným partnerem pro jednání. Optimalizace trati by měla pro město být přínosem,
a ne ztrátou.
Víme, co chceme?
Souhlasím, že Informační list je radniční periodikum na dobré úrovni. Ale jeho tzv. otevřenost dle mého názoru obnáší spíš publikování
jednotlivých kritických článků než prostor pro
dlouhodobější věcnou polemiku, která by důležitým tématům, mezi něž optimalizace trati patří,
velmi prospěla.
Jakub Špetlák

Černošice na rozcestí
Právě se finalizují projektové práce na rekonstrukci železničního koridoru
Praha–Beroun. Připravovaná rekonstrukce trati bude v historii města největší stavební akcí na jeho území. Dle současného projektu vše nasvědčuje
tomu, že za dva roky se začne bourat, kopat, stavět opěrné zdi, bude přeložena silnice na Radotín v zářezu pod černošický kostel, vznikne silniční
podjezd pod železnicí u Penny, přesune se nádraží v Mokropsích, vznikne
třetí odstavná kolej v Mokropsích, zruší se tři přejezdy se závorami, dojde
k zjednosměrnění nebo úplnému trvalému uzavření některých místních
komunikací, dojde k vyústění podchodu pod tratí pro pěší v oblasti dnešní
vodárny přímo na silnici II/115, zbourá se budova černošické zastávky
z dob Rakouska-Uherska a na jejím místě se postaví někdy i 9 metrů široká
místní komunikace napojená na cyklotrasu v ulici Zdeňka Lhoty.
Mnoho míst v našem městě se úplně změní. Jistě současný stav tratě
není dobrý, ale na druhou stranu je škoda, že vlivem inovací Černošice
ztratí své kouzlo města na Berounce a stane se z nich předměstí Prahy.
Bylo by smutné, třeba za 6 let zjistit, že rekonstrukce trati Černošickým
nic nepřinesla. Zrušením závor a nově vzniklým podjezdem silnice II.
třídy pod tratí, se průjezd Černošicemi může stát pro tranzitní motoristy
mnohem atraktivnější, tudíž ho začne využívat mnohem víc řidičů. Navíc se
můžeme tímto záměrem přiblížit vizi napojení silnice II. třídy přes Berounku
přímo na rychlostní silnici R4. Jinak řečeno, rekonstrukce železniční dopravní cesty, která by měla přispět k vyššímu využívání příměstských vlaků,
může paradoxně vlivem nepromyšlených návazností, způsobit zvýšení intenzity tranzitní silniční dopravy ve městě.

Situace u černošické žel. zastávky - zrušení dvou železničních přejezdů
(závor) na 14,089 a 14,212 km, zrušení budovy žel. zastávky Černošice,
prodloužená ul. Zdeňka Lhoty, přeložka II/115 a plánována výpadovka
na R4.
Rekonstrukce železniční dopravní cesty je určitě prioritou. Neměla by
však rozdělit město na dvě části. V budoucnu by se mohlo stát, že přirozenou hranicí mezi Černošicemi a Prahou už nebude Berounka, ale trať.
Současný postoj, že to vlastně ani jinak nejde, dostává město do slepé
uličky. Město nevlastní trať, ani krajskou silnici a město není investorem
rekonstrukce tratě. Sice se můžeme v Černošicích tvářit nadmíru transparentně, ale projektové práce a výběr dodavatele naše město neřídí. Jestli
se dá ještě něco dělat, tak to je zapojit selský rozum a vypravit se cestou
podél trati v úseku Černošic společně s projektem. Není čas čekat, že
naše Černošické zájmy bez názoru místních zástupců upraví nějaký rychle
najmutý konzultant, nebo student vysoké školy technické. Možná právě
teď jsme na rozcestí. Buď si Černošice zachovají svůj půvab, nebo se
stanou periferií Prahy se všemi důsledky.
Tomáš Jandura

z radnice

Z 112. jednání Rady města Černošice (13. 3. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
zhotovitele stavby „Park and Ride, přednádražní prostor Mokropsy“; souhlasí 1) s výběrem nejvýhodnější nabídky Ekostavby Louny, s. r. o. na zhotovení
stavby za 4.336.500 Kč bez DPH, 2) s výběrem
nejvýhodnější nabídky Ing. P. Špačka na činnost
TDI za 10.000 Kč/měsíc (není plátcem DPH),
3) s výběrem nejvýhodnější nabídky Ing. Z. Hradeckého na činnost koordinátora BOZP za 6.534
Kč včetně DPH/měsíc a zpracování plánu BOZP
za 6.050 Kč včetně DPH; schvaluje 1) uzavření
smlouvy o dílo s firmou Ekostavby Louny, s. r. o.,
2) uzavření příkazní smlouvy s Ing. P. Špačkem,
3) uzavření příkazní smlouvy s Ing. Z. Hradeckým;
• schvaluje dodatek č. 4 pro linku PID č. 313; dodatek č. 5 pro linku PID 315, dodatek č. 6 pro linky
PID 415 a 601 a dodatek č. 7 pro linku PID 414 ke
smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2019;
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• souhlasí s úpravou nájemného pro rok 2014 v návaznosti na uzavřené nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor o inflační koeficient 1,4 %;
• souhlasí s uzavřením kupní smlouvy, kterou dojde
k prodeji pozemku pod trafostanicí parc. č. 1373/2
v Jiráskově ulici, k. ú. Černošice, ve vlastnictví města Černošice o výměře 81m2 společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za 3.000 Kč/m2;

Černošice a Matura Beads s. r. o. o poskytnutí
daru - korálků v ceně 3.000 Kč - pro potřeby ZŠ
Černošice;
• bere na vědomí informace k vlastnictví pozemku
parc. č. 3989/3 v obci a k. ú. Černošice.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice schvaluje návrh darovací
smlouvy na kuchyňskou linku pro potřebu OTS.

FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením majetku z evidence ZŠ Černošice ve výši 73.403,30 Kč;
s vyřazením majetku z evidence MŠ Topolská ve výši
24.883,50 Kč.

ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Rada města Černošice schvaluje opravu brzdového
systému vozidla VA Toyota ve firmě PIT LINE - Radotín
za max. cenu 30.531 Kč včetně DPH.

ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje Smlouvu o výpůjčce radiostanice Matra
mezi HZS Středočeského kraje a Městem Černošice;
• souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi ZŠ

BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o nutnosti výstavby veřejného osvětlení v ulici Střední v úseku Čajkovského –Puškinova v rámci pokládky kabelového vedení
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.; schvaluje postup

z radnice
dle části IV. směrnice města o zadávání veřejných
zakázek (přímé oslovení dodavatele a počet předložených nabídek); souhlasí s cenovou nabídkou
ELEKTROMONTÁŽE, s. r. o. na provedení výstavby
veřejného osvětlení v ul. Střední v úseku Čajkovského–Puškinova za 157.848 Kč bez DPH;
• souhlasí s uzavřením dodatku k pojistné smlouvě
č. 400 028 932 (Pojištění elektroniky) s Allianz
pojišťovnou pro pojištění nového radarového měřiče MP Černošice, pojistná částka se na rok navýší
o 413 Kč;
• bere na vědomí zápis z 28. jednání komise pro životní prostředí a pořádek ve městě; zprávu o stavu
požární ochrany a ochrany obyvatel ve městě Černošice za rok 2013;
• souhlasí 1) s podáním přihlášky pohledávky ve výši
203.132,66 Kč do insolvenčního řízení proti Mgr.
J. V. vedenému u Kraj. soudu v Praze (insolvenční

soud), 2) s jednostranným započtením pohledávky města ve výši 203.132,66 Kč proti pohledávce
Exekutorského úřadu Praha-západ (Mgr. J. V.) vůči
městu ve výši 169.000 Kč;
• revokuje Usnesení rady č. R/111/6/2014 o vyhlášení veř. zakázky malého rozsahu „Materiální
vybavení pro nové zaměstnance“ a Usnesení rady
č. R/111/7/2014 o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Technické vybavení pro nové zaměstnance“, obojí hrazené ze 100 % z projektu „Posílení
SPOD na ORP Černošice“;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce na nákup nábytku; souhlasí s vyhlášením
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Materiální vybavení pro nové zaměstnance“ v rámci projektu „Posílení SPOD na ORP Černošice“;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce na nákup IT technologií; souhlasí s vyhlá-

•
•
•

•

šením veřejné zakázky malého rozsahu „Technické
vybavení pro nové zaměstnance“ v rámci projektu
„Posílení SPOD na ORP Černošice“;
souhlasí se smlouvou o zajišťování grafické úpravy
IL;
souhlasí se smlouvou o udělení souhlasu s užitím
archivních materiálů NFA;
bere na vědomí žádost redaktorky Informačního listu o závazné vyjádření města jako vydavatele
k otázce zveřejnění textu Ing. M. P.; souhlasí s uveřejněním textu v podobě placené inzerce, za jejíž
obsah dle pravidel vydávání IL nese odpovědnost
inzerent;
bere na vědomí výsledky konkurzního řízení na
funkci ředitele ZŠ Černošice; jmenuje do funkce
ředitelky ZŠ Černošice na základě výsledků konkurzního řízení a v souladu s doporučením konkurzní komise, PhDr. Romanu Lisnerovou.

Z 113. mimořádného jednání Rady města Černošice (18. 3. 2014)
Rada města Černošice bere na vědomí nabídky na zpracování žádosti
o finanční podporu z prostředků OPŽP na nákup automobilu FUMO 31,
v maximální ceně 2,9 mil. Kč vč. DPH; souhlasí s výběrem nejvýhodnější

nabídky na zpracování projektové žádosti od firmy Flexi projekt, s. r. o.
za max. předpokládanou cenu 131.500 Kč.

Z 114. jednání Rady města Černošice (24. 3. 2014)
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Rada města Černošice:
• bere na vědomí vyřazení žádosti o grant v oblasti
sociálních služeb pro Domov pro zrakově postižené Palata; doporučuje zastupitelstvu města vzít
na vědomí neposkytnutí přiděleného grantu na základě žádosti Domova pro zrakově postižené Palata
pro rok 2014 a navýšit o tuto částku grant Farní
Charitě Neratovice;
• bere na vědomí Zápis z 30. zasedání komise sociální a pro péči o seniory.

pro serverovnu od fy J. K. Klima za 59.653 Kč
s DPH včetně montáže;
• souhlasí s rozšířením vyvolávacího systému dodaného fy Kadlec - elektronika za 26.486,90 Kč
s DPH včetně instalace.

Odbor informatiky
Rada města Černošice:
• souhlasí s pořízením nové klimatizační jednotky

Body dodatečně zařazené či upravované
Rada města Černošice:
• souhlasí s převedením odběrného místa el. ener-

Komise pro životní prostředí a pořádek ve
městě
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 29. jednání komise pro životní prostředí a pořádek
ve městě.

gie na domě č. p. 404 ve Střední ul. ze současné
správy města ZUŠ Černošice;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce na nákup nábytku; souhlasí s vyhlášením
této veřejné zakázky;
• schvaluje návrhy na vyřazení, případně likvidaci
nepotřebného, nerentabilního majetku, umístěného na pracovištích v Černošicích a Praze rozdělené
na IT a ostatní. Majetek nevyhovující a morálně opotřebený v hodnotě 1.630.114,63 Kč na vyřazení.
Návrh na odkup v hodnotě 52.127,80 Kč a návrh
na předání jiným obcím, spolkům a SDH v hodnotě
517.995,40 Kč.

Z 115. jednání Rady města Černošice (7. 4. 2014)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
zhotovitele stavby „Černošice ČOV 7500 EO“;
souhlasí 1) s výběrem nejvhodnější nabídky HST
Hydrosytémy, s. r. o. na zhotovení této stavby za
34.200.168 Kč bez DPH, 2) s výběrem nejvhodnější
nabídky Ing. T. Melichara na činnost TDI a koordinátora BOZP za 730.000 Kč bez DPH, 3) s nabídkou
PROVOD, s. r. o. na činnost autorského dozoru za
165.000 Kč bez DPH; schvaluje 1) uzavření smlouvy o dílo s HST Hydrosystémy, s. r. o., 2) uzavření
příkazní smlouvy s Ing. T. Melicharem, 3) uzavření
příkazní smlouvy s PROVOD, s. r. o.; rozhoduje na
základě doporučení hodnotící komise 1) o vyloučení uchazečů, kteří podali nabídky s pořadovým č. 4
(Skanska, a. s.) a č. 6 (Česká voda - Czech Water,
a. s.) z veřejné zakázky z důvodu nesplnění požadavků zadavatele v zadávacích podmínkách, 2) o vyloučení uchazečů, kteří podali nabídky s pořadovým
č. 1 (Ing. Karel Švejkovský) a č. 2 (Fiala Projekty,
s. r. o.) z veřejné zakázky na poskytnutí služeb TDI
a koordinátora BOZP pro akci z důvodu nesplnění
profesních a kvalifikačních předpokladů;
• schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky
sítě elektronických komunikací v rámci stavby sportovní haly mezi městem Černošice a spol. Telefónica, a. s.;
• schvaluje 1) kupní smlouvu s TALLWIDE s. r. o.,

kterou dojde k prodeji pozemků parc. č. 4271/70
o výměře 152 m2 a parc.č. 4271/72 o výměře 55
m2 v k. ú. Černošice v ul. Radotínská za 3.000 Kč/
m2, 2). Směnnou smlouvu s TALLWIDE s. r. o., kterou dojde ke směně pozemků parc. č. 4271/68
a parc. č. 4271/71 oba v k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za pozemky parc. č. 4271/66
a parc. č. 4271/67 oba v k. ú. Černošice ve vlastnictví TALLWIDE s. r. o.; doporučuje zastupitelstvu
projednat a schválit kupní a směnnou smlouvu;
• souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku
parc. č. 3424/3 o výměře 10 m2 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za minimální
nabídkovou cenu 1.000 Kč/m2; doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit tento záměr prodeje;
• schvaluje směnnou smlouvu mezi městem Černošice a paní MUDr. R., kterou dojde k směně
pozemků parc. č. 479/6 a parc. č. 480/1 v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice
za pozemky parc. č. 2507/33 a parc. č. 2522/8
v obci a k. ú. Černošice, jejichž budoucím vlastníkem po uzavření dědického řízení bude MUDr. R.;
doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit tuto
směnnou smlouvu;
• schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 3291/2
o výměře 50 m2 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v ul. V Lavičkách za minimální
nabídkovou cenu 500 Kč/m2; doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit tento záměr;

• souhlasí s cenovou nabídkou K. Podholy na zpracování položkového rozpočtu pro stavbu Sportovní
haly u ZŠ Černošice-Mokropsy za 60.000 Kč (není
plátce DPH);
• bere na vědomí informaci Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o schválení projektu
Rekonstrukce místní komunikace Dr. Janského,
Černošice k financování z rozpočtu regionální rady
ve výši dotace 20 mil. Kč; souhlasí 1) s přijetím dotace
20 mil. Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení,
2) s vyhlášením veřejné zakázky na výběr zhotovitele
na tuto akci; schvaluje znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo; jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek.
NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice:
• souhlasí s přidělením finančních prostředků pro zajištění pobytu žáků z Německa na výuce angličtiny
v ZŠ Černošice, max. ve výši 15.000 Kč;
• souhlasí s poptávkovým řízením na nákup nového
vozidla pro Městskou policii náhradou za stávající
vůz Škoda Fabia, 9S5 9992, 246 000 najetých
km, který bude následně odprodán, a to vzhledem
ke zvýšeným nákladům na jeho údržbu (v roce 2013
celkem 76.000 Kč za uvedené vozidlo);
• schvaluje mimořádnou odměnu ve výši poloviny
měsíčního platu pro Mgr. J. Kahounovou za září
2013 - únor 2014 za její práci v pozici statutární zástupkyně pověřené řízením školy;
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z radnice
• mění usnesení rady č. R/112/44/2014 tak, že do
funkce ředitelky ZŠ Černošice jmenuje PhDr. Romanu Lisnerovou s účinností od 1. 7. 2014.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje zlepšený výsledek
hospodaření MŠ Barevný ostrov ve výši 46.765,59 Kč
a jeho rozdělení, a to 26.765,59 Kč do Rezervního
fondu a 20.000 Kč do Fondu odměn školy; schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření MŠ Topolská ve výši
171.864,09 Kč a jeho rozdělení, a to 34.374,09 Kč
do Rezervního fondu a 137.490 Kč do Fondu odměn
školy; schvaluje zlepšený výsledek hospodaření ZUŠ
Černošice ve výši 53.743,36 Kč a jeho rozdělení, a to
10.749,36 Kč do Rezervního fondu a 42.994 Kč do
Fondu odměn školy; schvaluje zlepšený výsledek hospodaření MŠ Karlická ve výši 174.781,28 Kč a jeho
rozdělení, a to 69.913,28 Kč do Rezervního fondu
a 104.868 Kč do Fondu odměn školy.
OSTATNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí příspěvku na kompenzaci navýšení daně z nemovitostí
v roce 2014;
• schvaluje vzor grantové smlouvy;

• schvaluje podání projektu „Zkvalitnění nakládání
s velkoobjemovým komunálním odpadem a bioodpadem v chatových osadách v Černošicích“ do
Operačního programu Životní prostředí, prioritní
osa 4, oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání
s odpady;
• ruší výběrové řízení malého rozsahu „Materiální
vybavení pro nové zaměstnance“ v rámci projektu
„Posílení SPOD na ORP Černošice“;
• ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku „Nákup
xeroxového papíru“;
• souhlasí s ročním prodloužením licencí zálohovacího systému Symantec Backup Exec na základě
výsledků výběrového řízení G14/111785, tj. s nákupem od Polysoft, s. r. o., za 38.841 Kč vč. DPH.
Body dodatečně zařazené či upravované
Rada města Černošice:
• schvaluje program 33. zasedání zastupitelstva;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „Nákup nového vozu pro odbor životního
prostředí“; souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení
na tuto veřejnou zakázku; jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek;
• souhlasí se záměrem spolufinancovat výstavbu
městské sportovní haly formou úvěru, a to do výše

úvěrového rámce 25 mil. Kč se splatností na 15 let;
doporučuje zastupitelstvu schválit tento záměr;
• schvaluje celkový počet zaměstnanců zařazených
do MěÚ na 217 k 1. 5. 2014;
• souhlasí s přiřazením nového vozu IVECO do Skupinové pojistné smlouvy AUTOFLOTILY č. 898 252
611 s ročním pojistným 20.327 Kč;
• bere na vědomí informace o nutnosti opravy nekvalitně provedeného povrchu komunikace Slunečná firmou ROBSTAV (náhrady škody se město bude
domáhat soudní cestou); souhlasí s vyhlášením
veřejné zakázky na výběr zhotovitele akce „oprava
místní komunikace Slunečná“; schvaluje znění zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo na tuto
akci; jmenuje členy komise pro otevírání obálek
a posouzení a hodnocení nabídek.
Plná znění zápisů najdete na webu města: http://
www.mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/
vedeni–mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu u pí Magdaleny Košťákové. V případě
zájmu je možné získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč
za stránku (dle ceníku za poskytování informací).
Zkrácené verze zápisů schůzí rady města a zastupitelstva připravila Dana Jakešová, editorka IL.

Reparát ve Slunečné ulici
Po neúspěšné rekonstrukci Slunečné ulice
firmou ROBSTAV v loňském roce se v tom letošním chystá její oprava. Firma ROBSTAV pro
město na základě výběrového řízení provedla
rekonstrukci nejen komunikace v ulici Slunečná, ale i Libušina, část Berounské, Chrudimská a Jedlová. Celé dílo však provedla v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo a projektem.
Ačkoliv jsme v průběhu provádění stavby opakovaně vytýkali řadu nedostatků, firma na ně
nereagovala. Posléze se vstřícně nepostavila
ani k našim nabídkám řešení sporu mimosoudní cestou. Byli jsme proto nuceni od smlouvy
odstoupit, nechat vypracovat znalecké posudky posouzení o kvalitě provedeného díla a jeho

hodnoty a celou záležitost jsme předali právnímu zástupci, který vypracoval žalobu a podal
ji k soudu. Nyní čekáme na nařízení soudního
jednání.
Protože Slunečná ulice je jednou z páteřních, její kvalita je po provedené rekonstrukci
tristní a ponecháním současného stavu by došlo k větším škodám, rozhodli jsme se vyhlásit
veřejnou zakázku na její opravu. O částku provedené opravy poté rozšíříme podanou žalobu
o náhradu způsobené škody. Firmě Robstav
dosud město za loňské opravy nic nezaplatilo.
Oprava bude obnášet kompletní odstranění
špatně provedené obrusné vrstvy v úseku od
Dobřichovické po Brusinkovou ulici, vyrovnání

všech hrníčků a vpustí do správné výšky a provedení nové obrusné vrstvy.
Z ekonomických důvodů se nám jeví jako
nejvýhodnější zadání veřejné zakázky současně se zakázkou na výběr zhotovitele pro rekonstrukci ulice Dr. Janského, neboť se jedná
o stejný předmět plnění. Předpokládáme, že
bychom vítěznou firmu mohli znát v polovině
května a s pracemi by se dalo začít v červnu.
Dobu jejich trvání odhadujeme na cca 14 dní.
Bližší termíny budou upřesněny po skončení
výběrového řízení, kdy bude znám i harmonogram prací.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

Výstavba parkoviště u Mokropeského nádraží zahájena
Veřejnou zakázku na projekt parkoviště u nádraží Mokropsy vyhrála firma EKOSTAVBY Louny
s nejnižší cenou 4.336.500 Kč. Celkem se přihlásilo 7 uchazečů, jejichž cenové nabídky se
pohybovaly v rozmezí od 4,3 mil. do 5,4 mil. Kč.
Vítězná nabídka znamená 30% úsporu proti rozpočtu projektanta dle ceníku URS.
Stavba byla zahájena po velikonočních svátcích. Začalo se kácením náletových dřevin
v místech, kde budou umístěny parkovací plochy, jak na jižní, tak na severní straně od nádražní budovy. Po dobu kácení bude uzavřena

celá ulice Zdeňka Lhoty v úseku mezi Říční a Dr.
Janského. Ke kácení samozřejmě bylo potřeba
získat povolení od OŽP.
Poté bude výstavba rozdělena do dvou etap
tak, aby byla pro automobily přístupná vždy jedna
část ulice, kde bude možné parkovat. Stavební
práce začnou v jižní části přeložkou kabelu ČD
a budou pokračovat výstavbou parkovacích
ploch a novou asfaltovou vozovkou. První etapa
se předpokládá v období od 26. 4. do 26. 6.,
kdy bude uzavřena část komunikace Zdeňka
Lhoty od ul. Dr. Janského k nádražní budově.

„Mobilní přepážka“
VZP na úřadu
Každé druhé pondělí v měsíci – 12. května a 9. června 2014, vždy od 9 do 16 hodin – bude v zasedací
místnosti městského úřadu fungovat „mobilní přepážka“ Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) – je možné
zde řešit veškerou běžnou agendu a dotazy, pouze
s výjimkou hotovostních plateb.
Magdalena Košťáková
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V tomto období bude možné parkovat na stávajících plochách v severní části od nádražní budovy.
Druhá etapa se předpokládá v období od
26. 6. do 19. 9., kdy budou prováděny práce
v severní části (od nádražní budovy k ulici Říční).
V tomto období již budou zhotovena nová parkovací místa v jižní části, která bude možné
používat. Uvedené termíny jsou jen orientační
a mohou být v průběhu stavby upřesněny.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení

na pozici referent odboru stavební úřad.

Druh práce a místo výkonu práce: zaměstnanec bude vykonávat
odborné správní agendy a ostatní úkoly dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu.
Pracovní poměr na dobu neurčitou; pracoviště Černošice.
Bližší informace naleznete na www.mestocernosice.cz,
v kolonce úřední deska – volná pracovní místa.

z radnice

Jak je to se změnami územního plánu
našeho města
Od roku 2010 mají Černošice nový územní plán.
Zároveň s vydáním tohoto územního plánu rozhodlo minulé zastupitelstvo o pořízení jeho první
změny, která měla prověřit využití prostoru před
zastávkou Černošice-Mokropsy, umístění mateřské školky v lokalitě Vráž, využití území v oblasti
„Ostrova“ včetně vedení cyklostezky a redukci
ploch bytových domů. Do změny byly dále zařazeny zastupitelstvem přijaté žádosti vlastníků na
změnu využití jejich pozemků a záměry města.
Změna měla také za úkol odstranit nedostatky
nového územního plánu, které se projevily při
jeho používání.
Touto změnou územního plánu se mění celá
textová část zejména z důvodu co největší srozumitelnosti a jednoznačnosti textu pro širokou
veřejnost. V jednotlivých plochách jsou upraveny podmínky prostorového uspořádání (např.
zvýšena max. výška rodinných domů, změněn
výpočet zastavěnosti, zrušena přílišná podrobnost regulace) a upřesněno využití ploch (např.
doplněny definice pojmů).
Nejpodstatnější změny ve funkčních plochách:
- přeložka silnice II/115 vedená tunelem je navržena jen jako územní rezerva,
- byla vymezena plocha pro území původní vilové zástavby,
- plochy pro řadové a bytové domy byly upřesněny podle stávajících staveb,
- byla přesunuta plocha občanského vybavení
v Husově ulici,
- byl upraven rozsah ploch občanského vybavení pod mokropeskou školou,
- byly vymezeny nové plochy pro vodní zdroje,
- z důvodů podrobnějšího řešení území byly vymezeny plochy, kde je podmínkou rozvoje zpracování územní studie,

- dále byly provedeny drobnější změny funkčních ploch podle stávajícího využití pozemků
a hranice funkčních ploch byly upřesněny podle
hranic parcel.
Pořizování změny je dlouhodobý proces,
který probíhá od roku 2010 a nyní se chýlí ke
konci. Všechny etapy projednávané změny byly
vždy zveřejněny na úřední desce i na webových
stránkách města, stručné informace byly také
uvedeny v Informačním listu.
Shrnutí průběhu projednávání:
- zadání bylo zveřejněno a projednáváno v průběhu června 2011
- zadání schválilo zastupitelstvo 21. 7. 2011
- zpracování návrhu změny probíhalo od srpna
2011 do dubna 2013
- zastupitelstvu byly průběžně předkládány návrhy řešení jednotlivých lokalit
- vlastní návrh změny byl zveřejněn a projednáván v průběhu dubna a května 2013
- podle uplatněných připomínek byl návrh změny projektantem upraven
- upravený návrh změny byl znovu zveřejněn
a projednáván v průběhu října a listopadu 2013
- podle uplatněných připomínek byl návrh změny projektantem opět upraven
- upravený návrh změny byl zveřejněn od února
do dubna 2014
- veřejné projednání se konalo 25. 3. 2014.
Nyní probíhá vyhodnocení došlých námitek
a připomínek, které musí být odsouhlaseno dotčenými orgány. Na základě vyhodnocení námitek a připomínek, popř. dalších požadavků dotčených orgánů bude návrh změny opět upraven
a předán zastupitelstvu k vydání.
Helena Ušiaková
vedoucí odboru územního plánování

Kolik město doplácí na provoz
autobusových linek
Stejně jako v předešlých letech přispívá Město Černošice v souvislosti s provozem autobusových linek č. 315, 414, 415 a 601 i letos na úhradu části prokazatelné ztráty, a to dopravci,
společnosti ARRIVA PRAHA s. r. o.
Pro rok 2014 jsou celkové předpokládané náklady a tržby, jakož i prokazatelné ztráty z provozu jednotlivých linek:
Linka PID
Celkové náklady

313

315

3.302.141,40
2.005.600,40

414

415

601

31.595,00 1.100.868,40
307.667,50

Předpokládané tržby

2.194.961,80

15.826,90 1.100.868,40 1.270.434,30

132.429,70

Prokazatelná ztráta

1.107.179,60

15.768,00

907.277,90

735.166,10

175.237,80

0,-

15.768,00

18.496,40

487.818,40

88.167,40

Podíl Černošic na ztrátě
Ostatní obce, které se
dělí o zbytek ztráty

Kosoř,
Třebotov,
Choteč,
Roblín,
V. Újezd,
Mořina

Vonoklasy,
Třebotov

Dobřichovice,
Karlík

Dobřichovice

Šimon Hradilek, člen Rady města Černošice
Martin Votava, odbor investic

Daň z nemovitosti
v roce 2014
Složenku na daň z nemovitosti můžeme ve
schránkách očekávat každým dnem. Zákonem
daná povinnost daň uhradit je do 31. května.
I v roce 2014 pokračuje v Černošicích program kompenzace navýšení daně z nemovitosti
vlivem změny místního koeficientu z roku 2011
pro vybrané skupiny obyvatel. Od loňského
roku jej mohou využít i starousedlíci, jejichž
dům je oficiálně veden jako rekreační objekt.
Jinak jsou podmínky obdobné – věk nad 65 let,
dlouhodobý pobyt v Černošicích, osamocenost
v domácnosti, neexistence jiných příjmů kromě
důchodu či dávek a neexistence jiných nemovitostí aj.
Kompenzovat opět budeme rozdíl výše daně
mezi roky 2011 a 2012, tj. nárůst způsobený
tehdejším zvýšením místního koeficientu rozhodnutím zastupitelstva. Kdo již kompenzaci
dostal v předchozím období (loni nebo předloni), dostane opět přesně stejnou částku – pokud i letos plní stanovené podmínky a nezměnily se jeho majetkové poměry.
Další informace a podrobné podmínky ke
kompenzačnímu programu jsou k dispozici na
městském webu v sekci Městský úřad – Potřebuji si vyřídit, popř. je možné kontaktovat pí
E. Řehořovou na tel. č. 221 982 526 nebo
emailu eva.rehorova@mestocernosice.cz a pí
J. Urbanovou na tel. č. 221 982 506 nebo
emailu jindra.urbanova@mestocernosice.cz.
Filip Kořínek

Pomůžete i bez peněz!
Město Černošice se zapojilo do projektu SBÍREJTONER.CZ. Je to ekologicko – charitativně zaměřený projekt organizovaný občanským sdružením
AKTIPO. V ČR běží již 6. rokem. Celý výtěžek z této
akce putuje do zařízení pro mentálně hendikepované spoluobčany.
Proč se chceme projektu zúčastnit
• Pomůžeme ústavu mentálně postižených
- i v našem okolí žijí mentálně postižení, i v našem
okolí jsou ústavy, které o ně pečují a podporují je.
Můžeme je podpořit, a to bez vydání jediné koruny
z „Vaší kapsy“...
• Aktivně se zapojíme do ochrany životního
prostředí - tonerové a inkoustové kazety nepatří
mezi odpadky. Jejich renovací šetříme přírodu od
zbytečné zátěže. Ročně se v ČR na skládce ocitne
až 3400 tun tonerových a inkoustových kazet. Společně tohle číslo můžeme snížit…
• Renovovat a recyklovat je potřeba, budeme
IN - sbíráním prázdných tonerů nastartujeme nejen
pozitivní ekologické klima v našem městě, ale zároveň zajistíme peníze potřebným.
• Zbavíte se starostí s odstraněním tiskových
kazet - odhozením do sběrných boxů se jich zbavíte, nepoškodíte přírodu a pomůžete…
Sběrný box, jeho dodání i odvoz, to vše je pro
město bezplatné a velmi jednoduché. Do projektu
je zapojena naše základní škola již od roku 2010.

Sběrný box naleznete v areálu technických služeb, Topolská 660, Černošice.
Renáta Petelíková, vedoucí odboru technických služeb
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z města a okolí

Ředitel ZŠ se musí umět podívat na věci z více úhlů pohledu
Vítězkou konkurzu na nového ředitele černošické základní školy se stala
Romana Lisnerová. Mnohé teď jistě napadá spousta otázek, na které
by chtěli znát odpovědi. Na bližší informace pak netrpělivě čekají především
rodiče žáků zdejší školy. Požádala jsem proto novou ředitelku o rozhovor.
Povídání to bylo opravdu zajímavé. Snad přinese alespoň některé očekávané
odpovědi i vám.
Romana Lisnerová se pohybuje v oblasti vzdělávání dětí bezmála 30 let. Kromě dráhy pedagoga a ředitelky menší školy se dostala k práci
ve školství i z jiných úhlů pohledů. Několik let
pracovala ve Výzkumném ústavu pedagogickém a v současnosti je inspektorkou České
školní inspekce.
XX Co vám dala práce mimo klasické „učitelování“?
Umožnila mi získat velký přesah, nadhled, poznat jiné oblasti, které s prací pedagogů úzce
souvisí. Považuji za důležité a pro ředitele podstatné umět se na věci podívat i z jiného úhlu
pohledu.
XX Přibližte nám prosím tyto zkušenosti
konkrétněji.
Jako inspektorka České školní inspekce navštěvuji mnoho škol a mám tak možnost vidět,
co ve školách funguje, co je za daných podmínek opravdu reálné, inspirovat se tím nebo se
naopak vyvarovat toho, co by zafungovat nemuselo.
XX Téměř 6 let jste působila ve Výzkumném
ústavu pedagogickém. Čím jste se zabývala
zde?
Měla jsem na starosti podporu základních škol
při realizaci školské reformy. Do té doby existovaly jen jednotné osnovy, podle kterých se
učilo všude. A školská reforma toto měnila.
Bylo nutné vytvořit školní vzdělávací programy
a postupně je zavést do škol. Účast na takovém
zásadním procesu pro mě znamenala obrovský
přínos.
XX To proto jste se rozhodla přihlásit se do
konkurzu na místo ředitelky základní školy
ve Slivenci?
Práce na zavádění školské reformy byla tím
prvním impulsem vyzkoušet si to i z té druhé
strany. Zkusit na konkrétní škole změnit přístup

Kulturní akce
města se slevou
pro seniory
Na vybrané kulturní pořady se pro seniory
bude vztahovat sleva 30 %. Na některé další vybrané pořady ušetříte peníze včasným
nákupem vstupenek v předprodeji.
O konkrétních projektech, kterých se
tato nabídka bude týkat, se dozvíte v Informačních listech.
Pavel Blaženín
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ke vzdělávání. Aby to nebylo jen memorování,
aby bylo vzdělávání pro děti zajímavé, bavilo je
a aby věděly, proč se učí. Děti by se měly učit činnostně, zážitkově, vědět, k čemu mohou znalosti
a vědomosti v životě použít.
XX Proč jste se tehdy rozhodla právě pro
školu ve Slivenci?
Člověk by si měl klást vždy reálné cíle. A já se
o místo ředitelky ucházela poprvé. Proto jsem
volila menší školu.
XX Jak taková proměna vzdělávání probíhá
v praxi?
V současné době už se v každé škole učí podle školního vzdělávacího programu. A měli ho
samozřejmě i ve Slivenci. Změna ředitele však
samozřejmě neznamená změnu učebních programů. Je to spíš o hledání nových možností,
přístupů k výuce apod.
XX To znamená?
Nechtěla jsem nic učitelům nařizovat a předkládat jako hotovou věc k realizaci. Chtěla jsem,
aby se k věcem vyjadřovali, říkali své názory,
abychom společně hledali nové cesty. Zkrátka,
abychom byli tým, který táhne společně za jeden provaz.
XX Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?
Šlo například o společné vzdělávání, zprostředkování učitelům nových metod a forem práce se
žáky, ale také o plány osobního rozvoje učitelů,
s nimiž jsme pracovali. Mají-li učitelé vést žáky
k dovednostem, musí je mít nejprve sami osvojené. Následovaly diskuse o tom, co se daří
více, co méně…
XX Takže žádný „prudký řez“?
To v žádném případě, i když pro některé mohlo
sebevzdělávání a společné plánování jistou proměnu znamenat. Každá reforma má svoji strategii a tu je třeba dodržovat. Je třeba, aby žáci zís-

kali všechny potřebné vědomosti, aby dokázali
sdělovat svůj názor, dokázali o něm diskutovat,
ale i uznat svoji chybu. Aby dokázali vystupovat
slušně. K tomu jim musí učitelé pomáhat. Změny mají za cíl vylepšovat, nikoliv bořit to, co již
dobře funguje.
XX V současnosti pracujete na České školní inspekci. Co vás vedlo k tomu přihlásit
se do konkurzu na ředitelku černošické
školy?
Chtěla jsem se vrátit do praxe. Jednak do výuky jako učitel, jednak jako manažer, zajímá mě
práce s lidmi. Mohu zde zúročit všechny své
dosavadní zkušenosti.
XX Jaké plány máte po svém nástupu?
Nejdříve se musím seznámit s učiteli i dalšími
zaměstnanci školy, poznat jejich názor na školu
a na vzdělávání obecně. Těším se i na setkání
s rodiči. Je důležité, aby se názory rodičů protnuly s možnostmi školy. A samozřejmě se těším
i na setkání s žáky.
Během prvního roku tedy určitě nebudou
probíhat žádné převratné změny. Půjde hlavně
o společné mapování situace ve škole, analýzu
a diskuse. Teprve poté přijde na řadu dohodnout se s kolegy na společné strategii, jednotícím prvku. To by měla mít každá škola. S tím
souvisí vzdělávání pedagogů či například spolupráce s jinými obdobnými školami v republice.
XX Další vzdělávání se a zdokonalování se
je jistě důležité ve všech oborech. A u pedagogů, kteří učí děti, to jistě platí o to víc. Jak
pracujete vy sama na sobě?
Vyučuji na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity. Mám na starosti část modulu Vedení lidí
(na Centru školského managementu). I když jde
jen o minimální počet hodin za semestr, má pro
mě tato práce velký přínos. Setkávám se zde
s mnoha dalšími řediteli a ředitelkami škol, ať
už coby v pozici studentů či kolegů-vyučujících.
Vzájemně si předáváme zkušenosti. Kromě
toho ještě pokračuji v doktorandském studiu
a rozšiřuji si své znalosti angličtiny. Považuji za
důležité na sobě neustále pracovat a beru jako
samozřejmost, že část volného času věnuji svému dalšímu vzdělávání.
Dana Jakešová

Kniha o Černošicích: pomoci můžete i Vy
Kdy: středa 4. června v 19.00
Kde: Club Kino
Město připravuje ve spolupráci se Státním oblastním archivem Praha-západ k vydání výpravnou knihu, jenž si klade za cíl zmapovat historii
a život Černošic v hranicích současného katastru tedy včetně Mokropes s přesahy do okolí včetně Dolních Černošic patřících do roku
1974 k Černošicícím. Kniha by měla být vydána, pokud vše dobře půjde, koncem roku 2015
k 900. výročí první zmínky o Černošicích.
Touto cestou bychom chtěli všechny pamětníky a zainteresovanou veřejnost vyzvat ke
spolupráci. Uvítáme jakékoliv archiválie, dokumenty, fotky a zajímavosti, které se vztahují
k historii naší obce. Editorkou knihy a předsed-

kyní redakční rady se stala Pavla Státníková. Paní
Státníková je hlavní kurátorkou Muzea hlavního
města Prahy. Je také autorkou či spoluautorkou
řady publikací, v poslední době se mohou čtenáři s jejím jménem setkat v publikacích věnovaných dílům malířů staré Prahy Jana Minaříka
a Václava Jansy, a nedávno jí vyšla kniha o pražských tržištích. Ve středu 4. června od 19.00
zveme všechny zájemce a pamětníky do Club
Kina na setkání s redakční radou knihy. Veškeré
podněty a připomínky směrujte prosím na Pavla
Blaženína – e-mail pavel.blazenin@mestocernosice.cz. Těšíme se na Vaše podněty, příspěvky
a historický materiál.
Pavel Blaženín

z historie / z města a okolí

Ilustrátorka Broučků a Babičky
žila v Černošicích
Když bydlíte v obci přes 50 let, berou vás za
starousedlíka. Platí to i o Marii Fischerové Kvěchové, malířce, která v Černošicích žila a tvořila
v letech 1933 - 1984. Na černošickém hřbitově
najdete její náhrobek, signovaný MFK, tak se
podepisovala na tisíce ilustrací, kreseb a obrazů. Pamětníci se učili číst ze slabikáře Poupata, ti mladší možná naleznou doma Památníček
k narození dítěte, Broučky, Babičku, leporela,
pohádkové diafilmy, knihu lidové slovesnosti Pro
naše děti a mámy, Betlémy, hrací kostky, pohlednice a ilustrované kalendáře lidových písní,
nebo plakát na černošickou "Rybovku".

FOTO: archiv autora

Tenis, plavání a lyže kompenzovaly sedavý
způsob její práce. Jezdila ráda na výlety na moravské Slovácko, Šumavu i do Krkonoš. Letošní
zimu si mohli návštěvníci Jilemnice připomenout
průřez jejího díla, které je rozsáhlé a částečně
i neznámé. Posledních 30 let života nemohla vystavovat ani vydávat.
Vilu Sakrabonii nechala přestavět podle vlastního výtvarného návrhu. Strop vstupního schodiště vlastnoručně vymalovala motivy inspirovanými lidovým uměním, ke kterému se vracela
celý život.
Ivan Látal

-- Marie Fischerová Kvěchová --

Výbuch pumy na sklonku války připravil o život tři lidi
„30. dubna 1945
při přeletu přes Vráž
shodil americký letec bombu, která
dopadla na křižovatku ulic Nerudovy,
Husovy a Arbesovy
a zabila tu tři stojící
muže. Byla to jediná
bomba, která spadla na území našich
obcí,” píše se v kro-- Jaroslav Tábořík -nice Černošic.
Do služební knihy četníci z Černošic uvedli,
že na místě zahynuli Benjamin Klus a Josef
Šimanovský. Jaroslav Tábořík byl smrtelně
zraněn.
Válečný příběh jednoho z mužů výbuchem
bomby sice končí, ale zdaleka nezačíná.
Jaroslav Tábořík byl účastníkem druhého

Již 4. setkání všech
dobrých lidí – seniorů
Kdy: pondělí 5. května od 13.30
Kde: komunitní centrum MaNa, Komenského
ul. 2018 (naproti kostelu)
Přijďte si popovídat, pobavit se, ale i poznat své
sousedy z blízkého okolí, které denně potkáváme
na ulici, v obchodech. Sejdeme se již počtvrté,
opět v hezkém prostřední komunitního centra
MaNa při kávě nebo čaji. Na minulých setkáních
se debatovalo především o tom, jak zlepšit život
v Černošicích.
Návrhy:
- na trase stávajícího městského autobusu přidat
k zastávce pod kamenným mostem další zastávku
u bývalé samoobsluhy (ulice Dr. Jánského);
- zajistit dopravu (mikrobus) tak, aby např. 2x
týdně zajížděla z Mokropes do Černošic – ulice
Komenského, Waldhauserova, Libušina, V Horce, Riegrova a zpět dolů na Karlštejnskou + vyřešit zajíždění k supermarketům Penny a Billa.
Přijďte diskutovat, budete vítáni. V případě jakýchkoli dotazů volejte na tel. č. 731 898 700.

odboje. V pozůstalosti jeho příbuzní našli cyklostyl a vysílačku. O jeho aktivitách během
války rodina nic nevěděla.
Povoláním byl zlatník, bydlel v Praze na Malvazinkách. V Černošicích na Vráži měl vilku
tehdy č. p. 386, kterou využíval jako letní byt.
Byl mecenášem skupiny, podporoval vězněné
i jejich rodiny, s vězněnými udržoval kontakt
přes německé odbojáře v protektorátu i v Německu, tiskl a rozšiřoval protifašistické letáky.
Po válce jeho žena a švagr pátrali a podařilo
se jim získat písemné doklady o této činnosti od dalších členů skupin Šumbera–Fučík
a PVVZ (Petiční výbor „Věrni zůstaneme“).
Celou válku unikal pozornosti gestapa a na
jejím konci jeho život absurdně ukončila náhodně shozená bomba.
Z materiálů praneteře Zuzany Vránové
a Státního okresního archivu Praha-západ
zpracoval Martin Pavlík

Výlet pro seniory s plavbou parníkem
v okolí Pardubic
Ilustrační foto: www.lod.cz

Kdy: úterý 10. června
Letošní jarní výlet pro seniory je tentokrát naplánován do Pardubic. Ihned po příjezdu nás
čeká 1,5 hodinová plavba parníkem s překvapením. Později budete mít možnost navštívit
centrum města, zámek, muzeum a další zajímavá místa.
Odjezd autobusu je v 7.00 hod. z parkoviště od Domu s pečovatelskou službou. Poté
pojedeme po trase „okružní linky“ č. 415,
a bude tedy možné přistoupit na zastávkách
Vráž, samoobsluha; Vráž u transformátoru;
Javorová; Slunečná; U Kamenného mostu;
Mokropsy žel. Zastávka; Dr. Janského a u nádraží v Černošicích.
Příjezd do Pardubic je naplánován okolo 9
hodiny, odjezd zpět v 16 hodin, tak aby byl
návrat do Černošic okolo 18. hodiny.
Zajištění dopravy a plavby parníkem pro
seniory je zdarma, kapacita je však omeze-

ná. Rezervace míst je výhradně u paní Aleny
Miškové na tel. čísle 725 051 326, případně
u paní A. Urbanové na tel. čísle 725 926 776.
(Závazné přihlášky přijímáme od 12. května
2014 na výše uvedených číslech mezi 13.
a 15. hodinou.) Při rezervaci prosíme o sdělení Vaší adresy, telefonního kontaktu a místa
nástupu. Děkujeme.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
725 388 564, www.dpscernosice.cz

Alena Štěpánková
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Nebojte se rojů
Při hovorech o včelách se často stočí řeč
na roje. Je to pochopitelné. Při rojení se včelstvo, jehož včelky po dlouhé týdny klidně vyletovaly z úlu a přinášely zpět nektar a pyl, najednou
začne chovat jinak. A to výrazně a dramaticky.
Probudil se u něj totiž rozmnožovací pud. Tedy
něco takového, jako když růže rozkvete nebo
u jelena propukne říje.
Rojení je jediný přirozený způsob rozmnožování včelstev. Včelstvo můžeme chápat jako
jeden velký organismus a jednotlivé včely jako
jeho buňky. Líhnutí nových včel v úlu je jen regenerace tohoto organismu. K tomu, aby vzniklo
nové včelstvo, nestačí včelí matka (někdy též
nazývaná královna), nebo hrstka dělnic, natožpak trubci. Ze společenstva v úlu se musí oddělit v podstatě kompletní, i když většinou menší,
společenstvo s matkou a dostatkem dělnic. Jen
trubce sebou neberou, v případě potřeby si vychovají své.
V dávných dobách včelaři rojení podporovali, protože jiný spolehlivý způsob zvýšení počtu
včelstev neznali a přirozené ztráty bylo třeba
nahradit. Dnes vyžadujeme větší kontrolu nad
procesem množení včel. Nejen z toho důvodu,
že sbírání rojů nemusí být jednoduché, ale i proto, že roj odnese část medu sebou jako zásobu
na cestu. Včelí přirozenost ale zcela vyloučit nelze, takže i dnes se včely rojí.
Proč se včely rojí
Důvody rojení jsou většinou známé: včelám
se daří dobře, mají hodně zásob a v úlu je hodně včel, takže jim úl nakonec připadá těsný.
Navíc je v přírodě bohatá nabídka nektaru a roj
si po přesunu snadno doplní zásoby. Proto se
s rojením setkáváme nejčastěji od konce dubna
do července. Většinu uvedených faktorů doká-

že včelař ovlivnit, jen výkyvy počasí mu mohou
někdy úsilí zhatit.
Před normálním rojením si včely vychovají
novou matku, a pak se dělnice rozdělí zhruba
na dvě poloviny. Jedna polovina se zásobí medem z úlu a odletí se starou matkou. Zbytek pak
zůstává v úle a začne hospodařit s nově vychovanou matkou.
Máme se roje bát?
Odlétající včely jsou mírné, protože jsou nakrmené a orientované jen na přesun. I když situace vypadá dramaticky, nebývají bodavé, pokud
zachováme klid a vyvarujeme se prudkých pohybů. Je výjimečně příjemným zážitkem procházet
rojem, který právě opouští úl a tvoří jakousi řídkou kouli o průměru několika metrů. Pak se roj
úže semkne a posadí nejčastěji na větev v blízkosti domovského úlu. Tam vyčká, dokud jeho
pátračky nenajdou vhodnou dutinu, do které se
roj nastěhuje. To může trvat několik hodin i několik dnů. Během této doby ale včelstvu pomalu
docházejí zásoby a také „dobrá nálada“, zvláště
pak, pokud se zhorší počasí.
V přírodě takovýto roj zpravidla nikomu nevadil. Dnes však, ve městech a v blízkosti lidských
sídel, má roj často potíže s nalezením vhodné
dutiny. Pokud se navíc usadí k odpočinku na
vývěsním štítu obchodu, nebo na římse budovy
úřadu, kde se pohybuje hodně lidí, je pochopitelné, že překáží. Proto je vhodné roj co nejdříve
sejmout.
Co dělat, když najdete roj včel
Co může udělat člověk, který zpozoruje takový roj? Může se obrátit na známého včelaře
v okolí, nebo nález oznámit na obecní (městský) úřad. Sem organizovaní včelaři každý rok
hlásí stanoviště svých včelstev, a také kontaktní
osobu z řad včelařů. Tedy toho, kdo roj dokáže sejmout a usadit. Roj neznámého původu je

Předjarní přípravy v Mokropeské školce
Letošní zima dětským radovánkám moc nepřála,
sněhu jsme si neužili. Ale zajímalo nás, jak se asi
mají zvířátka, která se na podzim uloží k zimnímu
spánku a celou zimu spí. Tak jsme si na ně zahráli. Vyhlásili jsme pyžamový den a stavěli jsme si
nejrůznější pelíšky, domečky a doupátka. Když už
nás spaní nebavilo, došlo i na polštářovou bitvu.

Jako každý rok i letos jsme s dětmi při příležitosti masopustu vyzdobili strom na Masopustním
náměstí. Pro letošní masopust děti opět vlastnoručně vyrobily nové ozdoby.
Letos podruhé jsme se přihlásili také k celorepublikové akci Noc s Andersenem. Dopoledne jsme zašli do knihovny. Paní knihovnice nám
FOTO: MŠ Topolská

-- Pyžamový den si děti užily. --
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FOTO: Luděk Sojka

-- Roj se nejčastěji usadí na větev stromu. --

však třeba podle pravidel veterinární ochrany
utratit. V Černošicích se můžete s nálezem roje
obracet na p. Josefa Straku, Radotínská 46,
na tel. č.: 251 641 384 nebo p. Jana Poula,
V Horce 178, tel.: 602 311 893, v Solopiskách
a Vonoklasech na p. Jaroslava Částku, Solopisky 24, tel. č.: 264 351 019, v Kosoři na p. Jiřího
Kopáče, Kosoř, Hořejší 90, tel. č.: 257 912 766,
nebo Jiřího Bartoníčka, tel. č. 605 852 956.
Poslední možností je zavolat hasiče, kteří
zpravidla disponují speciálním vysavačem, jímž
včelstvo (roj) sejmou a následně zlikvidují. Je to
rychlé a účinné, ale včely jsou zničeny. Proto se
přimlouvám za kontaktování včelaře, který dokáže včelstvo odebrat a použít pro obohacení
života v naší krajině.
Mnoho dalšího o včelách a včelařích
v Černošicích a okolí můžete najít na našich
webových stránkách: http://vcelari-cernosice.
webnode.cz.
Ivan Babůrek

ochotně a mile vysvětlila vše potřebné, děti si
samy hledaly knížky a snažily se najít své oblíbené pohádky a příběhy. A nechyběla ani malá
soutěž.
Odpoledne přijala pozvání do naší školky černošická spisovatelka Hanka Jelínková, autorka
mnoha oblíbených dětských knížek. Společně
s dětmi četla malované pohádky a básničky
a přečetla jim i několik kapitol ze své nové knihy.
Poté už začaly přípravy na velikonoce. Malovali jsme a zdobili vajíčka, vyráběli papírové
květiny, zajíčky, slepičky, velikonoční přáníčka,
ozdobné krabičky na vajíčka. Vyprávěli jsme si,
proč se velikonoce slaví, jaké jsou tradice a zvyky, učili se velikonoční hodovačky a vypěstovali
jsme si i osení.
Z velikonočních příprav jsme si s předškolními
dětmi odskočili do Prahy do kina na film Ledové
království. Také jsme se vypravili na výlet do svíčkárny, kde jsme si užili dopoledne plné zajímavých zážitků a netradičního tvoření.
Týden před velikonoci děti již tradičně nazdobily velikonoční břízku na Masopustním náměstí.
Stovky vlastnoručně namalovaných vajíček navodily na náměstí tu pravou velikonoční náladu.
Těsně před velikonocemi jsme zašli k řece na
vrbové proutky a každý si upletl svou pomlázku.
Kateřina Mandová, MŠ Topolská

z města a okolí

Zprávy
ze Sokola
Princeznička aerobiku Komárov
Mladší žákyně černošického Sokola se letos
poprvé zúčastnily soutěže s názvem Princeznička aerobiku, kterou již řadu let pořádá Sokol
Komárov. Dětský aerobik je mezi děvčaty oblíbený. V soutěži cvičí děvčata (a občas i kluci)
aerobikovou sestavu podle cvičitelky a rozhodčí hodnotí provedení krokových variací, soulad
s hudbou i správné držení těla. Obtížnost sestav samozřejmě stoupá podle věku závodnic.
Každý ročník narození cvičí zvlášť.
Pět našich děvčat, v doprovodu cvičitelek
Jiřiny Dvořákové a Ivany Konečné, závodilo
poprvé. O jejich závodní premiéře řekly cvičitelky: „Děvčata soutěžila ve třech kategoriích,
podle roku narození. Hned po příchodu nám
bylo jasné, že soutěží hlavně děvčata, co se
věnují speciálně jen aerobiku. Upozorňuji, že
my cvičíme aerobik tak 15 minut místo rozcvičky, aby se holky naučily hýbat do rytmu,
taky je to dobré na koordinaci pohybů. Takže
umí základní kroky, naučily se otočku, také
jsme daly dohromady jednoduché vazby kroků
a jednoduché sestavičky.

To, co tam potom dělaly - cvičily podle cvičitelky - bylo těžké, myslím i pro ty trénované. Ale
holky byly opravdu skvělé, zvládly vazby, které
jsme nedělaly, protože na to prostě není čas.
Byla jsem překvapená, když jsem viděla, co
dokážou při správné motivaci.
Na medaile sice nedosáhly, ale Míša Řehořová byla 6. a Klára Schmiedová a Anička
Stejskalová byly obě na 7. místě ze 17 soutěžících, Mariánka Konečná byla 8. ve své kategorii a Šárka Šporová taky 8. Ta to měla nejtěžší,
její soupeřky jezdí na soutěže a měly i patřičné
oblečení.
Holky samozřejmě byly smutné, ale když se
trochu otřepaly, tak svorně prohlásily, že se do
toho dají a příští rok určitě nějakou medaili musí
vyhrát. To pro nás bylo druhé pozitivum“.

Černošický šplhoun
a testy zdatnosti
Tuto akci jsme v tělocvičně pořádali v sobotu 12.
dubna po dvouleté přestávce. Na župních závodech černošické děti vždy patří ve šplhu mezi
nejlepší. Testy zdatnosti zase dovolují porovnat
výkony závodníků podle věkových kategorií.
V tělocvičně závodilo 19 dětí většinou mladšího věku a 5 dospělých (z toho 4 cvičitelky),
s měřením výkonů pomáhaly další cvičitelky
a starší děti.

Šplh na tyči si vyzkoušeli všichni zájemci.
Předškoláci mají šplhat 2 metry, mladší i starší
školáci 4 metry a dospělí 4,5 metru. Některé děti z předškolní kategorie ale šplhaly tak
dobře, že bez problémů vyšplhaly i 4 metry.
Vynikající výkon předvedla zejména pětiletá
Jarmilka Lžičařová, která vyšplhala 4 metry
jako veverka.
V testech zdatnosti se vyhodnocují tyto disciplíny: skok z místa, hluboký předklon, sedy–
lehy, angličáky, obratnost s tyčí, přednožování,
stoj–leh, přeskoky přes švihadlo a rychlostní
reakce.
Pro každou disciplínu je zpracována tabulka, podle které se dosažený výkon pro příslušný věk závodníka hodnotí ve stupnici: méně
zdatný, průměrný a velmi zdatný. Ukázalo se,
že žádný ze závodníků se nedostal do pásma méně zdatný a naopak několik závodníků
bylo v pásmu velmi zdatný. Nejlepší výkony
byly odměněny čokoládovými medailemi nebo
diplomy.
Dík patří cvičitelkám, které pomohly tuto akci
zajistit.
Škoda, že si testy nepřišly vyzkoušet celé rodiny. Příležitost se velmi nabízela. Stačilo tomu
věnovat v sobotu odpoledne dvě hodiny času
a přijít si zazávodit.
Hana Fořtová

2x Sokol Černošice

-- Testy zdatnosti dovolují porovnat výkony závodníků. --

-- Ve šplhu jsou černošické děti velmi zdatné. --

Taneční studio Fantasy DC zahájilo svou soutěžní sezónu s plnou parádou!
Koncem března odstartovala pod názvem TANEČNÍ SKUPINA ROKU velká taneční tour ve
street dance formacích. Naše závodní týmy zde
soutěžily jak v dětské, tak juniorské kategorii
s velkým úspěchem.
Dětská kategorie A pod vedením lektorky
FDC a přední street tanečnice Zuzky Al Haboubi
(semifinalistka televizní show Československo
má talent) startovala v nejvyšší výkonnostní třídě - EXTRALIGA. S choreografií pod názvem
„Robo hop“ děti vybojovaly 1. místo.
Další, juniorská kategorie A, která se již několik let řadí mezi naše nejlepší skupiny, startovala
rovněž v extraligové třídě s formací „The time is
now…“. Ve velké konkurenci získala rovněž 1.
místo. Tuto vítěznou choreografii vytvořili přední
lektoři FDC, tanečníci a choreografové v jedné
osobě Linda Rančáková a Robin Šeba (2. vícemistr Evropy - HipHop Days Amsterdam 2010).
Druhá juniorská skupina B se prezentovala
hype formací pod názvem „Hot pants“. V základní hip hop lize zde obsadila krásné 2. mís-

to. Choreografem a lektorem je společně s již
zmiňovanou Zuzkou i Lukáš Sivák, vítěz mnoha
beattl soutěží ve stylu lockin´a hype.
Všem tanečníkům a lektorům gratulujeme

a přejeme do dalších soutěží mnoho úspěchů!
Více na WWW.FANTASYDC.CZ nebo
WWW.FANTASYDANCECENTER.CZ.
Eva Filipová, hlavní trenér FDC

FOTO: Fantasy DC

-- Juniorky obstály v tvrdé konkurenci na výbornou. -15
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Kryštof Club mini Junior
Nový projekt pro děti ve věku 3-6 let rozjíždí anglická jazyková školka Kryštof. Club mini Junior
se bude konat pravidelně v pátek (8-13 hodin)
v přívětivém prostředí naší školky. Předchozí
znalost angličtiny není podmínkou. Skupinku
4-6 dětí (předpokládáme stálou skupinku po
dobu školního roku) náš zkušený lektor - rodilý mluvčí provede novým jazykovým prostředím
a dá tak základ komunikace v angličtině jako
rovnocenného ekvivalentu češtiny vč. přirozené
výslovnosti. Angličtina se tak stane bez námahy
samozřejmostí jejich dětského světa. Angličtina
s Kryštofem je hra, kterou děti baví hrát!
Marcela Polová, KLC Kryštof

Květen
v MC Mraveniště
• 2. 5. a 9. 5. – Mraveniště zavřené.
• 16. 5. - Obchůdek v Mraveništi – zazpíváme si, zaskotačíme a pak si otevřeme
velikánský krámek nejen s dobrůtkami.
• 23. 5. - Zahradnické Mraveniště plné
malých zahradníčků a pestrobarevných
kytiček.
• 25. 5. - Dětská rallye a dětský den
• 30. 5. - Kutilské Mraveniště - zahrajeme
si na Pata a Mata a společně si vyrobíme
ozdobný kolotoč do našich dětských pokojíčků.
Odpolední hernička ve školce Na Vápenici je od 1. 5. uzavřená. Těšíme se na
vás zase po prázdninách v příštím školním roce.
MC Mraveniště můžete navštívit každý
pátek vždy od 9 do 11 hod. v centru MaNa
naproti kostelu.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz, 603 200
569, 606 456 660
Více na www.tamtammraveniste.estranky.cz.
Lenka Divišová

Bazar dětských věcí
KDY: sobota 17. května, 16.00 – 19.00
KDE: v tělocvičně Sokola
Mateřské centrum Tam-Tam Mraveniště pořádá
již tradiční bazar dětského a těhotenského oblečení, sportovních potřeb a dalších věcí pro děti.
Maminky, přijďte nakupovat!
Oblečení od nejmenších velikostí pro kojence, dále pro batolata, děti předškolního i nižšího
školního věku většinou za velmi příznivé ceny.
V průběhu bazaru bude otevřen přímo v tělocvičně také dětský minikoutek.
Chcete prodat věci, které již nepotřebujete?
Vzhledem ke kapacitě prostor je nyní nutná
REGISTRACE PRODÁVAJÍCÍCH na emailové
adrese: mraveniste@seznam.cz.
Prodejní místo je omezeno velikostí jedné
deky, kterou si prosím přineste s sebou.
Vstupné je dobrovolné. U vchodu bude umístěna sbírka hraček a finanční sbírka na provoz
Mateřského centra.
Lenka Divišová
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Novinky ze ZUŠ
V předminulém čísle jsme čtenářům přiblížili
nejbližší budoucnost školy plnou soutěžního
klání s příslibem zprávy o tom, jak to všechno
dopadlo. Naši žáci, kteří reprezentovali školu a zároveň i Černošice, se tužili a ve velké
konkurenci škol z celého kraje obstáli skvěle
a rozhodně mezi ostatními nezapadli.
Jáchym Ševčík a Anna Poulová dosáhli

na první místa ve svých kategoriích ve hře
na housle, Natalia Dvořáková obsadila velmi cenné třetí místo ve hře na klavír a David
Kraffer přivezl čestné uznání ve hře na kytaru.
Z úspěchu všech hudebníků máme velikou radost a upřímně gratulujeme.
V příštích měsících to budou výtvarníci, kteří
se budou ucházet o kladné hodnocení porot
v několika soutěžích. Tak o tom zase příště.
Za ZUŠ Ludmila Plzáková

„Zuška“ bude slavit 60 let od založení
V září 2014 připravuje Základní umělecká
škola v Černošicích oslavu 60 let od svého
založení. Protože je to výročí významné, chystáme je oslavit festivalem, čítajícím 6 koncertů
v ZUŠ i mimo ni.
Pomozte zdokumentovat historii ZUŠ
Zahajovací slavnost by měla mimo jiné
obsahovat i výstavu z historických materiálů.
Některé máme k dispozici, ale víme, že mezi
černošickou veřejností je vysoké procento
těch, kteří za tu spoustu let měli se školou či
s budovami, ve kterých sídlila, co do činění.
A právě na ně se obracíme s prosbou o poskytnutí jakýchkoli materiálů, které by pomohly zmapovat a zdokumentovat celou historii
školy, nejen její „pravěk“ a současnost, ale
i léta mezi tím. Třeba máte doma fotografie,
program koncertu, žákovskou knížku, vysvědčení...

Pramínek v máji

Dalším cenným materiálem by mohly být
vlastní vzpomínky, komentáře, postřehy, myšlenky.
Za všechny příspěvky budeme velmi vděčni
a pokusíme se z nich vytvořit zajímavou mozaiku z historie této instituce, která je v našem
městě již tak dlouho.
O programu celého festivalu budete včas
informováni pomocí plakátů, pozvánek v IL,
e-mailů.
A zde je naše poslední prosba - protože příprava celé akce bude velmi náročná nejen na
čas, ale i finance, budeme vděčni i za jakýkoliv malý sponzorský dar, který by pomohl připravit výpravnější a reprezentativnější festival.
V souvislosti s touto výzvou nás můžete
kontaktovat na e-mailu zus.cernosice@seznam.cz, nebo na tel. č. 603 595 592.
Ludimila Plzáková
ředitelka ZUŠ Černošice

Poslední květnovou akcí bude koncert žáků
ZUŠ, kde vystoupí žáci hudebního oboru a menší děti Pramínku. Koncert se uskuteční v sále
ZUŠ Černošice ve středu 21. 5. od 17 hodin.
I tato akce se připojuje k Týdnu uměleckého
vzdělávání a amatérské tvorby.
Budeme se těšit na setkání s vámi. A nezapomeňte, že se můžete do Pramínku zapojit i vy!
Uvítáme muzikanty do obou lidových muzik, a to
děti i dospělé!
Více o Pramínku se dočtete na www.praminekcernosice.cz a www.zuscernosice.cz.

Folklorní soubor Pramínek připravil hned několik
májových vystoupení. První z nich se uskuteční
hned zkraje května, a to v neděli 4. 5. Soubor
vystoupí jako každý rok na poberounském folklorním festivalu Staročeské máje, který letos
slaví již 15 let. Celý program se bude odehrávat
na Masopustním náměstí v Mokropsech od 14
hodin. Můžete se těšit na stylový jarmark, průvod krojovaných účastníků s májkou od kapličky
sv. Václava a samozřejmě na spoustu skvělých
Za Folklorní soubor Pramínek při ZUŠ Černošice
souborů. Pramínek vystoupí v 15.30.
Magdaléna Voldřichová
Další vystoupení Pramínku bude následovat
www.praminekcernosice.cz
o dva týdny později v pátek 16. 5. od 18 howww.facebook.com/FSPraminek
din, kdy se v kulturním sále na Vráži uskuteční
Absolventský koncert žáků
ZUŠ. Jsme moc rádi, že FOTO: Ivan Látal
v tanečním oboru a Pramínku máme hned 3 absolventky (1 tanečnice absolvuje I.
cyklus studia, 2 tanečnice
II. cyklus). Vedle tance budete moci slyšet i absolventy hudebního oboru.
Hned nato se v sobotu
17. 5. Pramínek představí
na další zastávce Staročeských májů, tentokrát
v Letech na návsi od 15.20.
Tato akce se připojuje
k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby
-- V květnu čekají Pramínek hned čtyři vystoupení. -(www.amaterskatvorba.cz).
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Cyklistický závod
FunRide se letos
přesune do Černošic

JAZZ ČERNOŠICE 2014
pokračování ze str. 1

Dramaturgický plán v tuto chvíli čítá již přes
20 účinkujících. Mimo jiné máme předjednanou účast velkého Big Bandu Hudby hradní
stráže Praha, Chris de Pino a Cellula NY,
nebo Originálního Pražského Synkopického
Orchestru. Ze zahraničí dorazí např. špičkový americký bluesmann Lorenzo Thompson,
z N.Y. pak jazzová zpěvačka, skladatelka
a producentka Shayna Steele.
Oběma hlavními festivalovými večery bude
diváky opět provázet svým neopakovatelným
způsobem česká legenda jazzové hudby
Jana Koubková, která letos nejenom oslaví významné jubileum (předem blahopřejeme), ale
hlavně divákům představí i svůj zbrusu nový
hudební projekt Smrt Standardizmu!
Vaše přátele z Prahy zaveze domů Jazzbus
Pro diváky, kteří na festival přijedou např.
z Prahy, jsme po loňských zkušenostech
s noční vlakovou dopravou připravili jistě milé
překvapení. Najali jsme vlastní Jazzbus, který
zajistí noční spojení mezi Černošicemi a Prahou. Všem návštěvníkům festivalu tím garantujeme, že se po skončení noční produkce
dostanou včas domů a nemusí se obávat, že
nestihnou poslední vlak.
JAZZBUSS - noční linka Černošice Praha
Noční linka:
pátek 30. 5. - 01.00 hod
Club Kino Černošice - Praha Na Knížecí (Anděl) a zpět
sobota 31. 5. - 01.00 hod
Club Kino Černošice - Praha Na Knížecí (Anděl) a zpět
Vstupenka na koncert platí zároveň jako jízdenka noční linky Černošice - Praha a zpět.
Cena jízdenky bez vstupenky - 30 Kč.
Kompletní program festivalu a další informace včetně archivů minulých ročníků najdete na webových stránkách festivalu www.jazzcernosice.cz. Předprodej vstupenek začíná
1. května v Club Kině Černošice, Fügnerova
263.
Těšíme se na vás, mějte se krásně.
Za O.S. Jazz Černošice
Michal Strejček

Program Jazz Černošice 2014
středa 28. 5.
Centrum Vráž Open Air - 17.00 hod / vstup zdarma
Bobby Houda
Centrum Vráž Open Air - 18.00 hod / vstup zdarma
Jára Bárta Trio
Bolleta - 19.00 hod / vstup zdarma
Dj Gadjo.cz + Mário Biháry
Pod lípou - 19.00 hod / vstup zdarma
Ad Hoc Milana Čejky
U Mitášů - 19.00 hod / vstup zdarma
Bobby Houda
čtvrtek 29. 5.
Club Kino - 10.00 a 11.00 hod / vstup 50 Kč
Petr Sovič Band (školní koncerty)
Centrum Vráž Open Air - 17.00 hod / vstup zdarma
Dech Band + Black Notes
Centrum Vráž Open Air - 18.00 hod / vstup zdarma
Chocofly
pátek 30. 5.
Centrum Vráž Open Air - 17.00 hod / vstup zdarma
Marta Kloučková Jazz Project
Club Kino - 19.00 hod / vstup 250 Kč
Big Band Hudby Hradní stráže Praha
LacoDeczi & Celula New York a hosté (USA)
Jana Koubková Trio
Trombenik - klezmer music
večer moderuje Jana Koubková
sobota 31. 5.
Bolleta - 10.00 hod / vstup zdarma
jazzová snídaně - Martina Talpová Trio
Club Kino - 19.00 hod / vstup 250 Kč
Originální Pražský Synkopický Orchestr
JJ Jazzmen
Shayna Steele (USA)
Los Quemados
večer moderuje Jana Koubková
neděle 1. 6.
Club Kino - 19.00 hod / vstup 250 Kč
Lorenzo Thompson (USA)
sobota 7.6. (bonus)
Pláž Mokropsy Open Air - 19.00 hod / vstup zdarma
Kapela v jednání
Bolleta - 22.00 hod / vstup zdarma
Dojazzná – Djazzjam
FOTO: archiv pořadatele

Vstupenky
Vstupenky je možno
zakoupit od 1. května
2014 v Clubu Kinu Černošice
Fügnerova 263,
252 28 Černošice.
permanentka na pátek
a sobotu - 400 Kč

-- Lorenzo Thompson --

Kdy: 17. května
Kde: start v Husově ul. u basketbalového
hřiště
11. ročník závodu na horských kolech FunRide
se bude letos poprvé konat v Černošicích. „Je
to závod pro malé i velké, hobíky i profíky,“ říká
Jan Novák, organizátor akce a občan Černošic.
„Naším cílem je, aby si přišla zasportovat celá
rodina. Nejprve budou závodit děti a rodiče budou fandit, pak se na svůj závod vydají junioři
a dospělí a fandit budou naopak děti. Jak už název napovídá, nejde nám o vrcholový sport, ale
o zábavu a příjemný pocit z hezkého dne stráveného sportem.“
Podle toho organizátor zvolil i trať. Dětské
kategorie budou závodit na vzdálenosti od 200
metrů do 1,5 kilometru. Hlavní závod juniorů
a dospělých se pojede na sedmikilometrovém
okruhu v okolí Černošic. Pojedou se tři kola, závod je tedy dlouhý 21 km. Start a cíl závodu bude
v ulici Husova u basketbalového hřiště. „Srdečně
všechny černošické zvu,“ dodává Jan Novák.
Více informací, mapu tratě, časový rozpis
závodu a on-line přihlášku naleznete na www.
funride.cz.
Dana Jakešová
FOTO: archiv pořadatele

-- Závodit mohou všichni, děti i dospělí. --

Májové slavnosti
plné tance
a dobrého vína
Kdy: neděle 4. května od 14.00
Kde: Masopustní náměstí
Již po desáté proběhnou v Mokropsech tradiční Májové slavnosti, které se konají v rámci poberounského folklorního festivalu Staročeské máje. Čeká vás bohatý program. Těšit
se můžete i letos na vystoupení místních děti.
Celou akci zakončí těsně před 18 hodinou
dražba a kácení máje.
A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Dobré jídlo a pití totiž k dobré muzice
a tanci patří od pradávna. Letošní Májové
slavnosti proto budou již po čtvrté plné gurmánských překvapení. Organizátoři pro vás
letos připravili prezentaci a košt vín, sýrů
a pekařských výrobků.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Mifun a DJ Flux na festivalu Jazz Černošice
Kdy: středa 28. května v 19.00
Kde: Club Kino
Dětský sbor Mifun představí na letošním festivalu „Jazz Černošice“ originální projekt ve stylu
electro swingu. Úpravy známých jazzových standardů i současných hitů zaranžoval francouzský
muzikant a producent Arnaud Mathieu, který
s dětským sborem také vystoupí. Vedle něj se

jako člen doprovodné kapely představí DJ Flux,
známý z české i mezinárodní klubové scény a
několikanásobný vítěz ceny DMC.
Dalším zajímavým hostem večera bude jazzová zpěvačka a herečka Tereza Nekudová. Na
festivalu si s dětským sborem již tradičně zazpívá také několik studentů oboru populární hudby
Pražské konzervatoře.

Po skončení koncertu Dětského sboru Mifun
bude následovat taneční electro swingová párty
DJ Fluxe a dalších hostujících muzikantů (Tomáš
Lhota - elec bas, Martin Plášil - perkuse, Jiří Polívka - trubka).
Jiří Polívka
Mifun

2x FOTO: Mifun

-- Originální projekt ve stylu electro swingu slibuje zajímavý zážitek. --

Balónové létání
ve fotografii
Kdy: 23. dubna – 31. května
Kde: Vinotéka Cellarius (Centrum Vráž)
Po celý květen můžete zhlédnout výstavu
fotografií Jaroslava Franty na téma balónové
létání.
Kdo je vlastně Jaroslav Franta? V roce
1964 absolvoval FAMU — obor kamera.
Po absolutoriu se věnoval fotografii, kde se
zaměřil hlavně na architekturu, a to převážně historickou. Od r. 1974 je členem Svazu
výtvarných umělců. Se skupinou SCARS se
podílel diapositivy na audiovizuálních programech pro Indii, bývalý Sovětský svaz, Japonsko, Saudskou Arábii. Spolupracoval s mnoha výtvarníky, zejména s Hugem Demartini.
Je členem spolku Paleta Vlasti.
Pavla Novotná, Cellarius

inzerce

Dětský muzikál Kocourek Modroočko
Kdy: neděle 11. května v 16.00
Kde: Club Kino
Poeticky laděný muzikál Kocourek Modroočko s písničkami Marka Ebena zpracovaný

na motivy knihy Josefa Koláře sehraje nejen
pro vaše ratolesti brněnské profesionální divadlo pro děti „Divadlo Špílberg Brno“.
Kocourek Modroočko vypráví příběhy ze
svého deníku a děti tak doFOTO: Divadlo Špílberg
stanou možnost seznámit
se se spoustou postaviček
ze světa zvířat (mimo jiné
s kočkou Zelenoočkou, kocourem Bělovousem, Krtkem, Zajícem, Křečkem,
ale i s nebezpečnou Zmijí).
Nakonec vše dobře dopadne a Modroočko najde svou
životní kočičí lásku Kiki.
Pohádka trvá 55 minut,
vstupné činí 70 Kč.

-- Kocourek Modroočko bude vyprávět příběhy ze svého deníku. --

Pavel Blaženín

Dětská Rally aneb dojdeme si pro loupák
Kdy: neděle 25. května
Kde: 1
 5.00 - start – křižovatka ul. Říční a Zd. Lhoty,
cíl – ul. Zd. Lhoty u vlakového nádraží Černošice
16.00 – na zahradě Sokola
Máte rádi soutěžení a dobrou zábavu? Pak je právě pro vás tou pravou akcí již
tradiční akce Dětská Rallye. Kostýmy, jiné recese a alegorické vozy jsou vítány.
Zúčastnit se mohou rodiče/prarodiče s dětmi v kočárku, děti s vlastními kočárky
a jinými trakaři a děti na odrážedlech. V cíli každý malý závodník obdrží medaili.
Po skončení rallye budou od 16 hodin probíhat soutěže na zahradě Sokola
s tématem „Mámo, táto, buďte v klidu, já se o vás postarám“. Vaše děti se umí
postarat o domácnost, sbalit na výlet, pečovat o vás a nakonec vás vymódit.
Nevěříte? Přijďte se o tom přesvědčit. V případě špatného počasí se program
přesune do Sokolovny.
A ještě upozornění – z důvodu pořádání závodu bude 25. 5. uzavřena ul. Zd.
Lhoty (od 14.45 do 16.30) mezi křižovatkami s ul. Kazínskou a Říční.
Za pořadatele MC Tam-Tam Mraveniště Lenka Divišová
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Dividlo Jiřího Stivína

FOTO: archiv umělce

Kdy: sobota 3. května ve 20.00
Kde: Club Kino
Hudební revue za filmové účasti známých
osobností (B. Polívky, Z. Stivínové, J. Wericha,
V. Buriana, J. Suchého, M. Labudy, M. Lasici,
O. Nového, V. Havla atd.), to je nový projekt
multiinstrumentalisty Jiřího Stivína s názvem
„Dividlo“.
Jiří Stivín v něm cituje ze známých obrazo-

-- Jiří Stivín --

V zahradách: vzpomínka na loňské setkání
Kdy: úterý 13. května od 19.00
Kde: klub Ferenc Futurista (Vrážská 324,
Černošice, naproti hotelu Kazín)
Černošice jsou zelené město. Zelené svými
zahradami. Starými, novými, pečlivě opečovávanými i zanedbanými. Chodím okolo nich
celý rok a často si představuji, jak asi vypadají uvnitř. Tu a tam něco přes ploty zahlédnu,
většinou ale pracuje moje fantazie. A tak se
nechávám unášet svými představami. Zvláště
podmanivé je to nyní, na jaře, kdy mi stačí zahlédnout z ulice nádherně rozkvetlé květiny,
pučící stromy, ucítit opojnou vůní. Asi jako každý z nás v Černošicích pečuji o svoji zahradu,
po svém. Zároveň bych občas ráda nahlédla
i jinam…
Loni se mi to podařilo, a to v rámci akce
V zahradách. Přestože se termín kryl s povodněmi, podařilo se díky laskavosti majitelů zahrad
a nasazení organizátorů objevovat jedinečný
ráz běžně neznámých zákoutí Černošic. Celá
procházka měla svou neopakovatelnou atmosféru. Jako řada návštěvníků jsem se nechala
unést zaníceným výkladem samotných majitelů
a zároveň jsem se s ostatními pouštěla do výměny pěstitelských zkušeností či nápadů. Cítila jsem tu příjemnou sousedskou vzájemnost
našeho zahradního města. Až na místě jsem si
uvědomila, jak vstřícné gesto majitelé udělali.
V té chvíli jsem porozuměla jisté zdrženlivosti
ostatních. Není to pro každého, vpustit si cizí
návštěvníky do svých soukromých prostor. Přesto si myslím a doufám, že to byl obohacující
a poutavý zážitek pro všechny zúčastněné.

FOTO: Klub Kloaka

-- Ve zrekonstruované „hasičárně“
v Radotínské ul. vznikl příjemný prostor
pro různé kroužky i soukromé akce. --

V zahradách – pokračování?
V závěru loňské prohlídky jsem od přítomných zaslechla myšlenku uspořádat příští setkání v době květu nebo podzimního zbarvení
zahrad. Proto bych chtěla vyzvat zájemce, kteří
by chtěli v této akci pokračovat a otevřít svoji
zahradu veřejnosti. Běžně nepřístupné zahrady a parky se každoročně otevírají druhý víkend
v červnu. Na webu www.vikendotevrenychzahrad.cz se můžete sami přihlásit nebo můžete
otevřít svoji zahradu kdykoliv jindy, nezávisle.
Setkání zájemců se uskuteční v klubu Ferenc Futurista v úterý 13. května od 19 hodin,
kde společně s iniciátorkami události V zahradách Evou Klimentovou a Mariou Cavinou dohodneme podrobnosti.
Aktuální informace najdete na webu www.
gardenpanorama.cz
a v klubu Ferenc Futurista.
V sobotu 8. listopadu 2014 připravujeme
v jedné černošické
vile a zahradě komponovaný večer věnovaný Irmě Geisslové
(1855-1914), české
spisovatelce a básnířce, předchůdkyni
české dekadence.

vých kreací hvězdné elity českého i slovenského filmového a hudebního umění. Využívá své
původní profese filmaře a natáčí krátké klipy jak
se svými blízkými, tak sám se sebou. Hudba
a výtvarné umění je zde použito k neobvyklým
improvizacím přímo na podiu. Zkrátka takové
„one man show“, jehož nedílnou složkou je filmová projekce, barokní hudba, improvizace,
jazz, šanson, mluvené slovo a mnoho dalšího.
Přijďte se podívat. Vstupné pro studenty a důchodce 100 Kč, pro ostatní 130 Kč.
Pavel Blaženín

2x FOTO: Petr Králík

-- Podaří se navázat
na loňskou úspěšnou akci? --

Simona Kysilková
Šnajperková

Uspořádejte vaši akci v Klubu Kloaka
Kde: ul. Radotínská 1128 (hasičská zbrojnice
naproti Sportparku Berounka)
Klub Kloaka je prostor, který vznikl zrekonstruováním části Černošické hasičské zbrojnice,
a je určený pro pořádání kulturních, hudebních
a vzdělávacích akcí.
Tento prostor jsme vytvořili za účelem nabídnout místním spolkům a aktivním obyvatelům místo
pro pořádání jak veřejných akcí, tak soukromých
schůzek/briefingů. Měl by tak vzniknout prostor,
který nabídne různorodý program pro místní obyvatele, bohatý jak na kulturní zážitky tak na vzdělávání.
Chtěli bychom vás tímto tedy vyzvat, pokud
máte zajímavý koníček/zájmový kroužek a nemáte
se kde scházet, nebo byste chtěli vaše hobby roz-

šířit mezi širší veřejnost pomocí workshopu, Klub
Kloaka je tu pro Vás.
Prostor jsme zrekonstruovali a vybavili v rámci projektů realizovaných za podpory nadačního
programu O2 Think Big a samozřejmě za podpory
města Černošice. Aktuálně Klub Kloaka disponuje projekčním zařízením s plátnem, které dobře poslouží při projekci filmů i při workshopech
a besedách. Pro pořádání workshopů atd. je
k dispozici Flipchart.
Dále může nabídnout velké množství hudebních
nástrojů pro muzikální vyžití, a deskových her.
Kapacita prostoru čítá cca 20 míst k sezení.
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.
Klub Kloaka o.s.
franta.hula@klubkloaka.cz
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Dračí lodě v Dobřichovicích
Kdy: sobota 10. května, 10.00 - cca 17.00
Kde: na Berounce v Dobřichovicích (ul.
Nad Jezem - u zámku)
Již podruhé budou v sousedních Dobřichovicích na řece závodit dračí lodě. Nenechte si
ujít tento jedinečný zážitek, ať už coby závodníci nebo jen jako diváci.
Každá posádka – tedy 20 pádlařů a 1 člen
určující rytmus a tempo pádlování - pojede
minimálně tři soutěžní závody, každý z nich
na 300 metrů. Všechny lodě zapůjčí na závod
Česká asociace dračích lodí. A její profesionální kormidelníci, mezi nimiž jsou mistři Evropy
a světa, se postarají také o řízení lodí. V pří-

padě plně obsazené startovní listiny se závodu
účastní okolo 320 závodníků a závodnic.

Kdo se může do závodu přihlásit
Posádky se mohou hlásit do 8. května.
A nemusí jít v žádném případě o žádné profesionály. Hlásit se mohou všichni sportovní
nadšenci. Samozřejmě budou mít posádky
možnost zatrénovat si den předem (v pátek
9. 5. od 15 hodin). Zoufat nemusíte ani, pokud nedáte dohromady 20 lidí. Závodit můžete
i v menším počtu.
A zazávodit si mohou i naši potomci. „Po
poradě s organizačním výborem vypisujeme
závod dětských posádek,“ uvedl
FOTO: archiv pořadatele
Miroslav Ostrýt, hlavní pořadatel
a organizátor závodu. Podmínkou
jsou minimálně tři přihlášené posádky dětí. Všichni také musí mít plovací
vesty.
Peníze pro OS Náruč
Část výnosu věnuje organizátor závodu Dětskému dennímu stacionáři
v Dobřichovicích. „Drobně finančně
podpoříme postižené děti, ale rádi je
také pozveme na projížďku na dračí
lodi. Pokud to okolnosti a způsobilost dětí dovolí,“ dodává Ostrýt.

-- Do závodu se můžete přihlásit i vy s vašimi přáteli. --

inzerce

Dana Jakešová

-- keramička Anna Musilová --

Výstava
CESTOU RADOSTNOU/
ŽALOSTNOU
Kdy: 6. června – 31. července
Kde: Galerie Mokropeská kaplička
Sv. Václava
„Cestou radostnou/žalostnou“ - takto chce nazvat svou druhou výstavu keramička Anna Musilová žijící v Černošicích. Povzbuzena pozitivním
ohlasem na svou loňskou prázdninovou výstavu
připravuje výstavu novou, jejímž tématem je opět
život lidský, tentokrát zobrazen dvěma cestami,
kladnou a zápornou. Těmito předem danými
cestami se slepě ubírají figury z pálené hlíny.
Víra v naději šťastného a plného života přes nástrahy osudu je posláním této výstavy.
Pavel Blaženín

ŠmikFik Fest podruhé!
Kdy: 21. – 22. června
Kde: Sportpark Berounka
Pomalu ale jistě se blíží červen a s ním i konec školy. Konec školy, to je
volno, sluncem zalité dny a pohoda… a k tomu patří i ŠmikFik Festival.
Druhý ročník festivalu se bude konat o víkendu 21. - 22. 6. 2014
ve Sportparku Berounka. Stejně tak jako loni se můžete těšit na klaunská a divadelní představení v šapitó a cirkusové aréně, večer pak na
solidní koncert několika hudebních skupin a celý program protknou
workshopy cirkusových dovedností, při kterých si budete moci vyzkoušet žonglování s nejrůznějšími předměty, balancování na obřích koulích,
chůzi po laně a mnoho dalšího…
Nezapomeňte si tedy předposlední víkend v červnu označit v kalendáři jako ŠmikFik víkend!
František Hůla, Klub Kloaka o.s. a Sacra Circus
www.smikfikfest.cz, www.sacracircus.cz, facebook: smikfikfest2014
FOTO: archiv pořadatele

-- Na závěr školního roku se opět chystá ŠmikFik Fest. --
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Noc kostelů 2014
Kdy: pátek 23. května, 18.00 – 23.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Komenského ul.
Do celorepublikové akce Noc kostelů se
již tradičně zapojí také kostel Nanebevzetí
Panny Marie. Nenechte si ujít jeho návštěvu.
Kostel bude otevřen od 18 do 23 hodin. Od
19.30 hodin se potom můžete těšit i na koncert. Skladby W. A. Mozarta a L. van Beethovena zahrají Anna Poulová (housle), Václav
Polívka (viola) a Jan Poul (violoncello).
Lucie Poulová

-- Varhaník Josef Kšica --

Varhaník z katedrály
sv. Víta zahraje
v Černošicích
-- V 19.30 se kostelem rozezní hudba. --

Noc kostelů v modlitebně Církve bratrské
Kdy: pátek 23. května od 18.00
Kde: modlitebna Církve bratrské (u Tesco)
Mezinárodní a celorepubliková akce Noc kostelů
letos připadá na pátek 23. května. A modlitebna
CB se k ní opět připojí.
V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1300 kostelů,
ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky
na 8000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než
450 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných
během večera a noci. Na Slovensku bylo v rámci
Noci kostolov otevřeno několik desítek kostelů.
Noc kostelů „Kirikute öö“ se konala také v Estonsku. Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla
před devíti lety ve Vídni, kde také v roce 2005
proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der
Kirchen“. V roce 2009 se touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a poprvé pozvali širokou veřejnost na noční
program do několika otevřených kostelů. Zájem
návštěvníků o první ročník Noci kostelů povzbudil
zástupce z mnoha dalších kostelů a modliteben
křesťanských církví, a tak se již v následujícím
roce konala Noc kostelů v celé České republice.

Program v černošické modlitebně
• 18.00 – 19.00 - Dílna pro děti. Vyrábění všeho druhu pro nejmenší děti, hry pro ty starší.
• 19.30 – 20.00 - Vystoupení pěveckého sboru CB Černošice. Výběr z duchovní hudby
od baroka až po jazz.
• 20.00 – 21.00 - Komponovaný pořad: varhany – zpěv – biblické čtení. Francouzské
baroko moteto s doprovodem varhan. Tomáš
Hála (varhany) - absolvoval Pražskou konzervatoř, HAMU, varhanní improvizaci u prof.
J. Vodrážky, dirigentskou stáž u Z. Košlera
v Národním divadle. Spolupracuje se symfonickými orchestry, Českým rozhlasem. Vyučuje na Pražské konzervatoři. Tereza Růžičková a Zuzana Kopřivová (soprán).
Po celý večer bude možnost prohlídky modlitebny s výkladem. Můžete se také na chvíli zastavit a ztišit v tzv. modlitebním koutku. Napište
zde svou prosbu, poděkování na stěnu anebo
zanechte vzkaz, za co bychom se mohli za vás
či vaše blízké modlit.
Pavel Paluchník
kazatel CB

Kdy: neděle 18. května v 19.00
Kde: m
 odlitebna Církve bratrské, Hradecká ul. (u Tesco)
Nové varhany rozezní v modlitebně Církve bratrské varhaník katedrály sv. Víta v Praze, Josef
Kšica. V programu výjimečného večera zazní
díla od Johanna Sebastiana Bacha, Johna
Stanleye, Františka Xavera Brixi, Jana Křtitele
Vaňhala, Césara Francka, Maxe Regera či Leona Boëllmanna.
Josef Kšica je absolvent konzervatoře v Brně
a Hudební fakulty AMU v Praze. V letech 1985
– 1992 byl členem Pražského filharmonického
sboru, se kterým podnikl četná zahraniční turné
a natočil řadu významných hudebních projektů.
V roce 1990 stál u zrodu Pražského komorního sboru, kde působil devět let jako sbormistr,
varhaník a korepetitor. Významné je jeho účinkování na zahraničních festivalech v roli cemballisty a varhaníka (Kolín nad Rýnem, Schleswig,
Stuttgart, Salzburg, Pesaro, Palermo, Perth).
V neposlední řadě je i cemballistou souboru Ars
Instrumentalis Pragensis, se kterým obdržel 1.
cenu a zlatou medaili na mezinárodní soutěži
v japonské Ósace (1996). Od roku 1999 je
varhaníkem a ředitelem kůru katedrály sv. Víta
v Praze a sbormistrem Pražského katedrálního sboru. Věnuje se realizacím staré české
a světové hudby (A. Caldara, F. X. Brixi, J. A.
Sehling, J. Ev. Koželuh, J. Zach, J.D. Zelenka)
pro nahrávací společnosti a televizi.
Pavel Paluchník
kazatel Církve bratrské

Program varhanního koncertu
Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Preludium a fuga h moll BWV 544
Chorální trio „Nun freut euch, lieben Christen
g´mein“
Toccata a fuga d moll BWV 565
John Stanley (1712-1786):
Voluntary X
František Xaver Brixi (1732-1771):
Preludium C dur
Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813):
Fuga C dur
César Franck (1822-1890):
Preludium, fuga a variace, op. 18
Fantasie C dur (verze A)
Choral č. 3 a moll
Max Reger (1873-1916):
Introdukce a fuga ze Sonáty d moll, op. 60
Leon Boëllmann (1862-1897):
Toccata

FOTO: CB

-- Program v modlitebně CB potrvá až do 21 hodin. -21
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Americká kapela The Nat Osborn Band
Kdy: neděle 18. května ve 20.00
Kde: Club Kino
The Nat Osborn Band je kapela založená před dvěma lety v Newyorském
Brooklynu, která hraje ve stylu Rock, Funk, Soul, Indie a Pop. Kapela
vydala v dubnu 2013 své debutové album s názvem „Král a klaun“ a od
té doby procestovala s velkým úspěchem USA i Evropu a zúčastnila se
vyprodaných festivalů na obou stranách Atlantiku. V květnu 2014 se tato
kapela vrací do Evropy a na jeden večer se zastaví i v Černošicích!
Nat Osborn je výborný klavírista, skladatel a libretista, který vede svou
kapelu s vynalézavostí a sílou svého oduševnělého zpěvu. Na kytaru ho
doprovází dva mladí a velmi talentovaní muzikanti Dustin Carlson a Reuben Cainer a mix rytmů podpoří úspěšný bubeník Zach Nicita.
Nenechte si ujít tento unikátní večer s mladými a talentovanými newyorskými muzikanty, kteří Vám předají své zkušenosti z amerického i evropského turné a vše zabalí do jedinečného zážitku! Vstupné 180 Kč,
pro seniory 130 Kč.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv kapely

-- The Nat Osborn Band hraje ve stylu Rock, Funk, Soul, Indie a Pop. --

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích

květen

23. 4. – 31. 5.
3. 5.
3. 5.
4. 5.
5. 5.

Balónové lítaní ve fotografii – výstava fotografií Jaroslava Franty
Farmářské trhy
„Dividlo“ Jiřího Stivína – hudba a výtvarné umění v neobvyklých improvizacích
Májové slavnosti
Setkání všech dobrých lidí – seniorů

27. 5. – 1. 6.

Vinotéka Cellarius, Centrum Vráž
8.00-12.00, prostranství u vily Tišnovských
20.00, Club Kino
od 14.00, Masopustní náměstní
13.30, komunitní centrum MaNa,
Komenského ul (naproti kostelu)
Kocourek Modroočko – muzikál pro děti s písničkami Marka Ebena
16.00, Club Kino
V zahradách – setkání zájemců o otevření zahrad aneb podaří se navázat na loň- 19.00, klub Ferenc Futurista
skou akci V zahradách?
(naproti hotelu Kazín)
Absolventský koncert žáků ZUŠ – vystoupení Pramínku
18.00, kulturní sál v Centru Vráž
FunRide – závod na horských kolech pro děti i dospělé
9.00-11.00 registrace závodníků,
start u hřiště v Husově ul.
Varhanní koncert – díla J. S. Bacha, F. X. Brixi a dalších v podání Josefa Kšici, varha- 19.00, Modlitebna CB (u Tesco)
níka katedrály sv. Víta
The Nat Osborn Band – koncert americké kapely
20.00, Club Kino
Vystoupení žáků hudebního oboru a menších dětí z Pramínku
17.00, sál ZUŠ, Střední ul.
Noc kostelů – dílna pro děti, vystoupení pěveckého sboru, komponovaný pořad 18.00 – 21.00, Modlitebna CB (u Tesco)
varhany - zpěv - biblickké čtení
Noc kostelů – otevřený kostel, koncert se skladbami W. A. Mozarta a L. van Beetho- 18.00 – 23.00, kostel Nanebevzetí Panny
vena
Marie, Komenského ul.
Dětská rallye s MC Mraveniště
15.00, start – křižovatka ul. Říční a Zd. Lhoty
16.00, pokračování na zahradě Sokola
Jazz Festival
po celých Černošicích

6. 6. – 31. 7.
21. – 21. 6.

Cestou radostnou/žalostnou – výstava
ŠmikFik Fest

11. 5.
13. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5.
18. 5.
21. 5.
23. 5.
23. 5.
25. 5.
červen

květen

v okolí

4. 5.
4. 5.
10. 5.
17. 5.

Praktická přednáška a ukázka práce včelařů
Máchův máj – divadelní představení v podání karlovarského hudebního divadla
Závod Dračích lodí na Berounce
Putování za pokladem skřítka Dubínka – RC Fabiánek připravilo pro děti spoustu
her a úkolů

17. 5.
19. 5. – 1. 6.
20. 5. – 20. 6.
24. 5.
24. 5.
28. 5.
30. 5.
31. 5.

Staročeské Máje
Výtvarný ateliér Martiny Fojtů – výstava dětských prací
Prodejní výstava obrazů Ivany Kubátové
Velké radotínské rodeo o Senátorský pohár
Májové korzo – slavnostní otevření zrekonstruované ul. 5. května
Staročeské Máje
Noc na Karlštejně – muzikál v podání poberounských profesionálů i ochotníků
Středověké slavnosti – akce spojená s cestou císaře Karla IV. na Karlštejn; večer
opět muzikál Noc na Karlštejně

červen

7. 6.

Velký dětský den

Galerie Mokropeská kaplička
Sportpark Berounka

9.00-12.00, Solopisky u hasičské zbrojnice
19.00, nádvoří hradu Karlštejn
10.00-17.00, Dobřichovice (u zámku)
15.00-16.00, start Dobřichovice - odpočívadlo na křižovatce ul. Krajníkovy a Svážné
(nad závorami u dobřichovického nádraží)
od 10.00, Lety u Dobřichovic, náves
velký sál na zámku Dobřichovice
Kavárna Modrý domeček, Řevnice
Jezdecký areál v Říčních lázních Radotín
podvečer, Dobřichovice
od 13.30, Karlštejn, náměstí
20.30, zámek Dobřichovice
od 14.00, zámek Dobřichovice
areál Říčních lázní Radotín

Aktuální informace ke kulturním, společenským a sportnovním akcím
v Černošicích a okolí najdete na www.kultcernosice.cz.
22

z města a okolí

Pasta Fidli jsou tu
Pozdě, ale přeci…. Čerstvé těstoviny Pasta
Fidli již spatřily světlo světa.
Pokud jste čerstvé těstoviny ještě neochutnali, dovolte nám krátké představení.
Určitě jako každý z nás řešíte denně otázku času, v tomto případě Vám čerstvé těstoviny pomohou, během 2,5 minut máte těstoviny uvařené a s trochou čerstvého pesta
je hotovo.
Pro hladovějící krky doma budete maminkou číslo jedna, jelikož máte během chvilky
uvařené výborné jídlo, bez zbytečného nádobí a o to více času budete mít na odpolední
rodinné pexeso, které dětem slibujete celý
týden.

A Vy můžete být spokojená, jelikož Vaše
rodina jí potravinu, která je bez konzervantů,
chemikálií a barviv a i přesto má stále krásnou
žlutou barvu, díky vysokému obsahu vajec.
U nás slovo čerstvé znamená, že naši
zaměstnanci Vám s láskou vyrobí těstoviny
na stroji, které poté ručně zabalí do fresh
folie a krásného obalu, kteří vyráběli naši
zaměstnanci v Občanském sdružení Náruč,
poté jdou těstoviny rovnou k Vám, ať už je
koupíte v obchodu, nebo si je objednáte
v restauraci.
Udělejte si odpočinek od dlouhého vyvařování v kuchyni a dopřejte si vzácné chvíle
s rodinou.
www.pastafidli.cz
za OS Náruč
Gabriela Cyrnerová

FOTO: OS Náruč

-- Čerstvé
těstoviny můžete
koupit třeba
v prodejně
Cellarius,
„U sousedů“
v Dobřichovicích
či v kavárně
Modrý domeček
v Řevnicích. --

Prodejní výstava
Ivany Kubátové
Kdy: 20. května – 20. června
Kde: kavárna Modrý domeček
v Řevnicích
Od 20. května jste zváni na prodejní výstavu
výtvarnice Ivany Kubátové inspirovanou pestrým světem orchidejí v Botanické zahradě
v Praze.
Paní učitelka Ivana ze ZŠ Třebotov studovala na pedagogické fakultě UK v Praze
obor český jazyk a výtvarná výchova. Nyní
vede také keramické kroužky a kromě pedagogické práce ve výtvarných oborech
se věnuje příležitostně vlastní tvorbě jako
je kresba, malba, keramika, fotografie. Inspirací je jí především příroda a velká láska
k orchidejím. Impulsem pro tuto výstavu byla před pěti lety orchidejová farma
na Madeiře.
„Zdejší kraj - Český kras, Brdy, Berounku… jsem si zamilovala, zapustila zde kořeny a jsem moc ráda za příležitost vystavovat
u Vás...,“ říká paní Ivana Kubátová o spolupráci s Modrým domečkem.
Na červen pro Vás chystáme, jako každý
rok ve spolupráci se ZUŠ Řevnice, FOTOSALÓN.
Krásný květen plný barev a slunce Vám
přeje za OS Náruč
Šárka Hašková

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Knížky pro dospělé:
BROWN, Sandra: Smrtelné nebezpečí – napínavý román;
COLE, Martina: Gang – detektivní román;
DOUSKOVÁ, Irena: Medvědí tanec – román
o posledních měsících života Jaroslava Haška.
Ještě v něm dřímá někdejší vtipálek a provokatér, ale příběh jeho posledních dnů nás často
dojímá a někdy z něj mrazí;
GALBRAITH, Robert: Volání kukačky – vysoce ceněný debut Roberta Galbraitha (pseudonym J. K. Rowlingové), v němž se poprvé
setkáváme s Cormoranem Strikem, vskutku neobyčejným soukromým detektivem, který svou
originalitou najde mezi současnými detektivy jen
stěží sobě rovného;
MOTL, Stanislav: Děti Antonína Kaliny –
téměř neuvěřitelný, a přesto pravdivý příběh
českého vězně, kterému se podařilo v krutých
podmínkách koncentračního tábora Buchnwald
zachránit tisícovku dětí. Dětí, na které čekala
smrt. Jmenoval se Antonín Kalina a byl z Třebíče;
MOYES, Jojo: Než jsem tě poznala – romantický příběh o dvou lidech, kteří nemají nic
společného, dokud jim láska nepoloží k nohám
celý svět. S ním však i otázku, jak vysokou cenu
je člověk ochoten zaplatit za štestí toho, koho
miluje;
MUNRO, Alice: Drahý život – povídky nositelky Nobelovy ceny za literaturu za rok 2013;
NESBO, Jo: Červenka – politický román, který

se zabývá hrozbou fašismu, nejen v Norsku, ale
kdekoliv na světě;
NIEDL, František: Světla na pobřeží – čtyřicátník Michael Dabert, někdejší příslušník francouzské Cizinecké legie, ale také elitní žoldák
a bezpečnostní expert, se už poněkolikáté pokouší odstřihnout od své minulosti. Tentokrát si
při útěku před vlastní identitou zvolí za cíl Kalifornii;
URBAN, Miloš: Přišla z moře – inteligentní
román noir, v němž se v policejní cele setkává
podezřelá tajemná kráska, zadržená polonahá
na pláži a mladý novinářský elév, píšící o ní článek. Netuší, že její přízeň by mohla být životu
nebezpečná.
Knížky pro děti a mládež:
Bajky o zvířátkách;
Klasické české dovednosti - návody na upletení pomlázky, věnečku, výrobu lodičky z kůry,
draka. Na všechno, co by měl umět každý český
kluk a holka;
Můj svět - leporelo pro nejmenší;
BENTON, Jim: Můj milý deníčku - příběhy
z Mackerelské základní školy, pro dívky od 9 let;
MONGREDIEN, Sue: Příběhy se šťastným
koncem. Zatoulané štěňátko - krásný příběh
o lidech s dobrým srdcem, kteří pomáhají zachraňovat zvířata;
PEREIRO, Alicia: Knížka plná nápadů pro
deštivé odpoledne;
ROVIRA, Pere: Hledej a objevuj. Dinosauři;

STOKER, Bram: Dracula - komiks;
TETOUROVÁ, Marie: Malované čtení - co mě
čeká až vyrostu - barevná vyprávění pro začínající čtenáře. 22 krátkých příběhů pro děti, v nichž
jsou některá slova nahrazena obrázky;
TRUJILLO, Eduardo: Hledej a objevuj. Vlaky
a železnice;
VÁLKOVÁ, Veronika: Dobrodružné výpravy
do minulosti. Karel IV. - cestování s Bárou pomocí kouzelného atlasu do středověku, pro děti
od 11 let.
Nové časopisy:
National Geographic Česko - obsahuje články na různá vědecká témata, knihy, fotogalerie
a tipy na výstavy;
100 + 1 zahraniční zajímavost - legendární
populárně-naučný čtrnáctideník plný zajímavostí
z celého světa z oblasti vědy, techniky, přírody,
historie a společnosti;
Praktická žena - kreativní měsíčník pro ženy,
které rády tvoří módní doplňky a dekorace do
svého bytu.

Otevírací doba v knihovně:

Pondělí: 9.00–11.30
12.30–18.00
Středa: 9.00–11.30
13.00–19.00
Čtvrtek: 		
12.30–16.00
Pátek:
9.00–11.30
naše telefonní číslo: 221 982 562,
knihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny www.mestocernosice.cz
nebo na www.naseknihovna.cz/cernosice
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Humanitární sbírka Diakonie Broumov
Pozor, změna termínu!
Kdy: p
 átek 13. 6. od 15.00 do 18.00
a sobota 14. 6. od 8.00 do 14.00
Kde: Dům s pečovatelskou službou na Vráži
Již tradičně proběhne v Černošicích humanitární sbírka pro občanské sdružení Diakonie
Broumov. Jde o neziskovou organizaci, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Co můžete přinést:
• letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• látky (minimálně 1m, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
• domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky
- vše nepoškozené
• vatované a péřové přikrývky a polštáře, peří
• obuv – veškerou nepoškozenou (a spárovanou
– prosíme svázat tkaničkami či gumičkou)
• hračky – nepoškozené a kompletní
• NOVĚ také menší funkční elektrospotřebiče
(např. rychlovarná konvice).

Věci, které vzít nemůžeme:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil
Všechny věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.
Více informací o Diakonii Broumov najdete na
www.diakoniebroumov.org.
Milena Paříková
členka Rady města Černošice

inzerce

Hledám studentku nebo důchodkyni,
na hlídání 4 a 9-letého syna z Černošic,
v odpoledních hodinách.
tel. 737 184 921

Úklidové služby

jednorázové, pravidelné i generální úklidy

Jiří Huňáček, Černošice
mobil: (+420) 702 850 853, (+420) 702 824 142
uklid@jh-trade.cz, www.jh-trade.cz

Letní příměstské tábory

s Klubem Beránek
S Beránkem za pokladem
Kdy:
1.7. - 4.7. 2014 (od úterý do pátku 8:00 do 17:00)
Kde:
v Klubu Beránek, Komenského 99, Černošice
Pro děti: ve věku 3 - 5 let
Lektoři: Kačka Beranová (Montessori lektor)
Léto s Ferdou mravencem a jeho kamarády v Beránku
Kdy:
18.8. - 22.8.2014 (od pondělí do pátku 8:00 do 16:00)
Kde:
v Klubu Beránek, Komenského 99, Černošice
Pro děti: ve věku 3 - 5 let
Lektoři: Ivana Maierová (hlavní lektor klubu)
		
Petra Verdis (lektor dramatické výchovy)
Cesta kolem světa
příměstský tábor s rodilým mluvčím v angličtině
Kdy:
7.7. - 11.7. 2014 (od pondělí do pátku 8:00 do 16:00)
Kde:
v Klubu Beránek, Komenského 99, Černošice
Pro děti: 6-12 let
Lektoři: Tom Pentel -rodilý mluvčí (učitel dramatické výchovy)
		
Marie Cisse Mamulová
Výlety s angličtinou
po okolí Černošic a Radotína s rodilým mluvčím
Kdy:
14.7. - 18.7. 2014 (od pondělí do pátku 8:00 do 16:00)
Kde:
v Klubu Beránek, Komenského 99, Černošice
Pro děti: 6-12 let
Lektoři: Angelo - rodilý mluvčí (překladatel)
		Marie Cisse Mamulová - český lektor (výuka angličtiny,
milovnice skotského Edinburghu)

CENY JIŽ OD 2600,- Kč
Informace a přihlášky:
Kateřina Beranová 775 910 380,
e-mail: kacka.beranova@volny.cz, www.klub-beranek.cz
Přihlášky prosím do 31.5. 2014
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Kadeřnickéslužby
Kateřina Kuťáková

od 1. 4. nově ve studiu Veronika
v Dobřichovicích, ul. 5. května 534

Kontakt:
775 344 156

