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Přivítejte léto na karnevalu

na bolavý chrup se vám sličná zubařka podívá,
hlad můžete zahnat dobrou pečínkou na grilu
dělanou, připraveno je představení děské, ale
i pro dozrálé, po celý den hudební produkce
i z krajin dalekých a ještě mnohem víc. No, a přijde také klaun. Celým dnem bude provázet Jirka
Burian.
Prostě, pokud si chcete užít spoustu zábavy,
legrace, dobré jídlo a pití, neváhejte, vemte své
děti, rodiče, prarodiče, děti vašich dětí a i děti
dětí vašich dětí, a třeba i přátele a jejich děti
a přijďte si s námi užít nultý ročník Černošického
karnevalu. Právě začínáme!
A nezapomeňte, masky sebou! Vstup zdarma.

Ve škole naposledy zazvonilo, vysvědčení je rozdané a navíc – začíná léto. A to je
potřeba náležitě oslavit! Kde? No přece na velkém letním Černošickém karnevalu.
Bude zde spousta zábavy pro všechny generace – pro děti nejmenší i ty už trochu
odrostlé, pro dospělé mladší, ty ze střední generace i ty ještě starší. Nenechte si
proto ujít nultý ročník této nové černošické tradice.
Kdy: pátek 27. 6. od 10 do 24 hodin
Kde: prostranství Centra Vráž
A proč vlastně zrovna karneval? Vždyť tohle
slovo má většina z nás spojené spíš s koncem

zimy a začátkem jara. Napadnou nás slavné
karnevaly v Benátkách či brazilském Riu, nebo
náš masopust. Jenže karneval je i synonymem
slov jako slavnost, oslava, zábava…takže proto
nultý ročník letního karnevalu. Ano, počítá se
s dalšími ročníky.
Rádi bychom uvedli v tradici Černošický karneval, který by se měl státi oslavou vítání léta,
ale může být i třeba dobrou příležitostí se setkat
s přáteli nebo poznat přátele nové. Ale hlavně
poznat své sousedy tak trochu z jiné stránky než
za okny svých aut. Smyslem karnevalu ovšem
není se nechat bavit, ale stát se jeho součástí.
Proto připravujte masky pro sebe i své ratolesti.
Ať náměstí zavaleno jest bukanýry, kejklíři, princeznami, strašidly, holotou i žebrotou, ať tento
den potěší srdce těch, jež s dětskou radostí popustí uzdu své fantazii.
Co vás tedy čeká a nemine?
Veselý maškarní rej s hudbou a tancem, plný
her a soutěží. Tombola, bohatá na ceny, hrad
skákací i padací, kolotoče, co zamotají hlavu
každému dítku, dětská diskotéka, malování
na tvář a barvení vlasů pro skrytí identity své,

Tohle všechno bychom ovšem nemohli uspořádat jenom tak. Velké díky patří městu Černošice, které akci významně podpořilo. Samozřejmě i všem dalším, kteří se na přípravě karnevalu
podílí, tedy firmě IBS Rokal, restauraci Aquarius, stomatologickému centru MUDr. Světlany
Vlasákové a společnosti Curaprox, hračkářství
Bambule, kde navíc vaše ratolesti dostanou slevičku za každou jedničku na vysvědčení, firmě
Šiba, salónu Jana Roškot,ORL – MUDr. Suchý
a Schalek, realitní kanceláři Century21, oční optice Dobře vidíš, vinotéce Cellarius, papírnictví
Yvony Markové, lékárně U Sv. Kryštofa na Vráži, studiu Dani Decor, obchodům Coccodrillo,
Charakter a Noblesa, květinářství Centrum Vráž
a Salonu Lucie. A nesmíme zapomenout ani
na účinkující.
za organizátory Jan Vlasák
Program karnevalu najdete na str. 22

ŠmikFik Fest aneb hudba, klauni, divadlo
Kdy: 21. – 22. června
Kde: Sport park Berounka
Poslední víkend školního roku se odehraje druhý
ročník klaunsko-divadelně-hudebního festivalu
ŠmikFik Fest. Festival nabídne zábavu jak pro děti,
tak pro dospělé, a to ve formě pohádek, představení, workshopů a koncertu hudebních kapel.
Na následující pondělí a úterý jsou pak připravena
představení pro místní základní školu.
Přijďte si užít poslední víkend před prázdninami
pod cirkusovým šapitó na břehu řeky za doprovodu
zábavných představení, nervy drásajících kousků
akrobatů a poslechu kvalitní muziky.
Klub Kloaka o. s. a Sacra Circus
www.smikfikfest.cz, www.sacracircus.cz

Program:
21. 6. 2014
10.30 – Cirkus Žardini – Sacra Circus
12.00–15.30 – Otevřené Šapitó – workshop
16.00 – Domptér – Sacra Circus
18.00–24.00 – Koncert:
18.00 – Sketa Syn
20.00 – Tyvole
22.30 – Cirkus Ponorka – Jan Ponocný
22. 6. 2014
10.00 – O
 tevřené Šapitó – Cirkus a bubliny
v Šapitó – workshop
14.00 – O Davidu a Goliáši – Martin Sochor
16.30 – Arktický Robinson – Wariot ideal

z radnice

Vlny v mateřských školkách
Letos se do městských školek (Karlická, Topolská, Barevný
ostrov) přihlásil rekordní počet 158 dětí (loni 116, předtím 146,
155, 143, 116, naposledy v roce 2008 to bylo méně než 100).
Mezi přihlášenými je ale i 7 dětí, které již do některé z městských školek
chodí, jenže z nějakého důvodu se chtějí přehlásit do jiné. Takže požadavků na nové umístění bylo vlastně 151 – a tak to možná ani skutečný rekord
nebyl. Navíc se hlásilo i 9 dětí, kterým teprve letos budou dva roky – v minulosti takovým bylo doporučováno, aby ani přihlášku nepodávaly, protože
bohužel nemají naději na přijetí.
K dispozici jsme měli 72 míst po dětech, které v září nastoupí do školy.
Celkem bylo přijato do Barevného ostrova (Vápenice) 42 dětí, do Karlické
23 a do Topolské 10 dětí (součet je vyšší než oněch 72 o tři děti, které
přešly z jedné školky do druhé). Odmítnuto bylo 79 dětí.
Přijímací řízení probíhá podle věku. Nejmladší dítě, které bylo přijato
do MŠ Barevný ostrov, se narodilo v srpnu 2010, nejmladší přijaté do Karlické v květnu 2010 a do Topolské v listopadu 2010. Děti narozené
po těchto termínech z kapacitních důvodů přijaty být nemohly.
Poprvé za poslední pár let bohužel došlo k tomu, že městské školky nebyly schopny přijmout 10 dětí, kterým na začátku září už budou čtyři roky,
tj. do školky by přišly na dva roky před začátkem školní docházky.
(Na okraj - jistě by bylo ideální mít dost míst i pro „tříleté“ (tj. zajistit
dětem tři roky ve školce), ale při končícím boomu „dětí Husákových dětí“
to je zatím nad naše možnosti. A není od věci připomenout, že stále ještě
splácíme 3,2 miliony ročně z úvěru na teprve předloni dokončenou stavbu
školky na Vápenici – splacen bude v roce 2019.)
Podle propočtů dat z matriky, kde už od roku 2006 sledujeme počty
nově narozených dětí a dětí přistěhovalých, jsme riziko neuspokojení čtyřletých dětí nepředpokládali. Co se stalo?
Zatímco na konci roku 2011 bylo ve městě 126 tříletých dětí, o rok později už jen 109, a na konci loňského roku dokonce 86 (viz graf). Zhruba takový počet jsme tedy mohli na jaře 2014 očekávat u zápisů pro další školní
rok. Pro těchto cca 86 dětí jsme měli připraveno výše uvedených 72 míst,
a protože část dětí dává přednost soukromým školkám nebo třeba zůstává
doma, očekávali jsme pro tuto věkovou skupinu příznivý výsledek zápisů.

odeslání IL do tisku) zvažujeme ještě alternativu tzv. lesní školky. Pokud
budeme mít nějaké pozitivní informace, samozřejmě budeme rodiče dětí
informovat.
Příznivou zprávou je, že podle údajů, které poskytly ředitelky našich
školek, by příští rok měla být situace výrazně lepší. K dispozici bude větší
počet volných míst, celkem až 130 (oproti letošním 72): MŠ Barevný ostrov - 52, Karlická - 60, Topolská - 16. (A tahle vlna až 130 předškoláků
dorazí do školy – kapacita školy od roku 2015 je teď hlavní prioritou, viz
text na str. 12.)
I nadále bude třeba situaci pečlivě sledovat - vyhráno není. Jakékoliv
odhady jsou jen odhady, život nejde spočítat. Silné ročníky jsou zatím
za námi, na druhé straně sice pomaleji, ale přece jen pokračuje další výstavba, a celkový počet obyvatel ještě nějakou dobu bude stoupat. Na poptávku po městských školkách má také vliv dostupnost soukromých školek (počet míst i schopnost či ochota rodičů platit školné) a další faktory.
Podle doporučených normativů by mělo městu naší velikosti stačit
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Vysvětlivky ke grafům: Podle prvního grafu u tohoto článku je vidět, že v roce
2008 se tu narodilo 90 dětí. V druhém grafu vidíme, že na konci loňského
78roku tu ale bylo hlášeno už 122 dětí toho ročníku – rozdíl je daný mj. stěhováním. Výrazně nižší počet dětí posledních čtyř ročníků by se měl příští rok
projevit u zápisů do školek a o 1-2 roky později v základní škole.
Kapacita soukromých školek a zařízení využívaných černošickými dětmi
Název
Celková kapacita
Z toho černošických dětí
(odhady)
Anglická školka Kindergarten
25
?
2013KLUB BERÁNEK
12
11
KLC Kryštof s. r. o.
14
7
Klub Loďka
12
12
MŠ Kvítek
25
23
Školka Jeden strom, Praha-Lipence
25
15
Vonoklásek, Vonoklasy
20
4
Řevnice - pobočka Jednoho stromu
30
5
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z radnice

Jednou větou...
• Před vydáním je stavební povolení na sportovní halu u základní školy a rada města zadala
za 1,1 mil. Kč zpracování druhé fáze, tj. prováděcí projektové dokumentace; po jejím dokončení a po zajištění finančních zdrojů bude
možné vysoutěžit zhotovitele a zahájit stavbu.
• Jestli nepršelo, na dirt parku v Mokropsech
proběhlo bikerské odpoledne pro kluky a holky z místní školy.
• U zápisů do městských školek nastal problém – část volných míst zabral neočekávaně vysoký počet 29 předškoláků, kteří se
zřejmě rozhodli na poslední rok před školou
přestoupit ze soukromých školek nebo z jiných obcí, a nezbylo tak na 10 dětí, kterým
v září už budou čtyři roky – takové se přitom
zatím vždy dostaly (a ve školce mohly strávit
dva roky před začátkem školní docházky). Pro
přespříští školní rok 2015/2016 by mělo být
k dispozici skoro dvojnásobně míst - více dětí
bude odcházet do školy. Více k tomuto tématu
na str. 2.
• Ministerstvo financí vyhlásilo dotační program na navýšení kapacity základních škol
v okresech Praha-západ a Praha-východ, ve
kterém je díky poslanecké iniciativě Věry Kovářové pro letošní rok částka 300 milionů;
rada ve zrychleném režimu zadala vypracování projektu na základě loni zpracované studie
na vestavbu 5 nových tříd v podkroví stávající
prostřední budovy.
• 14. června městem od lávky přes Horku
projede cyklistický závod Genesis Bike Prague 2014.
• Město Černošice dostalo pokutu za to, že
první příspěvky občanů do veřejné povodňové
sbírky v červnu 2013 přišly na transparentní
účet města o den dříve, než byla registrována
u krajského úřadu; vzhledem k okolnostem
byla pokuta stanovena v symbolické částce
50 Kč.
• 27. června se u Centra Vráž bude konat
Černošický karneval.
• Vzhledem k zájmu některých snoubenců
o rychlé a jednoduché svatební obřady, obvykle i s „dodáním“ svědků a v podstatě kdekoliv, stanovila rada jako příslušná místa v souladu se zákonem také kancelář místostarostky
a kancelář tajemníka.

• Na asfaltovém hřišti na konci Husovy ulice
skončí dosavadní zákaz pohybu na kolech
a bruslích, který tam byl od stavby hřiště,
určeného hlavně pro míčové hry. Pro malé
cyklisty a bruslaře a jejich rodiče je to jistě
dobrá zpráva. Všechny uživatele hřiště prosíme o vzájemnou ohleduplnost.
• 30. dubna proběhla schůzka končícího vedení základní školy se starostou, tajemníkem
úřadu a městskou právničkou - v konstruktivním duchu byl dohodnut konkrétní postup
přípravy pro předání školy nové ředitelce
k 30. červnu.
• Během tří dnů v květnu se nová ředitelka
školy postupně setkala s jednotlivými učiteli
základní školy a domlouvala s nimi zajištění příštího školního roku a rozdělení úvazků
a předmětů.
• Na pozvání o. s. Oživení jsem v Senátu
před třemi senátory a několika starosty malých moravských obcí hájil potřebnost zákona
o registru smluv; Černošice své smlouvy již
zveřejňují (zatím na vlastním webu) a napomáhá to důvěře občanů ve veřejnou správu, pozitivní atmosféře i úsporám času a administrativy - celá Česká republika toto vše potřebuje
jako sůl.
• Městská policie zadržela při činu dva pachatele, kteří se vloupali do neobydleného
rodinného domu na Karlštejnské, třetí utekl.
Věc byla předána státní policii. Zasahujícím
strážníkům děkujeme.
• 21. května, půl roku od začátku demonstrací v Kyjevě na protest proti rozhodnutí tehdejší ukrajinské vlády a prezidenta nepodepsat
asociační dohodu s EU, zavlála na našem
úřadě ukrajinská vlajka v rámci celostátní
akce Vlajka pro Ukrajinu.
• Slunečnou ulici, kterou loni nekvalitně
opravila firma Robstav (dosud nedostala zaplaceno, věc řeší právníci a spěje k soudu),
opraví na základě výběrového řízení firma Froněk; náklady pak budeme vymáhat na firmě
Robstav.
• Na prvním místě v zakázce na opravu silnice Dr. Janského se umístila s cenou 20 milionů firma Ekostavby Louny, se kterou máme
dobré zkušenosti již z loňského roku a letos
staví parkoviště u mokropeského nádraží.
Vysoutěžená cena představuje 34% úspory
proti projektovému rozpočtu.
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Kdy: pátek 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 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek); domácí potřeby – nádobí bílé
i černé, skleničky – vše nepoškozené; vatované

• Odbor životního prostředí dostal místo 11
let staré Fabie se 180 tis. najetými kilometry
nového Yetiho.
• Zástupci města se na silně obsazeném
jednání dohodli se SŽDC, SUDOPem a ROPIDem, že pro zastávku Černošice-Mokropsy
bude v projektu rekonstrukce železniční trati
prověřena kompromisní varianta bez posunu
nádraží, který se objevil v poslední verzi dokumentace; k datu uzávěrky IL nebylo zřejmé,
zda bude i možné zachovat přejezd v Říční
ulici nebo nikoliv.
• V sobotu 7. června od 7 hodin večer se na
mokropeské pláži bude hrát jazz.
• Krajská správa silnic nám poslala neurčitý
příslib, že obnoví mizející vodorovné dopravní
značení (čáry) na Radotínské - až na to bude
mít čas a peníze.
• V průběhu května na vybraných křižovatkách a přejezdech probíhalo první kolo
statistických měření, na základě kterých na
zakázku města (za 55 tis. Kč) vypracuje Fakulta dopravy ČVUT studii možných dopadů
různých variant rekonstrukce trati na automobilovou dopravu.
• Uspěli jsme s další žádostí o dotaci – tentokrát na zateplení MŠ Karlická a nejstarší budovy ZŠ.
• Rada města rozhodla, že v souvislosti
s celkovou rekonstrukcí ulice Dr. Janského
(s dotací ROP) opravíme z vlastního rozpočtu i parkoviště u mokropeské pláže; v této
lokalitě hojně využívané místními obyvateli k
zábavě a rekreaci bude zbývat už jen opravit
ulici podél fotbalového hřiště – na tu žádáme
povodňovou dotaci z Ministerstva dopravy.
• Vyřazenou Avii (r. v. 1986) od našich dobrovolných hasičů koupili za 45 tisíc hasiči z Jíloviště.
• Středočeský kraj připravuje na září druhé
kolo tzv. kotlíkových dotací pro domácnosti na pořízení nového kotle na uhlí, biomasu
nebo kombinaci; loni se přidělené prostředky
ve výši 40 milionů Kč vyčerpaly už čtvrtý den
od zahájení příjmu žádostí.
• Rozbil se nám cepák a nějakou dobu jsme
nestíhali sekat travnaté pásy podél hlavních
ulic.
Filip Kořínek, starosta@mestocernosice.cz

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
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Role SŽDC a role města
Správa železniční dopravní cesty je investorem, tudíž hlavní silou řízení projektu
optimalizace trati. SŽDC z principu věci neřeší, jak to bude vypadat a fungovat
v okolí samotné trati – není to její problém, tudíž ani její odpovědnost. Zájmem
SŽDC je splnit normy, získat územní a stavební povolení a postavit vše podle
projektu.
Když trať v 19. století vznikla, nacházely se zde osady o několika domech
a rušná II/115 byla cestou, po níž jezdily povozy a vandrovali pocestní. Ještě
za minulého režimu město, trať a silnice fungovaly v relativní symbióze.
Nyní je ale všechno jinak a je třeba hledat řešení pro 21. století, což pro
město s tak komplikovanou geomorfologií a hustou urbanizací kolem tratě není

vůbec snadné. Proto je třeba problematice věnovat velkou pozornost. Optimalizace trati bude pro náš region stejně důležitá jako její vznik. Proto by měla být
pojata jako historická příležitost, která může leccos vylepšit. Současný přístup,
kdy se vybírá „menší zlo“, není správný. Uvědomme si, že výsledek bude neměnný po desítky let!
Kdo je tedy odpovědný za to, co nová trať změní u nás? Naše město není
připraveno – jen reaguje na neúplné podklady od SŽDC. Nemá jedinou studii
širších vztahů kolem „nové tratě“, nemá žádné varianty řešení, nemá nic, co by
mu neposkytl sám investor. Je to stejně zvláštní, jako kdyby žaloba předkládala
argumenty obhajoby, byť fundované.
Jestli rekonstrukce trati nedopadne pro naše město dobře, nebude možné
žehrat na „dráhy“; vina bude na nás samotných.
Jakub Špetlák

Co radnice zamlčuje o rekonstrukci železnice
Vyjádření občanského sdružení Kvalitní životní
prostředí města Černošice

Všichni si jistě přejeme, aby proběhla rekonstrukce železnice, která přinese zlepšení životního prostředí v jejím okolí. Bohužel některá
řešení prosazovaná současnou radnicí by měla
výrazné negativní dopady na okolí, které současné vedení města nevidí nebo spíše nechce vidět. Vzhledem k tomu, že článek o rekonstrukci
otištěný v IL 5/2014 je značně tendenční a místy zavádějící, dovolujeme si zde připomenout
některé skutečnosti:
• Zrušení přejezdů a tedy předpokládané zrychlení průjezdu městem by přivedlo do Černošic
další tranzitní dopravu, a to zejména v souvislosti s plánovaným rozvojem okolí jako je obchvat Radotína, obchvat Dobřichovic a Hornbach Chuchle. Tranzitní silniční doprava
v obci by měla být zklidňována (obecný trend)
namísto zrychlování.
• Souběh přeložky silnice II/115 se železnicí
by vytvořil 25 m široký, neprostupný betonový
kanál procházející obytnou zástavbou nebo
okolo ní v délce asi 600 m. Tento souběh by
byl vzhledem i dopadem na okolí srovnatelný
s dálnicí. Je záměrem, že nebyla vytvořena
žádná vizualizace tak významného zásahu do
krajinného rázu Černošic?
• Případná přeložka silnice II/115 do obytné

zástavby podél trati problém nadměrné tranzitní silniční dopravy neřeší, pouze ho přenáší
jinam.
• Dokumentace EIA uvádí hlukovou zátěž od
železnice po rekonstrukci včetně protihlukových opatření (č. p. 52, den/noc) 69.1/64.4
dB, tedy překročení limitů 60/55 dB pro nové
stavby zhruba o 10 dB. Tyto vypočtené hodnoty, ale zcela opomíjejí hluk od uvažované
přeložky silnice II/115 (zřejmě záměrné opomenutí). Přeložka silnice s výhledově přes
10 000 vozidel/24h (sčítání 2010: 7867 vozidel/24h), by k již tak výrazně nadlimitnímu
hlukovému zatížení přidala dalších 60-70 dB.
V případě realizace přeložky by se tak obytná
zástavba v okolí souběhu obou staveb (Sadová, Komenského) stala prakticky neobyvatelnou.
• Není pravda, že navrhovaná přeložka silnice
II/115 kolem železnice je v souladu s platným
ÚP z roku 2010, neboť podle tohoto ÚP je
v souběhu s železnicí vedena pouze místní
komunikace s tím, že tranzitní doprava bude
vedena obchvatem (tunelem). Nutno připustit, že připravovaná změna ÚP již vedení silnice II/115 v nové trase obytnou zástavbou
umožňuje díky tomu, že tato změna již nerozlišuje místní komunikace a silnice II. a III. tř.
Je to opět záměr tyto zcela odlišné kategorie
nerozlišovat?

Chceme zachovat historický ráz Černošic,
nebo natlačit lidi do podchodů?
V Černošcích už žiji 30 let a 12 let pracuji v oboru
dopravního stavitelství. Myslím si, že je to dostatečně
dlouhá doba na to, abych mohl zhodnotit směřování
obce a především změny plánované s optimalizací
trati. Na začátek děkuji panu starostovi Kořínkovi za
otevřenost a zveřejňování všech postupů města při
jednání s účastníky projektu (SŽDC, SUDOP, ROPID).
V květnovém čísle je technicky dostatečně vysvětleno, proč je potřeba veškeré úpravy kolem Černošického nádraží provést.
Myslím, že je ale potřeba položit zásadní otázku
občanům Černošic, co si vlastně přejí?
Chceme tady centrum, které navazuje na kulturní
a historickou tradici Černošic, kde je preferován veřejný prostor pro občany, nebo ustupovat plánovanému koridoru a automobilové dopravě? Centrum zde
dnes tvoří velmi malý prostor Karlštejnské ulice a jí
přilehlých - Slánky a nádraží. Je zde ale také stále

možnost vytvořit v Černošcích centrum za Slánkou,
na místě asfaltové plochy, torza potravin a původní
zeleniny. Za centrum města považuji to, kde se stýká uzel veřejné dopravy a chodců, a to je prostor
kolem nádraží! Vedení města již v minulosti rozhodlo (pod nátlakem argumentů SŽDC), že prioritou je
zbavit se přejezdů a chodce natlačit do podchodu
s betonovými rampami. Z urbanistického hlediska to
je nejhorší možné řešení pro místní občany.
Shrneme-li to, tak kvůli přeložce II/115, která je
jistě potřeba, přijdeme o historickou budovu nádraží, kde vznikne, dle SŽDC, pouze moderní zastávka (prosklená, malá, jak bude vypadat?). Přijdeme
o volný pohyb přes přejezd Kazínská k vodě – jedné
z největších deviz Černošic a budeme všichni chodit
dlouhými betonovými rampami!! Podnikatelé v obci,
kteří profitují z náporu cyklistů a výletníků (Slánka,
Cukrárna, Bolleta atd.), budou mít smůlu. Je toto
daň, kterou chceme zaplatit?

• Není pravda, že není možno provést rekonstrukci železniční zastávky v případě zachování přejezdů, neboť nástupiště v požadované délce 200 m lze případně bez problémů
umístit za přejezd směr Praha. Samozřejmě
jen pokud bezpodmínečně potřebujeme místo citlivé kvalitní rekonstrukce existující zastávky s vyřezávaným krovem vybudovat uniformní
betonové nástupiště s plastovou budkou.
• Případným zrušením železničních přejezdů by
byla celá oblast mezi železnicí a řekou odříznuta od zbytku Černošic a stala by se jakýmsi
izolovaným ostrovem nedostupným například
v případě povodní.
• Proklamované zvýšení bezpečnosti zrušením
přejezdů je diskutabilní, neboť trať procházející obcí bez přejezdu v délce 2,5 km budou
lidé stejně z různých důvodů překonávat úrovňově.
• Zrušené přejezdy nebude již nikdy možné obnovit (nepovolí Drážní úřad), a to ani až bude
vybudován skutečný tranzitní železniční koridor jinou trasou a skutečný obchvat obce,
což by měla být ona vize, ke které směřujeme, ne tranzitní železniční koridor a přetížená
silnice středem obce.
Vyřizuje
Gerik Císař
Jednatel OS

Investor SŽDC tvrdí, že pokud bude stavět přeložku II/115, musí provést nezbytné úpravy. Zrušení
dvou přejezdů, protažení ulice Zd. Lhoty a modernizovat nástupiště (zbourat historickou budovu nádraží). Je zde také možnost nedělat nic, což SŽDC také
potvrdilo. Vymění pouze koleje. Toto také není řešení, neboť nerealizováním přeložky II/115 a zvýšením
frekvencí vlaků dojde k totálnímu zablokování dopravy
v centru města. Právě teď je jedna z posledních možností, jak přesvědčit SŽDC, aby v rámci rekonstrukce
zachovalo přejezd Kazínská a pouze opravilo nádražní budovu. Technické možnosti zde jsou, jen je třeba
chtít. Lidé se pak budou moci v centru Černošic
svobodně pohybovat bez betonových podchodů,
které časem budou vypadat stejně jako ty současné!
Na závěr je potřeba říci, že současný stav vedení
páteřní komunikace přes centrum Černošic a následně přes kopec Vráž, je úplně chybný. Za to můžeme
poděkovat minulým vedením města. Je tedy nutné už
teď pracovat na změnách územního plánu se zapracováním dalších možností vedením obchvatu (průtahu) obce mimo centrum.
Přemysl Mališ
Předseda oblastní organizace hnutí ANO

Reakce vedení města na příspěvky na této dvoustranně najdete na str. 6.
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Máme se na co těšit?
Od narození bydlím na Horce ve vilce z dvacátých let, kterou postavil můj
praděda a tak se nestydím říci, že k Černošicím mám vřelý vztah. Každé
ráno se alespoň na pár vteřin podívám z okna na Berounku a na Cukrák.
Vždy se ještě neubráním pohledu na černošickou zastávku a železniční
přejezd přes silnici II/115. V souvislosti s tímto zmiňovaným přejezdem
v poslední době často slyším, kolik automobilů přes něj denně ve špičce
projede a jak dlouho zde auta čekají. No, ale ví to někdo?
Před třemi roky jsem do Informačních listů psal článek o dopravních
intenzitách na silnici II/115, ale z důvodu jakýchsi cenzurních směrnic
nebyl text zveřejněn. Níže z něho uvádím alespoň údaje intenzit silniční
dopravy z měření ŘSD a bývalého CityPlanu, a to na příjezdu do Černošic od Radotína (měřeno v obou směrech během 24 hodin).
Zdroj: ŘSD, CityPlan

Z těchto čísel však nezjistíme, kolik automobilů přejede přes železniční přejezd na II/115 v době dopravní špičky a jak dlouho je tento
přejezd kvůli přijíždějícím vlakům uzavřen. Proto jsem se rozhodl tyto
údaje spočítat.
Jednoho všedního květnového rána tohoto roku v době mezi
6.30–8.30 to bylo 1 540 automobilů v obou směrech (1 176 směrem
na Prahu a 364 směrem od Prahy). Dále v tento interval přijelo 8 osobních vlaků do Prahy, 7 osobních vlaků z Prahy, projely 2 nákladní vlaky
a 4 rychlíky. Přejezd byl během těchto dvou sledovaných hodin uzavřen
38,5 minuty (výstražným světlem, spadlými závorami). Pro kontrolu jsem
stejné sčítání provedl ještě několikrát se závěrem, že dopravní intenzity
se lišily o +/- 7 %.
Shrnu-li své pozorování, tak ve všední den ranní špička kulminuje
mezi 7.15–7.45, kdy v obou směrech projede 450 aut, z nichž 340
jede na Prahu, přejezd je uzavřen v součtu 20 minut za hodinu, osobní
vlak na Beroun uzavře přejezd na 1:30 min, osobní vlak na Prahu pak
na 2:50 min. V případě rychlíků je přejezd uzavřen někdy „jen“ 1:00
minutu. Tolik tedy pro pořádek, abychom tušili, o jakých číslech se bavíme v souvislosti s černosickým přejezdem, který čeká nejasná - a pro
Černosice možná i neradostná – budoucnost (k přesnějším číslům by se
samozřejmě došlo při sledování dopravy v různých měsících v roce a se

Černošické přejezdy 2
Většina námitek k nadcházející optimalizaci trati
se týká doprovodných staveb, které zasahují do
majetkových práv občanů v blízkosti železnice.
Vlastní optimalizace je sice provizorní stavbou
do doby, kdy vznikne plnohodnotné propojení
Prahy na Norimberk, ale ovlivní natrvalo okolí
obou stanic v Černošicích.
Pro naše město je optimalizace velkou příležitostí získat kvalitní vlakové spojení a kulturní
zastávky, přívětivé pro uživatele.
Stavby kotvených nebo opěrných stěn pod
hřbitovem za kostelem, ani stavba ulice a mostu
přes Švarcavu v místě dnešní nádražní budovy
v Černošicích a ani posun nádraží Mokropsy
pod Školní ulici ke zkvalitnění života v Černošicích mnoho nepřinesou.
Tyto stavby nejsou nezbytně nutné a optimalizace trati se bez nich obejde.
Třetí kolej lze postavit i ve variantě bez posunu

zapracovanými informacemi např. o dopravním omezení na Strakonické,
které mají nepříznivý vliv na počet automobilů ve městě).
Vzhledem k optimalizaci železniční trati Praha-Beroun, počítanému
navýšení vlaků a zvýšení silniční dopravy se uvažuje o zrušení železničního přejezdu na II/115, a s její přeložkou. Dále se počítá se zrušením
přejezdu v Kazínské a se zbouráním budovy černošické zastávky z dob
Rakousko-Uherského mocnářství, kde má dojít ke spojení ulice Zdeňka
Lhoty s Radotínskou. Okolí černošické zastávky se tak začne bez našeho zásahu urbanisticky přibližovat normalizační výstavbě. Moc nevěřím,
že to investor SŽDC a projektant SUDOP myslí s Černošicemi vážně.
Zatím jsem neviděl žádnou dotaženou projektovou dokumentaci, která
řeší návaznosti na místní komunikace, chodníky, podchody apod. Jak
se vlastně k té nové plexisklové železniční zastávce budeme dostávat,
když bude sevřena mezi dvěma silnicema a přechod pro chodce k ní
ústí do prostoru Kiss and ride? Koneckonců dne 17. 4. 2014 na zasedání zastupitelstva dal zástupce SŽDC jasně najevo, že po dokončených
projekčních pracích (které my už asi stejně pravděpodobně nestihneme
připomínkovat, a ani nám to koneckonců nebude věcně umožněno) se
začne ihned počítat CBA analýza. Tedy analýza přínosů a nákladů, která
má ve stručnosti za úkol hodnotit investiční náklady, provozní náklady
a náklady životního cyklu projektu. Dále má určit benefity (externality) pro
společnost přepočítané na peníze (např. snížení emisí, hluku, nehodovosti apod.). A taková CBA analýza bude najatým ekonomem investora
spočítána na samou hranu ekonomických ukazatelů. Jinak řečeno, pak
už nebude možné hýbat s náklady (jedná se o evropskou dotaci) a nepředpokládané investice, o které si Černošice důrazně a včas neřekly,
nebude možné realizovat. Na krytí takových investic naše město nemá
a může tedy vzniknout patová situace, kdy město bude nuceno po mnoho desítek let trpět nevhodná opatření, která nebudou mít dopad jen
v Černošicích a Mokropsech, ale dotknou se i Vráže. Pokud SŽDC nebude brát Černošice vážně minimálně vzhledem k reliéfu krajiny a místnímu urbanismu a my nebudeme hájit své zájmy, nemáme se na co těšit.
Tomáš Jandura

nádraží tak, aby nezvyšovala hlukovou zátěž okolních rodinných domů. Pokud tím bude zachován
přejezd pod mokropeskou samoobsluhou, nebo
se snad podaří na ministerskou výjimku posunout přejezd u lávky mimo nádraží, nebude ani
nutné stavět propojku s mostem přes Švarcavu
od ulice Zdeňka Lhoty k Monopolu.
Kdyby byl nahrazen hlavní černošický přejezd
silnicí, která by vedla souběžně s tratí, zvedla by
se hluková zátěž dolní části Černošic součtem
hluku z trati i ze silnice.

Potom by ani nebyly splněny podmínky, které
jsou v EIA stanoveny tak, že má být zachována
stávající hluková zátěž. A to by už ohrozilo i samotnou optimalizaci.
Zvažme proto, zda jsou pro obec nutné
všechny doprovodné stavby a trvejme na kvalitním přístupu občanů k nádraží a na zachování
důstojných a zdravotně snesitelných podmínek
pro obyvatele v okolí železnice.
Jan Jelínek, Spolek Aqua Incorrupta

-- Obrázek nového nádraží Černošice. -5
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Reakce na příspěvky k tématu železnice
K textu Jakuba Špetláka
S panem Špetlákem se celkem dobře známe.
Je členem stavební komise, několikrát byl
hostem komise investiční. Respektujeme, že
spíše hrává roli „ďáblova advokáta“, i to je přínosné. Myslím, že si uvědomuje, že „současný
přístup, kdy se vybírá „menší zlo““ je bohužel
realitou, se kterou mnoho nenaděláme. Ano,
reagujeme na to, s čím investor přichází. Jedná se o projekt rekonstrukce státní železnice,
město není investorem, vše může proběhnout
na pozemcích dráhy.
Hlavní přejezd do Radotína buď bude zachován, nebo bude zrušen. Jiná varianta neexistuje. A přitom každá z variant nese více
či méně zřejmé nevýhody i výhody zároveň.
Každou lze za něco kritizovat. Ano, vybíráme
menší zlo – a současně větší dobro, jde o úhel
pohledu.

K textu G. Císaře, zástupce o. s. Kvalitní
životní prostředí města Černošice
Důrazně se ohrazujeme, že radnice cosi zamlčuje. To je u nás absurdní obvinění. Nutno
připomenout, že město není ani investorem,
ani projektantem. Prakticky vše, k čemu se
dostaneme, dáváme už tři roky na web, dále
bylo několik veřejných projednání a textů
v IL. Zapojení veřejnosti aktivně iniciujeme
a vítáme.
Naprosto chápu, že pan Císař a ostatní
zástupci obyvatel Sadové ulice vnímají velmi
negativně záměr vést vedle trati ještě silnici
pro auta (přeložku do podjezdu až na úrovni kostela). Je plně legitimní a prospěšné,
že se projektu aktivně věnují. A město určitě
bude hájit jejich zákonná práva. Stavba buď
bude v souladu s územním plánem, nebo nevznikne, obdobně to platí pro ochranu před
hlukem. Podle předpokladů by zachování přejezdu se závorami znamenalo delší a častější
kolony stojících aut. Zatížení životního prostředí by tak zřejmě bylo větší (čoudící auta stráví
na území města výrazně delší dobu) než v případě hladkého průjezdu pod tratí.
Případný obchvat Radotína je zcela jistě pro
Černošice hrozbou – ale to bohužel platí, ať
už my budeme mít závory nebo ne. Současné
vedení Radotína mne sice ujistilo, že obchvat
není aktuální, ale všem je nám jasné, že se to
může změnit. (Mimochodem, budoucí větší
počet vlaků prodlouží čekání i na přejezdu
v Radotíně.)
Podle všech dostupných informací je podle
bezpečnostních a technických norem v prostoru černošické zastávky možné provést
buď rekonstrukci kompletní (včetně přeložek)
nebo vůbec. Nešťastné současné umístění
přejezdů při celkové rekonstrukci stavební
úřad už nepovolí.
Přesun zastávky ke kostelu by vyloučil
možnost vybudovat mimoúrovňové křížení
v budoucnosti. Přitom intenzita automobilové
dopravy může ještě růst, počet vlaků poroste
jistě, a tak by bylo takticky špatně zvolit variantu, kterou se příští desítky let mohou problémy
s dopravou jen zhoršovat.
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K textu Tomáše Jandury
Ano, víme to. Podle našeho měření byl ve vybrané tři dny během hodiny 7.00-8.00 přejezd
průjezdný 36-37,5 minuty a neprůjezdný 22,524 minuty (celkem 9-10x). Podle předpokladu
SŽDC by zvýšení počtu vlaků po rekonstrukci
přineslo prodloužení doby zavřených závor
o cca 12 minut za hodinu – čili 50% nárůst
proti dnešku. Na přejezdu bychom tedy jistě
čekali výrazně častěji a déle.
Tomáš Jandura je od roku 2010 členem komise pro investice a strategický rozvoj coby
poradního orgánu rady města. Pokud si myslí,
že si Černošice včas a důrazně neřekly o své
zájmy, měl by za to pociťovat jistou spoluzodpovědnost. Jenže je před volbami… ;-).
Podle mne ale k žádnému prodlení nedošlo. Vedení města je s investorem průběžně
v kontaktu, naše požadavky jsou prověřovány
a zapracovávány. Od roku 2010 stále dáváme informace k dispozici veřejnosti. Vítáme
její zájem a kontrolu (skutečně intenzivní až
v posledních dvou měsících), nové podněty
přenášíme do jednání. Zadali jsme zpracování
vlastní studie automobilového provozu, žádáme SŽDC o zpracování vizualizací budoucího
nádraží (přestože do této míry detailu projekt
ještě ani nedospěl), spolupracujeme s projektanty na odborné analýze.
I nám vadí, že by měla padnout stará nádražní budova a místo ní za nástupištěm být
průjezd pro auta. Ale alternativami se zdá jen
úplné odříznutí té oblasti od výjezdu na Prahu
nebo zachování přejezdu v Kazínské, což ale
podle investora znamená, že se zastávka vůbec nebude rekonstruovat.

akci výše. Jak by to mohlo vypadat, zažíváme
právě v těchto dnech, kdy kvůli opravě Strakonické projíždí městem větší počet aut, a kvůli
závorám jsou dlouhé kolony.
O ministerské výjimce na přejezdy jsme zatím neslyšeli. Nicméně přejezd Kazínská těžko půjde přesunout výrazněji směrem k Mokropsům, protože tam je výškový rozdíl mezi
oběma ulicemi.
Přeložka hlavní ulice podél trati na úroveň
kostela samozřejmě musí splnit hlukové limity. Pokud z hlediska hlukové zátěže neprojde,
rekonstrukce nebude, zákony se ohýbat nesmějí.

K textu pana Mališe, předsedy ANO
Děkuji panu Mališovi za aktivní komunikaci
a spolupráci při posuzování projektu rekonstrukce železnice, včetně odhadu nákladů na provedení propustku pro pěší na úrovni Topolské
ulice – jedné z vedlejších priorit, o které město s investorem již delší dobu jedná. Při svém
osobním setkání jsme se nakonec sjednotili
v pohledu na důvody, pro které považujeme za
potřebnou přeložku hlavní silnice na Radotín do
podjezdu, což se do jeho textu promítá.
Bohužel v textu nejsou vyjasněné „technické možnosti“, které podle pana Mališe existují
pro zachování přejezdu v Kazínské. Ano, jistě
by si jej mnozí přáli ponechat (a jiní naopak –
zejména v souvislosti s tragickými nehodami,
ke kterým na něm dochází). Ale podle investora jakýkoliv zásah do zastávky Černošice musí
být spojen se zrušením tohoto přejezdu.
Pro vedení města je v nejbližší fázi přípravy
opravdu klíčové důsledně ohlídat a ovlivňovat, jak bude řešen pohyb pěších a cyklistů,
aby bezbariérové podchody byly co nejširší,
nejsvětlejší, dobře dostupné. SŽDC jsme již
požádali o vizualizace a zapojení při volbě stavebních materiálů. Do návrhu zapojíme také
nezávislého odborníka na straně města.
Co se týče budoucího vymístění tranzitní
dopravy, po kterém autor příspěvku volá, za
řadu posledních let i přes několik pokusů nikdo nenalezl jiné řešení než přeložku do tunelu. Územní plán pro tuto variantu zachovává
územní rezervy. V jiných zemích takto dlouhé
tunely pod srovnatelně velkými městy existují,
takže obecně to fikce není. V dnešní České
republice asi ano, ale technicky i provozně
navržená varianta jako výhled na desítky let
dopředu smysl dává.
Filip Kořínek s podporou členů rady města

K textu J. Jelínka, zástupce o. s. Aqua
Incorrupta
Město již od doby, kdy záměr posunu nástupišť v aktuální variantě dokumentace vyšel
najevo, věc řeší a důrazně požádalo investora
o takovou variantu řešení třetí koleje v zastávce Mokropsy, aby k nežádoucímu posunu pod
Školní ulici nedošlo, a to i za cenu provozních
kompromisů. Třetí kolej vyplynula z požadavků
ROPIDu kvůli možnosti zintenzivnění osobní
dopravy, což je mimochodem krok k omezování automobilové dopravy, a to včetně tranzitní, a z tohoto pohledu ji město vítá. Nejde jen
o obsloužení Mokropes, jde (hlavně) o vyšší
počet vlaků pro vytíženější Černošice.
Doprovodné stavby v Černošicích (tedy přeložky dvou FOTO: MěÚ Černošice
ulic) vyplývají z návrhu na
zrušení obou přejezdů, které jsou dnes přímo v prostoru nádraží (dělí nástupiště)
a jako takové naprosto neodpovídají bezpečnostním
normám. U přejezdu do Radotínské je jeho nahrazení
žádoucí také kvůli celkové
průjezdnosti. Počet vlaků
v budoucnosti stoupne a závory by byly mnohem častěji
-- Běžná dopravní situace v centru Černošic (květen 2014). -dole – viz propočet v první re-
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Změny v územním plánu
– přesunutí plochy občanského vybavení v ulici Husova
Po přečtení článku v květnových IL „Jak je to se změnami územního plánu
našeho města“ jsem se musela pousmát a nedalo mi to nereagovat na tento
článek. Tento článek má občany našeho města informovat o nejpodstatnějších změnách. Na konci ulice Husova, v místech, kde začíná CHKO a kde
většina z vás dnes vídá pást se koně, je místo, kam má být přesunuta plocha
občanského vybavení za zrušenou MŠ v Husově ulici. Za tuto MŠ sice již
náhrada vznikla – vznikla MŠ Na Vápenici, ale protože změny v ÚP musí
mít nějaké odůvodnění, tak zde se tato změna musí také nějak odůvodnit.
Mnozí z vás si řeknou, že je to fajn, že vznikne nové místo pro budoucí MŠ,
ale záměry vedení města takové nejsou. Město momentálně tuto plochu vůbec nepotřebuje, nemá v plánu budovat žádnou novou MŠ a dle sdělení
pana starosty Kořínka to není ani mezi střednědobými plány. Tato změna
má býti spíše územní rezervou. V článku se již ale neuvádí, že mimo jiné
zde vzniknou i další stavební parcely pro výstavbu rodinných domů, které
ale rozhodně územní rezervou nebudou. Je nutné měnit pozemek, který
není územním plánem určen k výstavbě na stavební parcely, když město
tuto plochu momentálně nepotřebuje? Nebylo by lepší tyto změny provádět
v nezbytné nouzi a raději město chránit od další výstavby?
Valná většina obyvatel Černošic Vráže si přeje zachovat tuto lokalitu ohraničenou Husovou a Kollárovou ulicí oblastí určenou k procházkám a odpočinku obyvatel z Černošic i z Prahy, nikdo si nepřeje zničit tento cíp na hranici chráněné krajinné oblasti a rozparcelovat ještě to málo, co zde zbylo...

Navrhovaná změna územního plánu na konci Husovy ulice je
řešením dlouholetého sporu mezi městem Černošice a majitelkou budovy bývalé školky v Husově ulici. Chátrající vila bývalé
školky bude moci začít sloužit pro bydlení, tj. pro účel, pro který
byla před válkou vybudována, a město získá na protější parcele
zdarma pozemek pro případné vybudování školky nové.
Rezerva pro vybudování další školky ve městě se jeví jako
velmi důležitá zejména po posledních zápisech na školní rok
2014/2015, ve kterých bylo odmítnuto celkem 79 dětí, z nichž
10 bude v září starší než 4 roky – čtyřleté děti se přitom do městské školky v posledních letech vždy dostaly.
Město Černošice tedy i přes nedávno zprovozněnou školku
Barevný ostrov a zachování školky v Topolské rozhodně není
v situaci, že bychom se měli vzdát možnosti zřízení další školky
do budoucna. Bezplatné získání pozemku pro tento účel jako
náhrady za školku původní, navíc v lokalitě, kde školka několik
desetiletí fungovala, považujeme za dobrý výsledek složitých
jednání s majitelkou těchto nemovitostí, a to i za cenu vzniku
tří nových stavebních parcel na zbývající části předmětného
pozemku.
Tomáš Hlaváček, člen rady města

Andrea Kučerová, Jitka Vlasáková

Ještě k valné hromadě Sokola
Rád bych reagoval na zprávu paní starostky
Müllerové z valné hromady Sokola (vyšlo v IL
duben), hlavně na část týkající se oddílových
příspěvků. Ano, na toto téma se opravdu vedla
bouřlivá diskuze, které jsem se také aktivně
účastnil. Myslím, že by bylo korektní napsat,
jaký byl původní návrh výboru (který se většině

členů výboru zdál celkem přijatelný) týkající se
výše příspěvků.
Ten totiž zahrnoval zvýšení příspěvků u dětí
o 100 % (z 1.100 Kč na 2.200 Kč/rok) a u seniorů o 0 % (platilo by současných 800 Kč,
resp. 600 Kč = dle věku/rok), přičemž Sokol
dostává grant od města na práci s dětmi a mlá-

Děkuji za reakci pana Michala Deré na průběh valné hromady Sokola, která se konala 13. března 2014. Dlouho jsme na výboru Sokola
diskutovali o tom, zda se ještě vracet ke zvýšení členských příspěvků, které vyvolalo negativní reakci ze strany tzv. „věrné gardy“, tedy
důchodců, kde to zvýšení bylo největší. Považuji za nutné se proto
vyjádřit k tomu, proč zvýšení členských příspěvků bylo nezbytné.
Náklady na provoz sokolovny rostou, budova je stará 80 let
a nezbytných oprav přibývá. V roce 2013 nás stála výměna okapů
200.000 Kč, na rekonstrukci zničeného antukového hřiště padlo
150.000 Kč. Nebude daleká doba, kdy bude nutné vyměnit střechu,
neboť na několika místech zatéká. Koncem března dostala výpověď
paní správcová, která nejen že neuklízela, ale ani neplatila za služby (elektrika, plyn, voda) a zůstaly po ní dluhy, které budeme soudně
vymáhat. To ovšem znamená úklid a správce zaplatit. Jak jsme prezentovali na valné hromadě, již rok 2013 skončil ztrátou, a to jsme
úklid a správce ještě neplatili. Členské příspěvky by měly pokrýt
provozní náklady, v žádném případě nestačí na investice, které bez
grantu, o který opakovaně neúspěšně žádáme jak Středočeský kraj
(opět letos již po několikáté bez úspěchu), tak MŠMT. Je pravda, že
dostáváme příspěvek od města na práci s mládeží a jsme za to městu
velmi vděčni. Používáme ho částečně na nákup cvičebních pomůcek
a různého cvičebního náčiní pro děti, částečně slouží k pokrytí provozních nákladů. Něco stojí také údržba zahrady a venkovních hřišť,
bylo by také nutné pořídit další zahradní prvky pro cvičení, staré postupně odcházejí.
Ke zvýšení členských příspěvků se na valné hromadě rozvinula
bouřlivá diskuse, zejména bylo kritizováno, proč důchodci mají mít
členské příspěvky nižší než děti a bylo poukazováno na to, že celou

deží. Protinávrhy z pléna požadovaly stejnou
výši příspěvků (slev) pro děti i seniory, nakonec byl přijat ten ve výši 1.600 Kč/rok, resp.
u seniorů nad 65 let 1.400 Kč/rok. Rád bych
podotkl, že při minulém navyšování příspěvků
před 2 lety činil nárůst u seniorů také 0 %, tím
pádem se nyní jedná o takový skok.
Michal Deré

řadu let se důchodcům příspěvky nezvyšovaly (jak ostatně uvádí i pan
Michal Deré). Padalo několik návrhů a z pléna nakonec padl protinávrh, o kterém bylo následně hlasováno a který byl většinou hlasů přijat. Srovnání loňských členských příspěvků, návrhu výboru a přijatého
protinávrhu uvádí následující tabulka.
Členské příspěvky za školní rok září 2014 – červen 2015
Cvičební skupina
Rok
Návrh
Protinávrh
2013-2014 výboru
na VH
1) Dospělí (žena nebo muž)
2.300
2 500
2 500
2) Důchodce do 65 let
800
1.000
1.600
3) Důchodce nad 65 let
600
800
1.400
4) Dítě do 18 let cvičící samostatně
1.100
2.000
1.600
5) Dítě ve skupině rodiče a děti
600
900
700
6) R
 odič ve skupině rodiče a děti
800
1.100
900
(rodič cvičí pouze s dítětem)
7) Nečlenové Sokola
70 Kč/
70 Kč/
90 Kč /
hod.
hod.
hod.

Ráda bych ještě zmínila, že všichni cvičitelé pracují dobrovolně bez
nároku na honorář a zasloužili by si alespoň občas symbolickou odměnu, např. poukázkou na cvičební úbor či obuv, tak jak se to děje
v jiných jednotách, což jsme zatím nepraktikovali. Ale bylo by to jistě
určité symbolické vyjádření poděkování za práci, kterou ve svém volném čase pro Sokol odvádějí.
Libuše Müllerová
starostka TJ Sokol Černošice
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z vašich reakcí

Parkovací místa u školy
Vážení, nevím přesně na koho se obrátit, a tak
si dovoluji oslovit všechny zastupitele naší obce
tímto otevřeným dopisem.
Bydlím nedaleko školy v Mokropsích a v posledních dnech jsem viděl, jak tam pracují elektrikáři naproti autobusové zastávce u školy. Ptal
jsem se, co se tam bude dělat s elektrikou, ale
bylo mi řečeno, že se tam buduje nové parkoviště. Posléze jsem si všiml i tabule s nápisem
„Víme o tom“, kde se uvádí, že tam budou nově
vybudována 3 stání pro auta, a to za cenu zrušení
jednoho sloupu veřejného osvětlení, který bude
nahrazen jiným, ale hlavně za cenu posunutí
a přepojení rozměrné trafostanice o pár metrů
a samozřejmě i o odbagrování podstatné části
zeminy a asi i vybudování opěrné zdi. To vše pro
stání 3 osobních automobilů, jak je uvedeno na
informační tabuli - jistě za nemalé náklady.
Nevím, proč se zde toto za obecní peníze buduje, když na druhé straně školy je velké, nedávno zhotovené pohodlné parkoviště pro více než

15 aut. Je ovšem pravdou, že z tohoto parkoviště
je to do školy o pár kroků navíc – řekl bych, že asi
tak o 10. Také nevím, proč má přednost takováto
akce i jaký to má smysl, když na příklad nedaleko
odtud, v ulici Na Marsu, je vozovka a vlastně i jediná přístupová cesta pro pěší k řadě rodinných
domků v naprosto havarijním a katastrofálním stavu a nikdo to celá léta nijak neřeší. Stačilo by při
trošce dobré vůle ty rozsáhlé kaluže, které tam
jsou skoro stále a přes které musí všichni chodit
- s kočárkami i s dětmi, alespoň zavézt nějakým
materiálem. Argumentace, že u této, po desítky let veřejné cesty, která byla kdysi i asfaltová,
nejsou vyřešena jakási vlastnická práva, je zcela
zbytečná a pouze výmluvná. Pokud by byla dobrá
vůle toto vyřešit, mohlo to být již velmi dávno aspoň provizorně upravené. Ale asi v té ulici nebydlí
ti správní lidé jako lidé, kteří vozí své děti do školy
a hodí se jim parkovat tam, co stojí trafostanice,
a tak se buduje nové parkoviště. A podobných
příkladů je jistě mnohem více.

Paní a páni radní, myslíte si, že to tak je všechno správně a v pořádku?
Vladimír Dousek

Podnět k doplnění parkovacích míst ve
Školní ulici původně přišel od některých občanů a zastupitelů. V současné době v této
ulici není ve směru nahoru kde zastavit, což
někteří řeší parkováním v prostoru autobusové zastávky, a to dokonce v protisměru.
Městská policie je sice může pokutovat, ale
rozumné dlouhodobé řešení vypadá asi jinak.
Nová místa umožní rodičům zastavit, vysadit
dítě a rychle odjet – v ranní špičce by fungovala jako místo pro zastavení typu „K+R“.
Nová místa budou jistě v budoucnosti využitá
i v souvislosti s provozem sportovní haly. Přesun trafostanice je v dohledné době nepravděpodobný (i když se o to v jednání s ČEZem
snažíme), a tím i dobudování a propojení
chodníku. Z těchto důvodů jsme se nakonec
k realizaci parkovacích míst přiklonili. Věříme,
že je mnozí ocení.
F. Kořínek

Kapacita školy aneb kde se budou naše děti učit?
Není to tak dávno, co jsme byli v IL města Černošice seznámeni s projektem sportovní haly, která
by měla v blízké době vzniknou u budovy Základní školy Černošice-Mokropsy. Nyní se na stránkách města objevila nová verze této sportovní haly
z března 2014 a obsahuje mimo jiné i tyto změny:
zřízení hlediště pro cca 180 diváků, posílení vzduchotechniky a protipožárního zabezpečení, použití
celoplošně odpružené podlahy, příprava na umístění gymnastických prvků, příprava pro malé občerstvení a změna uspořádání šaten, změna dispozic
skladových prostor aj.
Tato nová verze sportovní haly se z původních 40
mil. navýšila na neuvěřitelných 57 mil. Požadovaná
dotace města se nijak nezměnila a tudíž náklady na
výstavbu této haly se nyní navýšily o 17 mil. Zastupitelstvo mimo jiné na svém posledním zasedání
schválilo možnost jednání o dalším rámcovém úvěru právě s ohledem na financování haly ve výši cca
20 - 25 mil. Kč. Proti tomuto návrhu hlasoval pouze
pan Strejček a pí. Mašatová, tudíž tento návrh byl
schválen.
Není nesporné, že škola potřebuje vyřešit tělocvičnu a šatny, ale potřebuje také tribunu pro 180
diváků? Kapacita školy je alarmující, stačí se podívat
na zápisy do MŠ. S velkou pravděpodobností se dá
předpokládat, že příští zápis dětí do 1. tříd v počtu
dětí překoná ten letošní. V letošním školním roce
byla zrušena a rozdělena 2.E, od září bude zrušena
družina pro 4. třídy. Vše je z důvodu nedostatečné
kapacity školy. Co bude dál? Budou se třídy nadále
slučovat a ubírat družina? Nebylo by lepší, kdyby
místo super moderní sportovní haly vznikla přístavba školy s tělocvičnou?
Na stránkách města ve strategických záměrech
města sice existuje verze půdní vestavby ZŠ, ale
jakožto sekundární priorita. Je otázkou, zda by vůbec při dnešních normách a požadavcích byla tato
půdní vestavba možná a zda by nebyla finančně nákladnější než přístavba školy v rámci sportovní haly.
Doufám, že se naše děti nebudou muset učit
na tribuně....
Andrea Kučerová
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FOTO: MěÚ Černošice
Děkuji za možnost vyjasnit otázky
a pochybnosti, které v textu zazněly.
• Kapacitu školy intenzivně řešíme.
Půdní vestavba ve staré budově, která
má pojmout 5 nových tříd s celkovou
kapacitou cca 130 žáků, už není jen
v podobě záměru a studie, ale probíhá
zpracování projektové dokumentace.
V polovině června podáme žádost o dotaci z letošního speciálního programu
-- Stávající hrubá stavba zázemí haly vč. hlediště
Ministerstva financí na posílení kapacity
(horní foto) a návrh budoucí podoby (dole) -škol v okresech Praha-západ a -východ.
Projekt byl s kladným výsledkem konzultován s krajskou hygienou i hasiči, normy splní.
• V příštím roce opravdu očekáváme
nával u zápisů do první třídy, pak už by
dětí mělo ubývat (viz text o školkách na
straně 4). Kdyby se nepodařilo realizovat půdní vestavbu, kapacitní rezervu
máme i v tom, že dnes je ve třídách průz rozpočtu města již letos. Předpoklad cca 40
měrně jen 22 žáků (737 žáků, 33 tříd), přičemž
mil. Kč celkových nákladů na stavbu haly je
zákon dovoluje až 30. Všichni prvňáčci se jistě
tedy i nadále pravdivý a reálný.
i příští rok do školy dostanou. Družina zůstane
• Hlediště projekt moc neprodraží. Již dnes
pro první až třetí třídy.
je pro něj totiž v suterénu budovy prvních tříd
• V původní studii odhadl architekt reálné
připravena hrubá stavba, kterou stačí jen osa(!) náklady na výstavbu haly na 41,5 mil. Kč.
dit (viz foto). Jisté navýšení nákladů přinese
Současný projektový (!) rozpočet opravdu
nutnost instalovat kvůli přítomnosti většího
z příslušného počítačového programu vyšel
počtu diváků silnější vzduchotechniku a protina 57,5 milionu, ale to není ani srovnatelné
požární ochranu. Je pravda, že kvůli tomu jsme
ani reálné číslo. V posledních letech jsme
určitou dobu uvažovali o vypuštění hlediště
ani jednu zakázku nerealizovali za projektový
(což se projevilo ve studii na webu). Nakonec
rozpočet – průměrná výše úspor z výběrovéjsme jej ale vrátili do hry po zralé úvaze o jeho
ho řízení je kolem 25 % (např. MŠ Vápenice,
přínosech, ale i o tom, že stejně bychom měli
hasičská zbrojnice), což by pro halu znamevzduchotechniku a bezpečnost dimenzovat
nalo výslednou částku 42,5 milionu. Navíc
spíše na větší počet osob, který by tam aspoň
tento nový projektový rozpočet obsahuje
občas v rámci využití haly reálně byl. Např.
i částku 3,7 mil. Kč na venkovní komunikapůjde o stovky rodičů a dětí při školních akce – z velké části na zpevnění celé plochy
cích „Ruce tleskejte“ apod. (dosud v nafukopřed školou (s halou to ani přímo nesouvisí)
vací hale), ať už budou v hledišti nebo přímo
a částku na projektové práce, které v původna ploše tělocvičny.
ním odhadu nebyly a zčásti je hradíme přímo
Filip Kořínek

z vašich reakcí / z radnice

Jsem rozčarovaná!
V posledních měsících jsem věnovala značnou
energii snaze pochopit, proč zřizovatel ZŠ Černošice nevybral jako ředitelku naší školy např.
paní Mgr. O. Bočkovou, která skončila na druhém místě v pořadí konkurzní komise. Předně
je nutno říci, že dle zákona má konkurzní komise dva úkoly. Musí vyřadit nevyhovující kandidáty a udělat DOPORUČUJÍCÍ pořadí. Zákon je
totiž překvapivě moudrý a netvrdí, že ten, koho
odborná komise označí za nejlepšího, musí být
nejlepší volbou pro konkrétní školu. Ptala jsem
se, a nejen já, na kritéria hodnocení rady města,
která si pozvala k pohovoru první čtyři kandidáty. Tázala jsem se, na základě čeho rada města
došla k své volbě. Ptala jsem se, zda někdo
vůbec vzal v úvahu, že se jedná o velkou školu
s obrovskými hmotnými potížemi (nedostatek
učeben, nevyhovující a nedostačující šatny, jídelna a kuchyň dávno překračující kapacitu...),
a zda vůbec někdo zvážil všechna rizika spojená s volbou ředitelky, která tuto školu nezná.
Poukazovala jsem i na nespornou výhodu současného vedení, které již své schopnosti řídit

Poděkování
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že naši
školu opouštějí Mgr. Jitka Kahounová, pověřená vedením školy, a Mgr. Olga Bočková,
zástupkyně ředitele. Poslední rok společně
vedly a spravovaly naši školu – škola dosáhla
vynikajících úspěchů, účastnili jsme se mnoha
okresních i krajských kol soutěží, vědomostních i sportovních, ve kterých naši žáci obsadili přední místa.
Odchodem současného vedení ztrácí naše
škola nejen vynikající manažery s dlouholetou
praxí a profesionálním přístupem v personální

tento kolos prokázalo. Současný kolektiv, byť
jistě ne bezchybný, dokázal pracovat a spolupracovat v nesnadných podmínkách hmotných
(viz výše), ale i těch legislativních (velmi diskutované státní reformy) i pod málo zorientovanou
kuratelou zřizovatele. Na to a mnohé další jsem
upozorňovala starostu i další zodpovědné zástupce města včas. Nebyla vůle mi naslouchat,
a dokonce jste se mohli dočíst, že jsem vybízela
rodiče a žáky k sepisování petic, což je čirá lež!
Jsem prý také jeden z mnoha nepružných a líných pedagogů bojících se změny. Dozvěděla
jsem se, že jsem pomlouvala paní PhDr. R. Lisnerovou, což také není pravda. Bylo mi napsáno, že jsem pouhý zaměstnanec a že se k tomu
nemám vyjadřovat a mám prostě mlčky přijmout
rozhodnutí.... Odpovědi na mé otázky jsem nedostala. Pouze jsem se dozvěděla, že vítězka
udělala dobrý dojem a také že koncepce rozvoje školy prvních čtyř kandidátů byly v podstatě
stejné a že dobrá koncepce se dá stáhnout z internetu. Vedení města zvolilo hození výhybky,
aniž by bylo schopno formulovat, jaká je očekávaná cílová stanice. Z různých vyjádření tuším
touhu po moderním pedagogickém pracovišti.
Nic proti tomu, ale přiznejme si, každý si pod
politice, ale také kvalitní učitelky matematiky
a přírodopisu, které po dlouhá léta připravovaly žáky na přijímací zkoušky, organizovaly
okresní kolo matematické olympiády, školní
kola matematického i přírodovědného klokana, aktivně se podílely na rozvoji vzdělanosti
našich žáků. V nelehkých materiálních podmínkách a zázemí školy řešily všechny problémy s maximálním nasazením a odhodláním,
aby se žáci, rodiče žáků i učitelé cítili ve škole
dobře a byli spokojeni.
Obě se zúčastnily konkurzu na ředitele
školy, protože chtěly dál pokračovat v započaté práci, měly spousty nápadů, jak dál školu
rozvíjet a jakou cestou by měla naše škola

tím může představovat něco jiného. Je nutné
však znovu opakovat to, oč mi šlo od počátku.
Bez vytváření podmínek zřizovatelem to nepůjde! Zřizovatel při plnění této jediné a hlavní své
povinnosti ve vztahu ke státní škole s právní
subjektivitou v minulosti udělal pramálo. Velmi
mne mrzí, že musím konstatovat, že zřizovatel
svou neochotou naslouchat a především slyšet
argumenty, snahou zavřít ústa tazatelům a potřebou svou volbu prosadit silou velmi znesnadnil nástup novému vedení.
Magdalena Capková

Rada města nevybrala druhou kandidátku
právě proto, že byla až druhá. Samozřejmě jsme zvážili všechny známé informace
a okolnosti, včetně výhod a nevýhod volby
jedné ze stávajících zástupkyň. Stanoviska
rady města a mé ohledně konkurzu na uvolněné místo ředitele školy byla zveřejněna
na městském webu, kde jsou stále k dispozici, a také v IL duben 2014 (zde kromě
jednoho).
Filip Kořínek

pokračovat pod jejich vedením. Bohužel jim
to nebylo umožněno! Pedagogický sbor chce
touto cestou VELMI PODĚKOVAT za skvělou
spolupráci i za vstřícný a lidský přístup. Vytvořily nám takovou pracovní atmosféru, že byla
skutečně radost v naší škole pracovat. Dokázaly celý pedagogický sbor stmelit, každý měl
pocit výjimečnosti, pokud se práce dařila, byla
oceněna, pokud se něco nepovedlo, dokázali
jsme si vzájemně pomoci. VELMI DĚKUJEME
za toto příjemné pracovní prostředí, není nic
lepšího než chodit do školy – do zaměstnání
s radostí a pocitem dobře vykonávané práce.
Evženie Němečková a kolektiv zaměstnanců
Základní školy Černošice

Ze 116. (mimořádného) jednání Rady města Černošice (17. 4. 2014)
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením smlouvy o běžném účtu v České spořitelně;
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící komise; rozhoduje o výběru nabídky uchazeče Z+M Partner s. r. o., IČ: 26843935, za celkovou nabídkovou

cenu 140.807 Kč bez DPH jako nejvhodnější; bere
se souhlasem na vědomí uzavření kupní smlouvy
dle předmětu veřejné zakázky „Technické vybavení
pro nové zaměstnance“ a technické specifikace;
• schvaluje nabídku ČVUT, fakulty dopravní, na odborné posouzení vlivu stavby „Optimalizace trati Černo-

šice (včetně) - Beroun (mimo)“ na silniční dopravu ve
variantě 2 za 30 tis. Kč vč. DPH;
• souhlasí s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy o užívání bytu č. 2, Sluneční 627, mezi
městem Černošice a panem O. K., a to ke dni 18.
4. 2014.

Ze 117. jednání Rady města Černošice (24. 4. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• nesouhlasí se zveřejněním záměru o pronájmu části
pozemku parc. č. 6192/6 o výměře 50 m2 za účelem
zřízení venkovního posezení pro novou provozovnu
rychlého občerstvení u železniční stanice Černošice-Mokropsy z důvodu zahájení stavebních prací na
stavbě P+R Mokropsy;
• bere na vědomí nutnost přeložení VO v souvislosti s výstavbou parkovacích ploch u trafostanice v ulici Školní;
souhlasí s cenovou nabídkou Jiřího Majera - Elektro ve
výši 28.832,32 Kč bez DPH za provedení přeložky VO;
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice jmenuje na základě Pravidel
škodní komise s účinností od 1. 5. 2014 Lukáše Svobodu jako člena škodní komise.

FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci o postupu schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových org. za rok 2013;
• schvaluje smlouvu o zajištění komplexních bankovních služeb s Českou spořitelnou, a. s. za roční paušál 85 tisíc Kč.

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice:
• schvaluje text výzvy k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu na nákup posypové průmyslové soli;
• bere na vědomí zápis z 30. jednání komise pro životní prostředí a pořádek ve městě

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Rada města Černošice:
• souhlasí s poskytnutím součinnosti při organizaci
černošického Karnevalu a s poskytnutím finančního
příspěvku do výše 10.000 Kč z fondu rady, který
bude vyplacen organizátorovi akce na základě vyúčtování;
• souhlasí se smlouvou o zajištění technické podpory
pro farmářské trhy.

MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice:
• schvaluje předloženou smlouvu o spolupráci
CEREK;
• schvaluje nákup nového vozidla pro městskou policii
od společnosti FEMAT Radotín, za cenu 312.205 Kč
vzhledem k celkové ekonomické výhodnosti včetně
souvisejících nákladů;
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z radnice
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ/UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s doplněním 5 sloupů veřejného osvětlení
na nám. 5. května podle cenové nabídky ELTODO
s tím, že práce za 32.430 Kč budou hrazeny z fondu
reinvestic a práce v hodnotě 25.065 Kč bez DPH budou hrazeny městem na základě objednávky;
• schvaluje Vyhlášení veřejné zakázky vedené pod
názvem „Zpracování studie proveditelnosti projektu

„Konsolidace informačních technologií města Černošice“; zpracování projektu a žádosti o dotaci ze
strukturálních fondů EU v systému Benefit7; administrace žádosti do fáze vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace“; souhlasí s výzvou a zadávací dokumentací
k veřejné zakázce;
• schvaluje vyhlášení veřejné zakázky vedené pod názvem „Nákup xeroxového papíru“; souhlasí s výzvou
a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce;

• souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Materiální vybavení pro nové zaměstnance“ v rámci projektu „Posílení OSPOD na ORP
Černošice“;
• schvaluje příspěvek ve výši 3.000 Kč na účast pana
Michala Marvala na mistrovství světa mužů v bowlingu
za podmínky umístění znaku nebo loga Černošic na
dresu a dodání fotografie s ním přímo z místa závodů.

Ze 118. jednání Rady města Černošice (5. 5. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s narovnáním zápisu v katastru nemovitostí
Souhlasným prohlášením uzavřeným mezi městem
Černošice a společností ČEZ, a. s. řešícím vlastnické právo k trafostanicím na pozemku parc. č.
5719/2 a parc. č. 2995/30 v k. ú. Černošice, ul.
Jabloňová a v areálu TS Černošice; doporučuje
zastupitelstvu města projednat a schválit Souhlasné
prohlášení;
• souhlasí s uzavřením smlouvy č. 68/2014 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro umístění stavby výústního objektu ČOV mezi městem Černošice
(budoucí oprávněný) a Povodím Vltavy, s. p. (budoucí povinný) na pozemku parc. č. 4271/31 v k. ú.
Černošice, ve vlastnictví Povodí Vltavy, s. p. za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit
tuto smlouvu.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice:
• souhlasí s nákupem tonerů pro tiskárny Kyocera
od společnosti Digital Copiers, s. r. o., na základě
výsledku výběrového řízení GEM G14/111813, za
100.005,29 Kč vč. DPH;
• souhlasí s pokračováním smluvního vztahu se společností UPC Česká republika, s. r. o., jehož předmětem je dodávka služeb elektronických komunikací (připojení k internetu), za stávajících podmínek.

FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje účetní závěrku MŠ
Topolská k 31. 12. 2013; schvaluje účetní závěrku MŠ
Karlická k 31. 12. 2013; schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Barevný ostrov k 31. 12. 2013; schvaluje
účetní závěrku ZŠ Černošice k 31. 12. 2013; schvaluje účetní závěrku ZUŠ Černošice k 31. 12. 2013.

ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící komise ohledně veřejné zakázky
„Nákup nábytku“; rozhoduje o výběru nabídky uchazeče Luboš Bártů INTENA, IČ: 11296909, Kosova Hora
328, 262 91, za celkovou nabídkovou cenu 138.383
Kč bez DPH jako nejvhodnější.

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice schvaluje 1) návrh na vyřazení rozbitého majetku v hodnotě 109.131 Kč, 2)
návrh na vyřazením nepotřebného majetku, který byl
nabídnut k odkupu zaměstnancům úřadu, a nebyl o něj
projeven zájem, v hodnotě 31.911,80 Kč; schvaluje 1)
odkup motorkářského kompletu zaměstnankyni úřadu pí Novotné v hodnotě 18.226 Kč za 3.000 Kč, 2)
odkup rádia Panasonic tajemníkovi města J. Louškovi
v hodnotě 1.990 Kč za 300 Kč; souhlasí s návrhem
likvidační komise ohledně rozeslání dalších nabídek na
majetek města pro předání spolkům, SDH a jiným obcím v hodnotě 517.995,40 Kč.

BODY DODATEČNĚ ZAŘAŽENÉ/UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí povinnosti vyplývající z kontroly SEI na
výměnu termoregulačních armatur v objektu ZŠ Černošice-Mokropsy; souhlasí s čerpáním částky 25.000
Kč bez DPH za zpracování projektové dokumentace
pro výběr zhotovitele prací na výměnu termoregulačních armatur z investičního fondu základní školy;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „Dozor v oblasti prevence rizik BOZP a PO“;
souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku;
• bere na vědomí informace o potřebě zpracování
prováděcí projektové dokumentace sportovní haly
v Černošicích pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti
GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, s. r. o. na zpracování prováděcí projektové dokumentace sportovní
haly v Černošicích za celkovou cenu 960.000 Kč
bez DPH (1.161.600 Kč s DPH); schvaluje postup
dle části IV. směrnice města o zadávání veřejných
zakázek (přímé oslovení dodavatele a počet předložených nabídek).

ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice schvaluje smlouvu č.
13160344 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci OPŽP k projektu „Rozšíření separace a svoz bioodpadu ve městě Černošice,
registrační číslo CZ.1.02/4.1.00/13.19025“.

Z 119. jednání Rady města Černošice (19. 5. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o vyhlášeném podprogramu Ministerstva Financí ČR č. 298213 týkající
se podpory rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálního školství v okolí velkých měst;
rozhoduje v souladu s čl. 4.1 vnitřního předpisu č.
5 o zadávání veřejných zakázek o výjimce z počtu
předložených nabídek; souhlasí 1) s podáním žádosti o dotaci k MF do podprogramu č. 298213
se záměrem vestavby pěti tříd do podkroví nejstarší školní budovy ZŠ Černošice-Mokropsy, 2)
s cenovou nabídkou Ing. Miroslavy Neubertové,
která zpracovávala studii proveditelnosti totožného
záměru na zpracování kompletní projektové dokumentace vč. položkového výkazu výměr k vydání
stavebního povolení pro využití podkroví nejstarší
školní budovy v ZŠ Černošice-Mokropsy na učebny, kabinety a sociální zázemí za cenu 184.070 Kč
s DPH, 3) s čerpáním částky 184.070 Kč s DPH za
zpracování projektové dokumentace 2 z investičního fondu základní školy;
• schvaluje na základě usnesení rady č.
118/19/2014 přijatém na schůzi konané dne 5.
5. 2014 uzavření smlouvy o dílo s GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, s. r. o. na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby „Sportovní
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hala u ZŠ Černošice-Mokropsy“ za cenu 1.161.600
Kč včetně DPH;
bere na vědomí informace o potřebnosti provedení dopravního průzkumu ve městě; souhlasí s cenovou nabídkou Fakulty dopravní ČVUT v Praze
na zpracování dopravního průzkumu ve vybraných
částech města za celkovou cenu 55.000 Kč vč.
DPH;
souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu hřiště
v Husově ulici pro účely výuky jízdy na in-line bruslích; ukládá odboru investic a správy majetku zveřejnit záměr pronájmu;
souhlasí 1) s rozšířením kapacity školní kuchyně
v ZŠ Černošice-Mokropsy úpravou technologického vybavení kuchyně, 2) s čerpáním částky 25.000
Kč bez DPH za zpracování zadávací dokumentace
pro výběr zhotovitele úpravy technologického vybavení kuchyně v ZŠ Mokropsy z investičního fondu
základní školy; ukládá ZŠ Černošice objednat
zpracování projektové dokumentace a odboru
investic a správy majetku na základě zpracované
projektové dokumentace vyhlásit výběrové řízení
na provedení těchto prací;
souhlasí s přiřazením nového hasičského vozu
IVECO Daily 65C21 D, RZ 2SE2707 do skupinové
pojistné smlouvy AUTOFLOTILY č. 898 252 611
s ročním pojistným ve výši 6.677 Kč;

• souhlasí s opravou bouřkou zničeného automatizačního a komunikačního zařízení pro ovládání
a přenos dat na objektu ČS Černošice, ul. Radotínská firmou Aquaconsult za 95.590 Kč;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
zhotovitele stavby „Oprava místní komunikace Slunečná“; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky
fy Froněk, spol. s. r. o. na zhotovení této stavby za
celkovou cenu 968.683,65 Kč bez DPH; schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Froněk, spol.
s. r. o. na provedení této akce;
• bere na vědomí informace o konání cyklistického
závodu GENESIS BIKE PRAGUE 2014; souhlasí
s konáním tohoto závodu dne 14. 6. 2014, který
povede i po místních komunikacích v Černošicích
od lávky přes oblast Horky; ukládá městské policii
dohlížet na bezpečnost silničního provozu ve městě při konání závodu.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje kupní smlouvu mezi městem a paní I. H.
o koupi pozemku parc. č. 2522/7 o výměře 112
m2 v obci a k. ú. Černošice (ul. Střední) za 16.800
Kč a doporučuje zastupitelstvu města schválit tuto
smlouvu;
• bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnoce-
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ní nabídek a doporučení komise pro posouzení
a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Nákup
nového vozu pro odbor životního prostředí“ - výběr
dodavatele; rozhoduje o výběru nabídky uchazeče FEMAT Radotín s. r. o., Praha 5 za celkovou
nabídkovou cenu 329.835 Kč bez DPH (399.100
Kč s DPH) jako nejvhodnější;
schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Černošice a paní H. P. o poskytnutí daru ve výši 117.375
Kč městu určeného na podporu kultury;
bere na vědomí nabídky na provedení pokládky
nové podlahy v budově Technických služeb, vč.
materiálu a práce; souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky na provedení pokládky nové podlahy
v budově Technických služeb, vč. materiálu a práce firmy Petr Bárta, Apokork studio, IČ: 47556188
za max. předpokládanou cenu 104.581 Kč bez
DPH (126.543 Kč vč. DPH);
ruší výběrové řízení malého rozsahu s názvem
„Materiální vybavení pro nové zaměstnance“
v rámci projektu „Posílení SPOD na ORP Černošice, registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/C.00016“
znovu vyhlášené dne 30. 4. 2014; schvaluje vyhlásit veřejnou zakázku „Materiální vybavení pro
nové zaměstnance“ prostřednictvím elektronického aukčního systému GEM;
schvaluje kupní smlouvu mezi městem a panem J.
P. o koupi pozemku parc. č.3291/2 v obci a k. ú.
Černošice o výměře 50 m2 za kupní cenu 25.000
Kč; doporučuje zastupitelstvu města schválit tuto
kupní smlouvu.

FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na financování výstavby sportovní
haly v Černošicích podle zadávací dokumentace.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek a doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce „Zpracování studie proveditelnosti projektu
‚Konsolidace informačních technologií města Černošice‘; zpracování projektu a žádosti o dotaci ze
strukturálních fondů EU v systému Benefit7; administrace žádosti do fáze vydání Rozhodnutí o poskyt-

nutí dotace“; rozhoduje o výběru nabídky uchazeče
OLIVIUS s. r. o., Sokolov, za celkovou nabídkovou
cenu 59.000 Kč bez DPH jako nejvhodnější; bere
se souhlasem na vědomí uzavření smlouvy s uchazečem poř. č. 1, OLIVIUS s. r. o.
ODDĚLENÍ PROVOZU
Rada města Černošice:
• schvaluje vyhlášení veřejné zakázky vedené pod
názvem „Nákup xeroxového papíru“;
• schvaluje formu likvidace, a to formou prodeje,
vozu zn. AVIA nejvyšší nabídce; ukládá vedoucí
odboru TS zajistit rozeslání nabídek na odkup vozu
oslovením bazarů a vyvěšením na webu města
do aktualit a následnému předložení radě města
k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vedoucímu oddělení provozu obeslat veškeré obce
Praha-západ s návrhy na odkupu majetku.
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Rada města Černošice schvaluje prodej hasičského vozidla DA 12 Avia obci Jíloviště za nabídnutou
cenu 45.000 Kč.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice souhlasí s nákupem nových akumulačních kamen do objektu OTS.
ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Rada města Černošice:
• bere se souhlasem na vědomí informaci o konání koncertu Sly Rabbits, který se uskuteční 7. 6.
v rámci jazzového festivalu Jazz Černošice 2014
na městské pláži;
• souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s SK Černošice, na jejímž základě bude proplaceno SK
Černošice 200 tis. Kč na pokrytí prokazatelné
ztráty z veřejného bruslení;
• souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky č. 5/2012
z čl. č. III o rušení nočního klidu v pátek 27. 6.
z důvodu konání karnevalu v centru Vráž, maximálně však do půlnoci.
SPRÁVNÍ ODBOR
Rada města Černošice určuje další místa pro sňateční obřad dle § 663 zákona č. 89/2012 Sb., ob-

čanský zákoník: 1) Černošice, Karlštejnská 259, č.
dv. 23, 2) Černošice, Riegrova 1209, č. dv. 15.
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice ruší usnesení č.
R/111/11/2014 ze dne 6. 3. 2014, kterým bylo
schváleno uzavření smlouvy o střežení objektu s Nemocnicí Třebotov, a. s.; schvaluje text smlouvy
o elektronickém střežení objektu; pověřuje velitele
Městské policie Černošice rozhodováním o uzavírání
smlouvy o elektronickém střežení objektu s jednotlivými subjekty na základě jejich žádosti.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením kupní smlouvy, kterou dojde
ke koupi podílů pozemku parc. č. 2250/2 o výměře 800 m2 a pozemku parc. č. 6170/9 o výměře 74m2 oba v k. ú. Černošice, v ul. Klatovská
za 5.688 Kč; doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit tuto kupní smlouvu;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
zhotovitele stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul. Dr. Janského, Černošice“; souhlasí
1) s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti
EKOSTAVBY Louny s. r. o. na zhotovení této stavby za celkovou cenu 16.465.100 Kč bez DPH; 2)
s výběrem nejvhodnější nabídky Ing. Boráka na
činnost technického dozoru investora při této akci
za celkovou cenu 117.000 Kč (není plátce DPH),
3) s výběrem nejvhodnější nabídky Ing. Ptáčka na
činnost koordinátora BOZP při této akci za celkovou cenu 54.000 Kč bez DPH; 4) s nabídkou
společnosti EKIS, s. r. o. na činnost autorského
dozoru při této akci za 550 Kč bez DPH/hod,
maximální celková cena za služby nepřesáhne
100.000 Kč bez DPH, 5) s nabídkou fy Šetelík
Oliva, s. r. o. na činnost autorského dozoru při této
akci - výstavba dešťové kanalizace za 450 Kč bez
DPH/hod a max. celková cena za služby nepřesáhne 60.000 Kč bez DPH; schvaluje uzavření
smluv se všemi jmenovanými subjekty;
• jmenuje s účinností od 1. 6. 2014 Ondřeje Šimíčka vedoucím odboru vnitřních věcí Městského
úřadu Černošice.

33. zasedání Zastupitelstva města Černošice (17. 4. 2014)
Zastupitelstvo města Černošice:
• ukládá radě města, aby v jednání s investorem a projektantem projektu optimalizace železniční trati vzali
v potaz stanoviska občanů týkající se návrhu umístění
třetí koleje v zastávce Černošice-Mokropsy a přeložek ulic Zdeňka Lhoty a silnice II/115 v prostoru zastávky Černošice;
• volí K. D., Ing. M. K., Ing. M. M., J. P., V. P., Ing.
L. T. přísedícími Okresního soudu Praha-západ pro
období let 2014 až 2018;
• souhlasí s přijetím finanční podpory ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního
operačního programu Střední Čechy a realizací
projektu Rekonstrukce místní komunikace ul. Dr.
Janského, Černošice; schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 10.407.449,14 Kč, odpovídající
spolufinancování projektu Rekonstrukce místní
komunikace ul. Dr. Janského, Černošice, reg. č.:
CZ.1.15/1.1.00/74.01736, v návaznosti na schválení
poskytnutí dotace Výborem regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy a uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy
o poskytnutí dotace ve výši 20.000.000 Kč;
• souhlasí se záměrem zadat veřejnou zakázku na
spolufinancování výstavby sportovní haly formou úvě-
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ru, a to do výše úvěrového rámce 25 mil. Kč se splatností na 15 let; ukládá radě města zajistit zveřejnění
veřejné zakázky na úvěr;
schvaluje 1) kupní smlouvu se společností TALLWIDE
s. r. o., kterou dojde k prodeji pozemku parc. č.
4271/70 o výměře 152 m2 a parc. č. 4271/72
o výměře 55 m2 oba v k. ú. Černošice za cenu
3.000 Kč/m2, 2) směnnou smlouvu se společností
TALLWIDE s. r. o., kterou dojde ke směně pozemků
parc. č. 4271/68 a parc. č. 4271/71 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za pozemky parc.
č.4271/66 a parc. č. 4271/67 v k. ú. Černošice ve
vlastnictví společnosti TALLWIDE s.r.o;
schvaluje směnnou smlouvu, kterou dojde ke
směně pozemků parc. č. 479/6 a parc. č. 480/1
v k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v ul.
Riegrova za pozemky parc. č. 2507/33 a parc. č.
2522/8 v k. ú. Černošice v ulici Střední a ul.Čajkovského v Černošicích;
souhlasí se změnou účelu použití nedočerpané části úvěru č. 11997/12/LCD na stavbu a rekonstrukci
hasičské zbrojnice; schvaluje 1) dodatek č. 2 k úvěrové smlouvě č. 11997/12/LCD, 2) rozpočtové opatření č. 45;
schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 3291/2

k. ú. Černošice o výměře 50 m2 v ul. V Lavičkách za
minimální nabídkovou cenu 500 Kč za m2;
• schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 3424/3
o výměře 10m2 v k. ú. Černošice v osadě Slunečná,
ve vlastnictví města Černošice, za minimální cenu
1.000 Kč/m2;
• schvaluje rozpočtová opatření č. 40, 41, 42 a 44;
• bere na vědomí neposkytnutí přiděleného grantu na
základě žádosti Domova pro osoby zrakově postižené Palata pro rok 2014 ve výši 6.000 Kč; souhlasí
s navýšením grantu o tuto částku Farní charitě Neratovice.
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.
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Potřebujeme navýšit kapacitu základní školy
Od letošního září bude v naší základní škole již
36 tříd, učit se bude ve všech prostorech včetně
všech oddělení školní družiny. Protože i v přespříštím školním roce (2015/2016) očekáváme
vysoký počet nových prvňáčků (viz text o školkách a připojené grafy), nechali jsme v roce
2013 zpracovat studii půdní vestavby v nejstarší
budově školy.
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace a v půli června budeme
podávat žádost o dotaci na tento projekt na Ministerstvo financí, které letos vyhlásilo speciální
dotační program na rozšíření kapacity základních škol v okolí Prahy. Pro letošní rok je v něm
celkem 300 milionů korun. Program v poslanecké sněmovně prosadila středočeská poslankyně
Věra Kovářová, a je i výsledkem dlouhodobého
úsilí starostů okresů Praha-západ a -východ, zejména dolnobřežanského starosty V. Michalika.
Obsahuje sice některé nepříliš smysluplné a pro
nás nevýhodné podmínky (již jsem na ně dopisem upozornil ministra financí A. Babiše a jeho
náměstka), ale snad uspějeme.
Návrh vestavby počítá s celkem 5 učebnami
celkem pro max. 127 žáků. Třídy se liší velikostí
v závislosti na možnostech uspořádání v daném
prostoru. Nejmenší má plochu 49 m2 a pojala by jen 15 žáků. Naopak největší na plochu

(109 m2) a další dvě, menší, ale vhodně tvarované, mohou pojmout až zákonné maximum žáků
v jedné třídě, tedy 30. Do páté učebny bude
možné umístit 22 žáků.
Dispozice některých tříd částečně narušují
komíny, proto projektanti prověřují možnosti jejich zrušení, neboť většinou nejsou používané.
Projektant již při zpracování studie vše konzultoval s Krajskou hygienickou stanicí, která neměla
k návrhu připomínky, obdobně to bylo i s hasiči.
V současné době chodí do naší školy 737
žáků v celkem 33 třídách, čili v průměru 22 žáků
v jedné třídě. I zde existuje tedy určitá kapacitní

-- Nedostatek tříd by mohla vyřešit půdní vestavba na nejstarší budově školy v Mokropsech. --

na zajistit v souladu s ustanovením § 25 odst. 1,
písmeno a) zákona č. 458/2000 Sb. v platném
znění, aby byla používána technická zařízení,
která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými
normami.
Plánované ořezy v blízkosti nadzemního vedení
elektrické energie provádíme v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Ve výše uvedeném případě se jednalo o poruchový zásah na zařízení distribuční soustavy, kde
byla přímo ohrožena bezpečnost a zdraví osob,
a byl proveden pouze nezbytně nutný ořez větví

HLUKOVÁ VYHLÁŠKA
Sezóna zahradních a stavebních prací je v plném proudu.
Nezapomeňte ale na místní vyhlášku o hluku, která říká: Na
území města Černošice je povolené používání hlučných strojů
a zařízení (např. sekačky, pily, cirkulárky, brusky, atd.) pouze
v pracovní dny a v sobotu v době od 8.00 do 20.00; v jinou
dobu je používání hlučných strojů a zařízení na území města
Černošice zakázáno. V neděli a o svátcích (kromě soboty) tedy
musí zůstat všechny hlučné stroje a zařízení vypnuté!

OPRAVA - Kompenzace daně
z nemovitosti
V Informačním listu - květen 2014 byl v článku o dani z nemovitosti chybně uveden věk žadatelů o kompenzaci navýšení daně z nemovitosti - věk
nad 65 let. Správně je: O kompenzaci mohou žádat pouze osoby,
kterým ke dni 31. 5. 2012 bylo 65 let.
Za tuto chybu se omlouváme.
Eva Řehořová, matrikářka
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Filip Kořínek
FOTO: archiv

Za ořez památného cedru se ČEZ omluvil
V dubnovém čísle Informačního listu jsme vás
informovali o nešetrném ořezu památného
cedru v ulici V Mýtě, který provedla firma ČEZ
Distribuční sítě. A to přesto, že se jedná o památný strom, na němž nelze provádět žádné
zásahy spojené s prořezávkou. Majitel požádal ČEZ Distribuční sítě o vyjádření k tomuto
zásahu. Zde vám ho přinášíme:
Po prošetření upozornění na ořez dřeviny, cedru atlaského, provedený zaměstnanci naší společnosti dne 27. 2. 2014, sděluji následující.
Naše společnost jako provozovatel zařízení
distribuční soustavy elektrické energie, je povin-

rezerva, pokud bychom neměli jinou možnost.
Na konci května budou předloženy architektonické návrhy budoucích centrálních šaten v místě spojovacího krčku mezi nejstarší a druhou
nejstarší budovou. Ty Vám následně představíme na webu i v Informačním listu. Jejich součástí bude i návrh provedení nové fasády obou
těchto budov – na zateplení té nejstarší budovy
(změnou fasády) jsme letos získali dotaci. Po vybudování centrálních šaten bude možné také
rozšířit školní jídelnu. O letošních prázdninách
bude navýšena kapacita kuchyně.

bezprostředně zasahujících do vodičů nadzemního vedení NN. Ořez byl proveden z důvodu zajištění bezpečného a spolehlivého provozu zařízení
distribuční soustavy, k ochraně života, zdraví
a majetku osob.
Uznáváme, že jsme v tomto případě nepostupovali v souladu s výkladem zákona OPK
č. 114/1992 Sb. a za toto pochybení se omlouváme. Současně přijmeme interní opatření, aby se
podobná událost již neopakovala.
Věřím, že chápete důležitost našich činností
při údržbě distribuční soustavy a ještě jednou se
omlouvám za naše pochybení.
S pozdravem
Roman Šingál, vedoucí odboru Sítě Střed
ČEZ Distribuční služby, s. r. o.

TOHLE SI BUDETE

PAMATOVAT!
Zapamatujte si číslo naší

Městské policie

606 707 156

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

„Mobilní přepážka“ VZP na úřadu
9. června 2014 od 9 do 16 hodin opět 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

z radnice

Představujeme černošické obchody a služby
– oděvy, sport a hobby
Krejčovství - Anna Kóssiová
V Kosině 1307, Černošice
Tel.: 311 329 818
Provozní doba: dle dohody

Cyklostodola - Tomáš Havlíček
www.cyklostodola.cz
Ukrajinská 557, Černošice-Mokropsy
Tel.: 725 711 661, 728 803 680, E-mail: servis@firemni.cz
Provozní doba: Po-Ne 18–22 (lépe telefonicky informovat)
Naší snahou je poskytnout vašim cyklomiláčkům maximální péči. Ať už se
jedná o standardní servis a údržbu, na který se třeba necítíte, nebo se
vám nechce dělat, až po speciální odbornou péči. Nabízíme také odbornou pomoc při výběru kola a samozřejmostí jsou garanční servisy u nás
zakoupených kol.

Sport-bazar-servis
www.SportBazarServis.cz
Poštovní 213, Černošice
Tel.: 777 295 235, 605 875 234
Provozní doba: Po-Pá 9–12 14–17.30, So 9–12
Nabízíme: veškeré sportovní potřeby - nové i bazarové: cyklo, tenis, voda,
turistika, fotbal, lakros, joga, florbal; dále servis kol, koloběžek, kolečkových bruslí, lyží, běžek, SNB, vyplétání raket.
Sportovní potřeby si u nás také můžete půjčit - kola, tyče za kolo, přívěsné
vozíky za kolo a nově také kolečkové brusle.
Máme velký výběr bazarových dětských kol. Do budoucna uvažujeme
o bazaru potřeb pro děti a servisu kočárků.

Sport - Zimní Stadion
Fügnerova 1244, Černošice
Tel.: 603 771 644, E-mail: loskot.pet@gmail.com
Provozní doba: dle provozu Zimního stadionu
Nabízíme veškeré potřeby pro hokejisty (prodej, broušení bruslí, půjčovna,
servis)

Bike servis Expert
http://bikeservisexpert.webmium.com
Slunečná 668, Černošice
Tel.: 774 136 328, E-mail: expertbike@seznam.cz
Provozní doba: dle dohody
Nabízíme opravy všech typů jízdních kol, hydraulických brzd, tlumičů,
odpružených vidlic, prodej náhradních dílů, poradenství při výběru kol,
stavba kol na míru, stavba nových kol z krabice, garanční prohlídky, svoz
a rozvoz kol v Černošicích a okolí.

Úpravy a opravy oděvů - Blanka Formáčková
Dr. Janského 576, Černošice
Tel.: 603 444 734
Provozní doba: dle dohody

GOLF Centrum
www.golfcentrumcernosice.cz
Radotínská 29, Černošice
Tel.: 251 555 045, 607 977 987
E-mail: thematrade@thematrade.cz
Provozní doba: Po-Pá 9.30–19, So, Ne 10–19
Golf Centrum nabízí – prodej a servis golfového vybavení. Přímo na prodejně máme také golfový simulátor.
Naše Golf Centrum dále nabízí tyto služby:
Tiger Cub Golf Tour 2014 - přináší sérii čtyř turnajů pro rodinné dvojice
s dítětem od 5 do 18 let.
Tiger Cub Golf Camp 2014 - nabízí letos dva týdenní dětské golfové tábory: od 29. 6. v Golf Club Myštěves a od 3. 8. v Darovanském dvoře.
Golf Channel OPEN Tour 2014 - exklusivní série 12 turnajů na nejhezčích
hřištích ČR se může zúčastnit každý hráč s minimálním HCP 54.
Golf Centrum na Císařské louce - obchod s golfovým vybavením Golf Centrum nově otevírá pobočku na Císařské louce v Praze již od května 2014.
Golf and Yacht by PURUM 2014 - je II. ročník dvoudenního sportovního
klání pro firmy ve Slapech. 22.8. se utkají hráči v golfu a následující den
na závodu jachet se zkušenými kapitány.

SILDA – rybářské potřeby a prodej povolenek
www.silda.cz
Dobřichovická 744, Černošice
Tel.: 603 736 556, E-mail: ryba.sild@seznam.cz
Provozní doba: leden-únor: Po-Pá 9-17, So 9-13;
březen-prosinec: Po-Pá 9–18.30, So 9–13
Nabízíme široký sortiment rybářských potřeb a živých nástrah. Živé nástrahy jsou nám dodávané dvakrát v týdnu. U prodejny jsou čtyři parkovací místa pro naše zákazníky. Po telefonické dohodě je možné i otevření
mimo pravidelnou otevírací dobu.
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FOTO: 2x MěÚ Černošice

-- Nové Iveco nahradilo stařičkou Avii, kterou museli pracovníci technických služeb často roztahovat na laně. --

z města a okolí

Zahrádkáři ukončili činnost
Na výroční členské schůzi ZO ČZS Černošice
město konané 15. 3. 2014 rozhodli členové
valnou většinou hlasů o ukončení činnosti organizace založené v roce 1947.
Učinili jsme tento krok po zralé úvaze, kdy
z třicetipěti členů je až na jednu výjimku starších 70 let a kdy organizace po vyčerpání
finančních prostředků z předchozí činnosti
a ušetřených z předchozích let již nemůže
z podílu na členských známkách ve výši 1.200
Kč ročně vykonávat pro své členy nic smysluplného.
Doby, kdy jsme mohli uspořádat pro veřejnost výstavy květin a ovoce, pořádat přednášky a plesy postupně skončily nástupem tržních

Včelí produkty
Včely jsou člověku prospěšné v mnoha směrech. Opylují kulturní rostliny, byliny, keře i stromy a zajišťují tak bohatou úrodu. Opylováním
planých rostlin přispívají k udržování pestrosti
naší krajiny. Pokud však mluvíme o včelích produktech, máme na mysli hlavně med, pyl, mateří
kašičku, vosk, propolis a včelí jed. Jejich využití
v potravinářství, kosmetice, lékařství a dalších
oborech lidské činnosti je velmi bohaté.
Med včely tvoří ze sladkých šťáv sbíraných
na rostlinách. K získání 1 kg medu včely navštíví asi jeden milion květů, což představuje okolo 150 tisíc výletů z úlu. Nejčastěji včely sbírají
nektar květů, ale může to být i medovice, sladké
výměšky, které se na povrchu rostlin hromadí
po sání mšicemi. Zralý med obsahuje asi 80 %
jednoduchých a dobře stravitelných cukrů, minerální látky, vitaminy, enzymy a některé další
látky prospěšné člověku. Asi 17 % objemu je
voda. Složením se med liší od rafinovaného cukru, který je tvořen sacharózou a trochou vápenatých iontů z procesu průmyslové rafinace. Cukr
má takřka neomezenou trvanlivost, u medu se
udává trvanlivost minimálně 2 roky. Pak zvolna
klesá obsah biologicky aktivních látek a stává se
z něj postupně jen cukr. I pak je ale vhodný jako
sladidlo.
Pyl včely sbírají v přírodě z květů rostlin a v podobě pylových rousků jej nosí do úlu. Slouží jim
jako zdroj bílkovin, podobně jako v lidské potravě maso nebo sýry. Pylová zrna však jsou velmi
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vztahů po roce 1990. Velmi k tomu napomohl
nezájem ze strany vedení obce, které mělo
náhle jiné prioroty. Přišli jsme o sklad hnojiv
v bývalé kapličce v Mokropsích, kterou jsme
svého času opravili na své náklady a který
sloužil nejen pro naše členy, tam uskladněný
materiál byl z rozhodnutí vedení obce převezen do areálu Technických služeb a tam postupně rozkraden, museli jsme vyklidit malou
klubovnu v bývalém Kulturním domě, kde nám
byl mimo jiné určen vysoký nájem, pro konání výstav v sále kulturního domu byl stanoven
nájem přes 3.000 Kč za dva dny při dobrovolném vstupném a tak dále. Přitom se naši členové bezplatně podíleli na činnosti pro obec
odolná. Včely pyl nejprve fermentují v plástech.
Teprve pak se z pylu může stát lehce stravitelný
potravinový doplněk pro nemocné, rekonvalescenty a sportovce. Získání takto upraveného
pylu je však náročné, a proto je tento produkt
těžko dostupný. Běžně prodávaný rouskovaný
pyl je pro člověka prakticky nestravitelný.
Propolis je směs rostlinných pryskyřic a včelího vosku zpracovaný včelími dělnicemi. Surovinu včely sbírají nejčastěji ze šupin pupenů stromů (topol, jírovec, javor a další). Po zpracování
používají vzniklou lepkavou hmotu k tmelení skulin v úlech, ale hlavně jako desinfekci. Propolisová mast nebo alkoholová tinktura se v lékařství
používá k potlačení růstu odolných patogenů.
Mateří kašička (gelée royale) je produkt hltanových žláz mladých úlových včel. Slouží ke
krmení nejmladších larviček včelích dělnic, a ke
krmení mateří larvičky po celou dobu jejího vývoje. Mateří kašička je komplexní, a dosud ne
zcela analyzovaná směs látek. Na její výjimečné vlastnosti má velký vliv harmonický poměr
obsažených biologicky aktivních látek. Mateří
kašička má nepopiratelně pozitivní vliv na zdravotní stav a vitalitu člověka. Hojně se používá
i v kosmetice.
Včelí jed používají včely na ochranu svého
hnízda. Při bodnutí do těla člověka vyvolá bolestivou reakci a otok. Jeho účinky lze využít při
léčbě ochabnutí organismu, revmatismu, poruchách nervosvalových synapsí a dalších potížích. Využívá se jako tonikum v kosmetice.
Vosk včely vytvářejí ve speciálních žlázách
na spodní straně těla. Slouží jim k budování

výsadbou ovocných stromů, kontrolami porostů proti karanténním chorobám v obci (Šarka,
Spála růžokvětých apod.) Snažili jsme se svého času navázat kontakt se základní školou
s nabídkou práce s dětmi s výsledkem urážlivého nezájmu ze strany tehdejšího ředitele.
Každoročně až dosud jsme pořádali nejen pro
naše členy alespoň zájezdy za ceny, které ne
vždy pokryly náklady. Jedinou dotaci 15.000
Kč v roce 2001 jsme věnovali zpět obci na pomoc pro občany postižené povodní v roce
2002, aniž nám byla někdy později poskytnuta. V loňském roce, kdy již bylo zřejmé, že
nadále svou činnost neprofinancujeme, jsme
obec požádali o dotaci a na kterou jsme nestáli ani za odpověď. Tolik na vysvětlení.
Nashledanou v lepších časech!
Milan Boháč

FOTO: autor

-- Včelí produkty. Zleva sklenice medu, voskové
dílo a sáček s rouskovaným pylem. --

plástů pro výchovu mladé generace i pro skladování zásob medu a pylu. Člověk odedávna
používal včelí vosk jako tmel, později ke svícení.
V současnosti je využíván jako základ některých
léčivých a kosmetických mastí, jako součást
speciálních politur na dřevo a také jako materiál pro tvorbu forem v uměleckém slévárenství
a v restaurátorství.
Velmi stručně jsme si vyjmenovali šest základních včelích produktů, které včelař může
ze včelstva odebírat. Je třeba si však uvědomit,
že největší užitek včely poskytují opylováním
rostlin. Uvádí se, že na každou korunu zisku
včelaře připadá až 10 korun zisku pro okolní zemědělce, sadaře, zelináře a květináře, zvýšením
a zlepšením jejich produkce.
Mnoho dalšího se můžete dozvědět na našich
webových stránkách: http://vcelari-cernosice.
webnode.cz/.
Ivan Babůrek

z historie

100. výročí zahájení 1. světové války – 1. část
Na začátku 20. století se žilo zcela jiným tempem života, než jaké známe dnes. Bylo
to období neutuchajícího technického pokroku a současně snad poslední období,
kdy zemědělství a život na vesnicích vycházely z tradičních hodnot a společenství
jednotlivých vesnic žila převážně z práce na hospodářstvích v dané lokalitě.
2x FOTO: archiv farnosti

Domů se vrátil až v roce 1920, kdy byl propuštěn do civilu. Jeho hrob najdeme na horním hřbitově za kostelem u hřbitovní zdi.
V ulici Zd. Lhoty je umístěna pamětní deska
známého českého letce Zdeňka Lhoty, který
sloužil za 1. sv. války u vozatajů (*3. 5. 1896,
+8. 10. 1926). Také známá a významná osobnost – profesor Dr. Jánský po svém objevu čtyř
krevních skupin odjel jako štábní lékař na frontu
1. sv. války, ale po prodělaném srdečním záchvatu byl v roce 1916 zproštěn vojenské služby (*3. 4. 1873, +8. 9. 1921). V každém tomto
osudu je schováno něco pro příští generace.
Jak to bylo s legionáři
Dočtete se v příštím čísle IL.

-- Slavnostní odhalení pomníku padlých v 1. sv. válce před kostelem v r. 1936. --

Události v celé rakouskouherské monarchii
i v celé tehdejší Evropě již v té době ukazovaly na to, že společnost se proměňuje a vzniká
v ní napětí. Málokdo si ale dokázal představit,
jaké události dvacáté století přinese. Před sto
lety pod záminkou atentátu na následníka trůnu rakouské monarchie Františka Ferdinanda
(28. 6. 1914) mobilizovalo Rakousko polovinu
své armády (26. 7. 1914). Po několika dnech
vypověděla monarchie Srbsku válku. Tím započal proces mnoha represí a vyhlašování válek na
územích po celé Evropě a Rusku, který trval až
do r. 1918. Na jeho konci mj. vznikl Československý stát.1
Válečné události v našich obcích
Horní Černošice a Dolní Mokropsy, které
v tehdejší době byly samostatné obce, se sestávaly z několika desítek domů a hospodářství
a celé řady letních vil, které zde začali stavět
pražští obyvatelé začátkem 20. století. Válečné
události se ale, tak jako všude, dotkly i těchto
vesnic velmi citelně.
Povolávací rozkazy k mobilizaci dostala celá
řada místních obyvatel a do bojů vstupovali
jako vojáci bojující za monarchii. Hrdost česká
ovšem většinou byla spojena s velkou odvahou.
Ne všichni válečné útrapy přežili. V jednotlivých
rodinách jsou jistě i po mnoha generacích uchovány vzpomínky na předky, jež bojovali za naši
svobodu.
V pamětní knize základní školy v Horních
Černošicích jsou uvedení bývalí žáci, kteří byli
povoláni do c. a k. armády:2 Karel Pechar, Antonín Pecka, Václav Borovička, Antonín Hošek,
František Luhan, Josef Pechar, Jaroslav Junek,
Václav Junek, František Kouša, Václav Kouša,
František Kubát, Ferdinand Mašek, Jan Šůra,

Antonín Janoušek, Josef Dufek, Václav Dufek,
František Kalenda, Václav Zounek.

Jistě i celá řada z Vás, kteří jste se přistěhovali do Černošic v průběhu posledních let, má
ve svém příbuzenstvu předky, kteří zažili obtíže
této války nebo ji ani nepřežili. Myslím, že pro
všechny je letošní rok významný tím, že uplyne
100 let od vypuknutí, v tehdejší době největšího
válečného konfliktu v lidských dějinách - 1. světové války (1914-1918) a určitě stojí za to si toto
výročí připomenout. Prosím u Boha za spásu
těch, kteří padli, a odpuštění viny všem, kteří
nesou podíl na tomto hrozivém krveprolití. Důsledky války jsou ztráty blízkých, které zasáhly
snad do všech rodin v naší zemi.
Jejich hrdost za příslušnost k českému národu, jejich odvaha bojovat za to, aby rodiny a děti
mohli žít v klidu, je pro nás velikou výzvou. Vždyť
i současná doba začátku 21. století přináší mnoho otazníků směrem k budoucnosti. Současné
napětí na Ukrajině ukazuje na to, abychom vážili každé rozhodnutí. Ne jen ve velké politice,
ale v rovině vzájemné pospolitosti, směřování
vstřícnosti k druhým a respektu ke každému životu jako takovému. Život je dar, je krásný a stojí
za to si ho vážit.

Mnoho různých osudů
Na pomníku padlých (zřízeno podpůrným
spolkem Bratrstvo r. 1936) umístěném před
kostelem v Komenského ulici jsou zvěčněni obyvatelé Černošic, kteří 1. světovou válku nepřežili: Ant. Bambas, Jos. Bolardt., Václ. BorovičŘímskokatolická farnost Třebotov
ka, Frant. Cvrk, Václ. Dufek, Václ. Mašek, Kar.
Hubert Poul, farní kronikář
Müller, Ant. Pechar, Kar. Pechar, Frant. Švehla,
Frant. Tuček, Frant. Veselý, Václ. Zounek.
Pozn.: Druhou část textu přineseme
Celkem 13 jmen. Některá jména rodin znám,
v IL červenec.
a nedávno jsem se ptal jedné paní, zda jméno
uvedené na pomníku patří její rodině. Ano, řekla
1 srv Dějiny Československé, Josef Pekař, Akropolis 1991, str. 209
mi, byl to prastrýc mého manžela. V DPS žije
jeho neteř. Víme o něm a máme schované i jeho 2 SOA Dobřichovice, Pamětní kniha základní školy
Horní Černošice, rok založení 1901, str. 114
dopisy z války. Podobné je to i u dalších a také
3 Srv kniha Vzpomínky na Černošice, Lída Matrtau těch, kteří se války aktivně zúčastnili a přejová-Vejmelková, 2005, str. 8, srv. VUA, databážili. Některé z nich najdeme i na černošickém
ze legionářů, pohřben na černošickém hřbitově
hřbitově. Mezi ně patří i ti, kteří neměli k Čeru kostela Nanebevzetí P. Marie
nošicím domovské právo, ale k
Černošicím měli nějaký vztah.
Například v horní části hřbitova
u kostela je hrob vojína 1. leteckého pluku Lubomíra Mráze
(*3. 12. 1901, +11. 4. 1924) a
podplukovníka v. v. Maxmiliána
Friedländera (*12. 10. 1878,
+28. 12. 1947). Josef Vejmelka3 z Horních Černošic (*20. 1.
1881 + 10. 8. 1949) byl povolán do rakouskouherské armády
k 36. pěšímu pluku a na podzim
roku 1914 v Rusku se dostal do
zajetí. Do 7. střeleckého pluku
Československých legií byl za-- Hroby tisíců padlých v 1. sv. válce jsou udržovány dodnes
po celé Evropě (Ilustrační foto - Bray sur Somme, Francie). -řazen v Omsku na jaře 1918.
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Přehled příměstských táborů a dalších aktivit v Černošicích a okolí
Černošice
Příměstské tábory Jednoho stromu
Kdy: 14.–25. 7.
Kde: Centrum Jednoho stromu v Dolních Černošicích
Program: 14. 7.–18. 7. téma Nebojte se divadla
(2–4–11 let), 21. 7.–25. 7. téma Malý princ aneb
hvězdářské putování (4–11 let)
Cena: 3.100 Kč
Kontakt: Alena Laláková, e-mail: jedenstrom@volny.
cz, tel. 777 258 450, www.jedenstrom.cz
Příměstské tábory Klubu Bereánek
Kdy: 1.–18. 7. a 18.–22. 8.
Kde: Klub Beránek, Komenského 99
Program: 1.–4. 7. S beránkem za pokladem (3–5
let), 7.–11. 7. Cesta kolem světa – s rodilým mluvčím
(6–12 let), 14.–18. 7. Výlety s angličtinou po okolí
Černošic a Radotína s rodilým mluvčím (6–12 let),
18.–22. 8. Léto s Ferdou mravencem a jeho kamarády v Beránku (3–5 let)
Cena: 2.600–3.600 Kč
Kontakt: Kateřina Beranová, tel. 775 910 380, e-mail:
kacka.beranova@volny.cz, www.klub-beranek.cz
Tenisové campy - Tenis Frýda Černošice
Kdy: 21.–25. 7. a 25.–29. 8.
Kde: tenisové kurty TK Černošice za řekou
Berounkou
Program: každý den probíhá intenzivní dvoufázový
tenisový trénink, dále je program zaměřen na pohybovou a motorickou průpravu a fyzickou přípravu,
která je potřebná ve všech sportovních aktivitách
Cena: 3.290 Kč/týden
Kontakt: www.tenisfryda.cz
Příměstský tábor Wonder Clubu
Kdy: 18.–22. 8.
Kde: Wonder Club, Topolská 2036
Program: American sunny days - přivítáme Kryštofa
Kolumba a jako domorodci ho naučíme spoustě
věcí, třeba hrát fotbal, péct muffiny, atd… (komunikace v Čj a Aj).
Pro koho: 5–10 let
Cena: 2.950 Kč/týden
Kontakt: www.wonderclub.cz,
e-mail: info@wonderclub.cz
Léto v angličtině s Kryštofem
Kdy: 14. 7.–1. 8. a 18.–29. 8.
Kde: KLC Kryštof
Program: týdenní programy s rodilým mluvčím, hry,
plavání atd.: 14.–18. 7. The first people were in Africa, 21.–25. 7. How did they do that?, 28. 7.–1. 8.
Who was Walt Disney?, 18.–22. 8. Be fit in english,
25.–29. 8. Be fit in english
Pro koho: 4–12 let
Cena: all inclusive 4.990 Kč
Kontakt: tel. 604 204 889,
e-mail: info@klckrystof.cz, www.krystof.cz

Příměstské tábory KinderGarten
Kdy: 30. 6.–29. 8.
Kde: KinderGarten, Jiráskova ul.
Program: program je v češtině a angličtině: 30. 6.–
4. 7. Beaches and Sea, 7.–11. 7. Feel The Music!,
14.–18. 7. Animals not only in our home, 21.–25.
7. Clouds Week, 28. 7.–1. 8. We love strawberries,
4.–8. 8. Around the Continents, 11.–15. 8. Travel
on the space, 18.–22. 8. Picasso; a little different,
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25.–29. 8. Let´s play
Pro koho: 3–8 let
Cena: týden dopoledne – 2.700 Kč,
týden celodenní – 3.600 Kč
Kontakt: e-mail: cernosice@kindergarten.cz,
tel. 774 444 144

Okolí
Prázdninové Aktivity klubu Lumek (Mořinka)
Kdy: 30. 6.–25. 7.
Kde: Klub Lumek
Program: 30. 6.–4. 7. Hudebně-dramaticko-výtvarné setkání na téma pohádek, 7.–11. 7. Jak se co
dělá, 14.–18. 7. Pod křídly ptáků, 21.–25. 7. Landart a Artefiletika aneb poznávání přírody skrze artefiletické techniky
Pro koho: děti školkového i mladšího školního věku
Cena: 400 Kč/den nebo 2.000 Kč/týden
Kontakt: tel. 739 085 401 (Marcela Hopfingerová),
e-mail: info.lumen@seznam.cz
Příměstské tábory MŠ Zvoneček (Karlík)
Kdy: 4.–22. 8.
Kde: MŠ Zvoneček
Program: 4.–8. 8. Malý archeolog, 11.–14. 8. Malý
botanik, 17.–22. 8. Malý zoolog – vždy procházky,
hry a program dle zaměření daného týdne
Pro koho: 3–10 let
Cena: dopolední program 400 Kč/den,
celodenní program 500 Kč/den
Kontakt: Lucie Zuda, tel. 777 009 945, e-mail: info@
montessoriskolka.cz, www.montessoriskolka.cz
Sokolský příměstský tábor (Dobřichovice)
Kdy: 28. 7.–1. 8, od 8 do 17 hod, stravování zajištěno (svačina, oběd, svačina)
Kde: Sportovní areál TJ Sokol Dobřichovice
Program: sportovní a dobrodružné hry, dětská jóga,
anglické hrátky, 2 celodenní výlety mimo Dobřichovice, soutěže a tematické dny.
Pro koho: předškoláci a školáci 6–12 let
Cena: 1.900 Kč
Kontakt: Irena Nolová, tel. 721 173 368,
e-mail: irenanolova@seznam.cz
Příměstské tábory Hlásku (Hlásná Třebáň)
Kdy: po celé prázdniny po–pá (7.15–18.00) (zavřeno první a poslední týden)
Kde: budova MŠ HLÁSEK
Program: 7 témat: Indiáni, Zálesáci, Cesta kolem
světa, Cesta časem, Malí archeologové, Kouzla,
čáry, Pohádkový svět
Pro koho: 3–12 let (program přizpůsoben skupinám
dětí)
Cena: 2.500 Kč za týden, sleva pro rodiny a větší
počet týdnů
Příměstský tábor Kámoclubu (Dobřichovice)
Kdy: 4.–8. 8.
Kde: Kámoclub
Program: „Letem světem“ – sportovně turistický
tábor
Pro koho: 7–14 let
Cena: 2.800 Kč
Kontakt: Monika Veselá, e-mail: kamoclub@seznam.
cz
Raftové středy Kámoclubu
Kdy: 23. 7., 30. 7., 13. 8. a 20. 8.
Kde: Berounka – trasa Srbsko – Dobřichovice
Program: sjíždění Berounky na raftech
Pro koho: 7–14 let

Cena: 800 Kč/den
Kontakt: Monika Veselá,
e-mail: kamoclub@seznam.cz
Příměstský tábor Školinky NONA (Lety u Dobřichovic)
Kdy: 7.–11. 7.
Kde: Školinka NONA (na návsi)
Program: Angličtina a rozvoj učebních dovedností
Cena: 3.200 Kč + strava
Kontakt: tel. 606 909 348, 602 764 705,
www.skolinkanona.cz
Prázdninový provoz Školinky NONA (Lety u Dobřichovic)
Kdy: celé prázdniny
Kde: Školinka NONA (na návsi)
Program: červenec – „Z pohádky do pohádky“, srpen – „Léto s kovbojem“
Pro koho: 3–10 let
Cena: 1.500 Kč/týden
Kontakt: tel. 723 450 510, skolinkanona@gmail.
com, www.skolinkanona.cz
Příměstské tábory CK ROBINSON (Radotín)
Kdy: celé prázdniny vždy po-pá nebo jednotlivé dny
Kde: Sokol Radotín, Vykoukových 622/2
Program: sportujeme, výletujeme, hrajeme moderní a netradiční hry, tvoříme, děláme, co nás zrovna
baví
Pro koho: 5–12 let
Cena: 2.290 Kč/týden, 490 Kč/den
Kontakt: www.ckrobinson.cz, e-mail: lucie@ckrobinson.cz, tel. 739 465 490

Co se děje ve vodě
Od paní učitelky Magdalény Capkové z místní základní školy jsme dostali nabídku zúčastnit se výtvarné soutěže „Co se děje ve vodě“.
Projekt se nám zalíbil, a proto jsme si s dětmi
začali povídat o životě v potocích, řekách, ale
i v mořích. Společně jsme zašli i k řece Berounce, abychom načerpali tu správnou atmosféru. S dětmi jsme zde vymýšleli, co všechno
se může skrývat pod hladinou.
Pak už jsme se s radostí pustili do „3D
díla“. Krabice, noviny, lepidlo, barvy, kamínky a mušle to bylo to, co nám stačilo na
vytvoření světa pod vodou, tak jak si ho děti
představují.
Projekt „Co se děje ve vodě“ nás všechny
velice bavil, a proto doufáme, že to z našeho
společné práce bude vidět.
Za třídu Sluníček z MŠ Karlická
Zuzana Nováková a Lucie Thumová
FOTO: MŠ Karlická

-- Děti se zapojily do soutěže. --
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ZUŠka uklízela zahradu
Stalo se již tradicí, že okolo termínu Dne Země je rušno také na zahradě
u ZUŠ. Bylo tomu tak i letos a v sobotu 26. dubna se to zde hemžilo učiteli, dětmi i rodiči, kteří společně zkrášlovali zahradu, aby byla připravena na akce, které na ní proběhnou v závěru školního roku. Podařilo se.
Kontejner byl zcela zaplněn větvemi a roštím, cestičky umeteny, pampelišky vyplety, trávník pohrabán, brigádníci unaveni, a proto na závěr
odměněni opečenými špekáčky a dalšími dobrotami.
Meteorologové sice předpovídali deštivo a zachmuřeno, ale to naštěstí nevyšlo, a na zahradu celé dopoledne svítilo slunce. Asi chtělo
vzdát dík, tak jako i já, všem, kteří obětovali sobotní dopoledne a pomohli probudit naši zahradu.
Ludmila Plzáková, ředitelka ZUŠ Černošice
FOTO: Ivan Látal

-- Uklízeli děti, rodiče i učitelé. --

ZUŠ SLAVÍ 60
Přesně před 60 lety v roce 1954 zahájila provoz
v Černošicích Základní umělecká škola. Toto jubileum se škola rozhodla oslavit jak jinak než hudbou, tancem, výtvarným uměním a fotkou a to vše
pro širokou veřejnost! Na podzim se tedy můžete
těšit na festiválek, který bude probíhat od září
do prosince a na kterém se představí to nejlepší
ze ZUŠ.
Šedesátiny jsou zpravidla pro každého oslavence nejen příležitostí k oslavě, ale i k ohlédnutí
a bilancování uplynulých let. ZUŠ Černošice může
být na své dosavadní působení právem hrdá.
Není totiž jen institucí, z níž vycházejí kreativně
a umělecky založení žáci, ale postupně se stala
i přirozeným místem setkávání obyvatel Černošic
a kulturním centrem svého města. Proto se ZUŠ
rozhodla uspořádat ne jen jednu narozeninovou
akci, ale hned celý festival. Za ta léta má ZUŠka
opravdu mnoho co nabídnout a do jednoho dne
neřkuli večera by se to rozhodně nevešlo. Dalším
příjemným faktem je, že rok 2014 je Rokem české hudby (jako každý rok končící 4). Takže není
lepšího spojení než české hudby a základní umělecké školy. Představí se vám tedy česká hudba
ve všech svých podobách – nejen v podání hudebníků, ale i tanečníků a výtvarníků.
Co vás po prázdninách čeká
První akcí festivalu bude Den ZUŠ, který se
uskuteční první zářijovou sobotu 6. 9. 2014 v prostorách a na zahradě ZUŠ Černošice. Zde se
představí tělesa působící v ZUŠ (Dětský pěvecký
sbor Chorus Angelus, Folklorní soubor Pramínek
s muzikou, Dech Band, Blacknotes). Dále budete
moci navštívit hudební, výtvarné a taneční dílny,
kde se vy i vaše děti budete moci seznámit s pedagogy ZUŠ a s jimi vyučovanými obory. Nebude

Zápis do tanečního oboru ZUŠ
Taneční obor Základní umělecké školy přijímá nové členy! Zápis nových
dětí proběhne ve středu 25. 6. od 16 hodin v Kulturním sále na Vráži,
kde taneční obor působí. Přijímáme děti od 4 let do kursu „Hrajeme si
pohybem“, dále děti od 5 let do přípravného oddělení studia i zájemce
starší do vyšších ročníků. Uvítáme i nové hudebníky do obou lidových
muzik!
Taneční obor ZUŠ Černošice nabízí hudebně pohybovou průpravu
pro předškolní děti a v základním studiu pak současný a lidový tanec.
Současný tanec je vyučován podle techniky duncan (výuce této techniky se věnuje pražská taneční Konzervatoř Duncan Centre). V lidovém
tanci čerpáme z bohatého folkloru Čech a Moravy. Děti v rámci tanečního oboru působí od 1. ročníku ve folklorním souboru Pramínek, který
funguje při tanečním oboru. Žáci zde mají jedinečnou možnost zúročit
nabyté zkušenosti z výuky lidového i současného tance a předvést je
před publikem. Důraz je kladen na tvůrčí schopnosti dětí, přirozenost,
prožitek a radost z tance.
Pedagožkou tanečního oboru a zároveň choreografkou a vedoucí
Pramínku je Mgr. Marcela Látalová, korepetitorkou, hlasovou a hudební
poradkyní je Hana Polívková.
Pramínek spolupracuje s hudebním oborem - s lidovými muzikami.
Velká muzika pracuje pod vedením Václava Polívky, malá muzička hraje
pod vedením Dr. Romana Michálka.
Přijďte mezi nás! Více informací o tanečním oboru najdete na www.
zuscernosice.cz.
Za taneční obor ZUŠ Černošice Magdaléna Voldřichová

chybět samozřejmě výstava výtvarníků a fotografů. Večer bude věnován fotoprojekci dokumentů
i současných prací žáků na budovu školy spojené
s hudbou a tancem. Tímto audiovizuálním pořadem zakončíme první festivalový den oslav.
Další akce budou následovat vždy první sobotu
v měsíci.
V říjnu uslyšíte Koncert k Roku české hudby
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Na programu
bude duchovní hudba českých autorů.
V listopadu se můžete těšit na koncert žáků,
učitelů a absolventů ZUŠ.
Celý festival zakončíme v prosinci velkým vánočním koncertem, kde se představí opět vše,
co ZUŠ nabízí.
Doufáme, že oslavy ZUŠ přinesou potěšení

a kulturní zážitky nejen občanům Černošic, ale
i příznivcům kultury z širšího okolí. Věříme, že se
koncerty připravovaného festivalu stanou příležitostí, při níž se budou setkávat lidé, pro které jsou
kulturní a duchovní zážitky základní životní potřebou. Program oslav můžete sledovat na stránkách ZUŠ – www.zuscernosice.cz/60.
Na závěr máme výzvu pro všechny, kteří mají
k ZUŠ vřelý vztah nebo by se prostě jen rádi nějakým způsobem podíleli na takovéto akci. Rádi
přivítáme kohokoliv, kdo má o věc zájem a kdo
by se chtěl organizačně, materiálně, finančně či
jinak účastnit oslav 60. narozenin ZUŠ.
Za ZUŠ Černošice Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz
www.facebook.com/zuscernosice
FOTO: Archiv ZUŠ

-- Na podzim nás čeká na oslavu výročí ZUŠky velký festival. --
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Co se děje v Mokropeské školce
Již tradičně jsme pro děti v naší školce na konci dubna připravili čarodějnický den a noc. Převlékli jsme se za čarodějnice, čaroděje a černokněžníky
a školka se proměnila v čarodějnické doupě. Vařili jsme nejrůznější kouzelné lektvary, zkoušeli zaklínadla. Uspořádali jsme čarodějnický rej a tančili čarodějnické tance. Starší děti vyrobily látkovou čarodějnici v životní velikosti,
kterou jsme poté spálili na ohni.
FOTO: MŠ Topolská

-- Čarodějnický den se i letos vydařil. --

Zprávy
ze Sokola
Zálesácký závod zdatnosti
Na konci dubna jsme se již poněkolikáté zúčastnili Zálesáckého závodu zdatnosti, který se konal
v blízkosti vrchu Písek, nedaleko Hostomic. Závodilo se ve tříčlenných družstvech - hlídkách. Naše
družstvo závodilo ve složení Lukáš Martínek, Šimon Jakl a Alexandr Pavlovský. Počasí nám letos
velmi přálo, celý den bylo slunečno a teplo. Cestu
na závod nám zkomplikovala jen automobilová rallye pořádaná v okolí Hostomic, takže jsme dorazili
akorát na start první hlídky a přišli jsme o úvodní
proslov (ale veškeré informace nám doplnili).
Na start závodu je to navíc od parkoviště 3
km chůze, takže kluci se sotva vydýchali a za 18
minut šli na start. Trať zvládli za necelou hodinu
a trestných bodů nasbírali podobně jako ostatní.
Během měřeného úseku museli plnit různé úkoly
a prokázat své znalosti (šplh, vlastivěda, morseovka, historie Sokola, uzlování…). Za každou chybu
v disciplínách byla trestná minuta. Mimo měřený
úsek museli splnit ještě dva úkoly – zdravovědu,
kterou zvládli téměř bez chyby a rozdělání ohně,
což se jim také podařilo. Celkově skončilo naše
družstvo na šestém místě z devíti v kategorii mladšího žactva, dále ještě závodilo devět družstev
staršího žactva a dvě družstva dorostu.

Čarodějnice
V pondělí 28. dubna jsme v Sokole připravovali
každoroční rej čarodějnic. Celý den bylo krásné
teplo a sluníčko. Bohužel v polovině příprav se
zatáhlo a přišla bouřka s deštěm. I přes nepřízeň
počasí se několik dětí (vč. rodičů) dostavilo. Program jsme tedy přesunuli do tělocvičny. Všichni
výborně splnili čarodějnické úkoly a nakonec
i přestalo pršet, takže jsme zapálili oheň a upekli
buřty.
Zuzana Pavlovská
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Odpoledne se nám na zahrádce v domečku na hraní zabydlela opravdická čarodějnice a chaloupku si ozdobila upečenými perníčky. A my jsme
si šli perníčky naloupat. Zlá ježibaba si je ale pozorně střežila. Přesto jsme
všechny perníčky z chaloupky otrhali, aniž by Ježibaba někoho chytila.
Na ohni, na kterém jsme předtím spálili velkou čarodějnici, jsme si opekli
buřtíky a rohlíky. Večer jsme vyrazili do ulic Mokropes a s sebou jsme si vzali
vlastnoručně vyrobené lampiony, kterými jsme si svítili na cestu. Procházeli
jsme se až do setmění. Do školky jsme se vraceli za tmy. A pak přišlo to,
na co se děti těšily nejvíce. Přes celou noc jsme spali ve školce. Už se moc
těšíme na další rok, že si čarodějnice zase báječně užijeme.
Majáles a svátek maminek
První květnovou neděli vystoupily děti z naší školky na černošických májích. Děti předvedly pásmo lidových písniček a tanečků a sklidily zasloužený
potlesk.
V květnu mají všechny maminky svátek. Celý rok se o nás starají, a tak
jsme jeden den věnovali jim, aby si mohly odpočinout a potěšit se. Připravili
jsme pro ně na oslavu zahradní slavnost. Děti pro maminky vyrobily přáníčka
a dárečky. Do školky přišli také tatínkové a společně s dětmi pro maminky vyrobili krásné náramky. Před slavností starší děti připravily občerstvení
a také upekly pro maminky ke kafíčku moučník. Na začátku slavnosti dostaly
maminky kávu, chlebíčky a zákusek a pak už si užívaly připravený program.
Děti zpívaly, tančily a recitovaly. K tanci se dokonce přidaly i maminky. Všichni jsme si užívali nádherné odpoledne.

Sokolský výlet, aneb „Co Mohamedu
Mekka, to Čechu Říp“

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Topolská

mořem) je několik vyhlídek (Pražská, Mělnická,
Roudnická), ze kterých je krásný, až panoramatický pohled na okolí a tak se vůbec nedivíme
praotci Čechovi, že se rozhodl zůstat. Prohlídka
kaple - rotundy sv. Jiří, která je národní kulturní
památkou, je zlatým hřebem našeho výletu.
Z Řípu se vracíme na parkoviště, nasedáme
do autobusu a jedeme do Veltrus. Veltruský park
a zámek, dříve nazývaný Ostrov, který obklopovala do povodně v roce 1784 dvě vltavská ramena,
má evidentně na povodně smůlu. Je to rovinatý
přírodní areál, který poničily povodně naposledy
v červnu loňského roku, poté, co se sotva vzpamatoval z předchozí povodně v roce 2002. Proto
není interiér zámku dosud pro veřejnost přístupný
a otevřený je jen čestný dvůr a zajímavá výstava
kočárů. Na přání většiny účastníků zájezdu je proto původně plánovaná doba odjezdu zkrácena
o hodinu a vracíme se domů.
I přes chladné počasí dopadl výlet dobře a moc
se nám líbil.

Sobotní ráno 3. května je zamračené, drobně prší
a fouká studený nepříjemný vítr. Předpověď počasí je nepříznivá - déšť na většině území, teploty kolem 10°C. U nádraží v Černošicích se u autobusu
choulí skupina výletníků, převážně žen seniorek,
odhodlaných ztéci památnou horu Říp. Vyjíždíme
s malým zpožděním, nabíráme další účastníky
v Radotíně a v Praze a již bez deště odjíždíme
do Roudnice nad Labem.
Jsme tu brzy, je půl deváté, a Roudnice ještě dospává. Památkový okruh nás vede nejdříve
k zámku, který je ale ještě zavřený a bude otvírat
až v 10 hodin. Ve skupinkách se vydáváme prozkoumat další památky, ale nedaří se - věž Hlásku, z níž by měl být pěkný výhled na město i okolí,
chrání masivní visací zámek, kostel Nanebevzetí
Panny Marie je rovněž zavřený a fouká to strašně,
klepeme se zimou. Většinu účastníků zájezdu naláká cukrárna, horká kávička a výborné zákusky
Olga Pavlitová
zahřejí stejně jako milý úsměv obsluhujících žen.
Postupně se zase
FOTO: Archiv Sokol
rozcházíme, někdo znovu zkouší Hlásku, jiní se
vydávají k Řípu. Doporučena je červená značka,
která vede přes Krabčickou oboru, druhá cesta
po modré značce vede
mezi poli řepky. Před
sebou stále vidíme Říp.
Alejí nádherných stoletých lip dojdeme k úpatí
hory. Než přečteme informační tabule, vysvitne
dokonce sluníčko a po
dešti není ani památky.
Při výstupu se pěkně zadýcháme a zahřejeme,
jen ruce stále zebou.
Na vrcholku hory (podle razítka 460,7 m nad
-- Zlatým hřebem výletu byla prohlídka rotundy sv. Jiří. --
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Letní proměna zimního stadionu v Černošicích
Zimní stadion Černošice žije i v letních měsících.
Brusle jsme uklidili do skříní a co dál? Od počátku
května je v provozu in-line plocha, kterou jsme i díky
podpoře sponzorů zakoupili v minulém roce.
Všichni hokejisté absolvují v měsících květnu
a červnu takzvanou suchou přípravu mimo led.
Bohužel město Černošice zatím nemá dostatečně
velkou halu, a tak jsme v minulých letech dojížděli
do „BIOSKY“ v Dobřichovicích.
Zahájení provozu in-line plochy přímo na našem
stadionu vyřešilo nejenom problém s letní přípravou, ale současně nabízí další sportovní vyžití, pro
domácí týmy, rekreační sportovce i širokou veřejnost. Nyní již multifunkční sportovní hala v Černošicích má nové využití.
In-line hokej je pro naše mládežnická družstva
nejenom vhodným doplňkem suché přípravy. Je
to i sport, ve kterém se účastníme celorepublikových soutěží pořádaných Českou asociací in-line
hokeje.

V současné době máme tři mládežnická mužstva, přípravku, mladší žáky a starší žáky. Hráči
našeho „A“ týmu hájí Černošické barvy v 1. lize
in-line hokeje, kde si jako nováček soutěže vedou
velmi dobře. Přijďte na zimní stadion podpořit
naše borce. Informace o časech utkání naleznete
na www.sk-cernosice.cz.
Přijďte si zahrát in-line hokej nebo florbal!
Uspořádejte turnaj! Černošická hala nabízí pronájem včetně zázemí profesionálům i rekreačním
sportovcům v atraktivních časech až do pozdních
večerních hodin. Novinkou jsou 4 kurty na badminton, který je jedním z nejrychlejších raketových sportů, kde hráč trénuje postřeh a kondici.
Během jednoho zápasu naběhá i několik kilometrů. Kurt si lze rezervovat dle aktuálního rozpisu
plochy. Kontaktní telefony naleznete na www.skcernosice.cz.
P. Tylková

FOTO: SK Černošice

-- Jiří Loskot, hráč „A“ týmu a trenér
SK Černošice --

Worshopy s ideou na farmářských trzích
Letošní sezónu černošických trhů opět oživuje
oblíbený kulturní program pro děti. Organizátoři se zamysleli nad koncepcí dílen a rozhodli
se jim dát ucelenější linii a směr. Točí se kolem
témat spjatých s myšlenkou farmářských trhů
a souvisejících aktivit. „Naší snahou je přiblížit
dětem a rodičům, co to je farmářský trh, kdo
na něm prodává, kde se potraviny „berou“, jak
se pěstují, co vše stojí za tím, aby si mohli namazat chléb sýrem. Co je to ekologické chování a udržitelnost, jaký je jejich smysl,“ přibližuje
jedna z organizátorek trhů, Kristýna Petrová.
V letošních dílnách se tak děti setkají se včelaři, kozí farmou a zemědělci, dozví se jak a proč
třídit odpad a co dobrého si namazat na svačinu. Vše je pojaté hravou formou a doplněné
o tvoření. Vedoucími jednotlivých dílen budou
především samotní prodejci z trhu.
Stejně jako v minulých letech se dílny kona-

jí jedenkrát za měsíc, střídají se s divadelními
představeními.
Kulturní program Černošických farmářských
trhů, vždy od 10 hodin:
14. 6. - dílna s kozí farmou - farma Čapí letka
28. 6. - divadlo O červené Karkulce - soubor Pruhované panenky
12. 7. - dílna s překvapením
26. 7. - divadlo Cirkus Prdítko - Jakub Folvarečný
9. 8. - dílna svačinky pro kluky i slečinky - Lucie
Tatranski
23. 8. - divadlo Pověsti české - Toy Machine
6. 9. - dílna s dýňovou farmou - Kateřina Červená
20. 9. - divadlo Honza a lesní skřítek - Cylindr
4. 10. - dílna o třídění odpadu - Veronika Kurelová
18. 10. - divadlo Patálie pana Paka - Pavlína Žipková
Dana Jakešová

FOTO: Petr Kubín

Karate Kid Cup
V neděli dne 4. května se v českobudějovické
sportovní hale DK Metropol konal 20. ročník
turnaje Karate Kid Cup. Z našeho klubu Karate
Černošice startovalo 15 karatistů, kteří se v silné konkurenci ostřílených bojovníků z vyšších
soutěží – jako jsou národní poháry a mistrovství republiky – rozhodně neztratili. Vybojovali
celkem 15 medailí, z toho 5 zlatých (Hana Janeková 2x, Veronika Kokešová, Pavel Krauz,
Jan Matoušek), 7 stříbrných (Matouš Demko,
Adam Janek, Pavel Krauz, Jan Matoušek, Šimon Matoušek, Adéla Mehičová, Markéta Neubergová) a 3 bronzové (Adam Janek, Sabina
Mehičová 2x). Všem medailistům gratulujeme!
Všichni naši zástupci startovali za závodní skupinu „Red dragon Team“, která se v centru našeho klubu letos začala formovat.
Zvláštní poděkování patří Hedvice Kokešové
za pomoc a týmovou podporu v průběhu celého závodního dne!

Příměstské soustředění karate

-- Zatímco vy budete nakupovat, vaše děti si můžou zajít do dílničky nebo na divadlo. --

Se zahrádkáři do Žirovnice
Zveme všechny příznivce zahrádkářů z Černošic na poslední tematický zájezd na atraktivní výstavu
lilií v Žirovnici se zastávkou u vily prezidenta Dr. Edwarda Beneše v Sezimově Ústí. Zájezd se koná
v sobotu 12. července. Odjezd je v 7 hodin od samoobsluhy na Vráži, cena pouhých 180 Kč. Závazné přihlášky spolu s úhradou jízdného na tel. 311 225 005 nebo 251 643 041 do 30. června!

Kdy: 8. – 10. června
Kde: Sokolovna Černošice
Na tradičním příměstském soustředění karate
rádi přivítáme i dítka ve věku do 8 let, která zatím karate nikdy netrénovala. Můžete přijít i na
jeden nebo dva dny. Co vás čeká:
• seznámení dětí s karate, vícefázový trénink
zaměřený na osvojení si jeho základních
technik
• další sportovní aktivity a hry, tematické výtvarné tvoření
• pod vedením Petry Pecekové – mistryně
Evropy a ČR
• oběd a pitný režim
• sourozenecká sleva.
Andrea Bergmanová, KARATE Černošice

Milan Boháč
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Kardinál Dominik Duka požehnal mokropeským hasičům
V předvečer oslav výročí umučení našeho patrona sv. Floriána, tedy v sobotu 3. května, proběhla pro Černošice velmi ojedinělá a dlouho očekávaná událost. Do mokropeské hasičárny zavítal pan Kardinál Dominik
Duka OP, aby požehnal novému vozu Iveco, nově dostavěné hasičské
zbrojnici a všem mokropeským hasičům.
Sami dobrovolní hasiči popisují na svých webových stránkách tyto jedinečné okamžiky takto: „Celá jednotka má z této události zážitek, který
se velmi hluboko vtiskl do našich pamětí. Hodina, kterou si pro nás pan
Kardinál vyčlenil, proběhla podle protokolu ceremoniářů arcibiskupství
pražského. Takže po projevech zástupců města, poslanecké sněmovny
ČR a HZS hl. m Prahy se ujal slova pan Kardinál, který pronesl modlitbu
a požehnal vozu, zbrojnici i hasičům. Po této oficiální veřejné části proběhla poněkud komornější v klubovně, při které jsme měli možnost popovídat si o věcech světských i abstraktních. V přátelském duchu jsme
s panem Kardinálem posvačili jeho oblíbenou tlačenku s cibulí, proběhlo
jedno památeční foto u Iveca a již odjížděl plnit další program spojený
s úřadem, který zastává.“
Dana Jakešová

Ottománek otevírá
„POHYBOVÉ STUDIO“
Nemáte taky pocit, že tak nějak lenivíme? Všichni se více vozíme v autech, sedíme u počítačů, televize, tabletů… Děti mají čím dál tím menší
možnost spontánně se vyběhat a vyřádit. A na tělech je to znát – přibývá dětí, které mají problémy s nadváhou, vadné držení těla, bolesti
zad a hlavy, ale třeba i těžší logopedické vady. Celkově klesá fyzická
zdatnost.
Pozitivní vztah k pohybové aktivitě je třeba vytvářet již od nejútlejšího
věku. Ideální je, jdou-li příkladem rodiče, případně účastní-li se sportovní akce celá rodina společně.
Pohybové studio, které bude Ottománek v září otevírat, nabídne širokou škálu pohybových aktivit pro všechny věkové kategorie a úrovně
fyzické zdatnosti. Od cvičení rodičů s dětmi, přes tance, posilování,
pohybovky, sportovky, kondiční cvičení, zdravotní cvičení až třeba
k józe. Do nových prostor se přesunou ty kroužky, které již fungují,
a řada dalších přibude. V prvním zářijovém týdnu budou probíhat tzv.
„náborové dny“, kdy si budou všichni zájemci moci přijít zdarma zacvičit na kteroukoliv hodinu, aby si mohli vyzkoušet, který druh pohybové
aktivity jim nejlépe vyhovuje.
Všechny lekce budou probíhat ve zcela nových prostorách na Vráži
– prostorný sál se zázemím a barem.
Na webových stránkách www.ottomanek.cz budou průběžně uváděny aktuální informace včetně rozvrhu hodin.
Již teď se můžete rozhodnout, že od září začnete pravidelně dělat
něco pro svoje tělo!
Těšíme se na Vás!
Za BCO Vladimíra Ottomanská

inzerce

FOTO: Vladimír Dousek

-- Návštěva kardinála Duky byla velmi významnou událostí. --

Zmoklé zahrady
V sobotu 17. května za ustavičného deště prošla skupina zájemců pod
deštníky a pláštěnkami tři různé zahrady ve Střední ulici. V zahradě Fröhlichovy vily se nabízela bezinková limonáda a višňový likér, pak schůdkami
přes zeď a bláto do zahrady vily Pod dešníkem, s odborným historickým
výkladem Petra Králíka. Nakonec rozkvetlá květinová zahrada pana Jaroslava Dufka. Dokonalá, jako z nejlépe udržované botanické zahrady.
Majitelům i všem zmoklým návštěvníkům děkujeme a těšíme se na setkání už během června. Aktuální kalendář otevřených černošických zahrad
je k nahlédnutí na: www.facebook.com/futureferenc.
Simona Kysilková Šnajperková za Klub Ferenc Futurista
FOTO: Petr Králík

-- Příznivce krásných zahrad neodradil ani déšť. --

Chorus Angelus na festivalu
KVÍTKOVÁNÍ
Kdy: sobota 7. června od 19.00 v Zrcadlovém sále Nového Zámku
neděle 8. června od 9.30 v kostele Sv. Jiří
Kde: Kostelec nad Orlicí
První červnový víkend bude v Kostelci nad Orlicí patřit již 8. ročníku festivalu KVÍTKOVÁNÍ 2014. Společně s místním dětským pěveckým sborem Kvítek ZUŠ F. I. Tůmy vystoupí také černošický dětský pěvecký sbor
Chorus Angelus. Na programu budou skladby A. Dvořáka, P. Ebena, M.
Raichla, E. Hradeckého a dalších.
Hlavním partnerem vystoupení v Zrcadlovém sále Nového zámku je
Občanské sdružení bratří Kinských – Obnova genia loci Nového zámku,
mezi jehož hlavní cíle patří zejména návrat místa, lokality parku a zámku
jeho původní poslání. Sdružení se věnuje pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí či podpoře turistického ruchu v regionu.
Simona Pešková
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Pramínek bude v jednom kole i před prázdninami
Kdy: úterý 17. 6. od 16.30
Kde: zahrada ZUŠ Černošice (Střední ul.)

FOTO: ZUŠ

V druhé polovině června se můžete těšit na tradiční Zahradu plnou
tance, což je každoroční vystoupení celého tanečního oboru od nejmladších dětí až po dospělé na zahradě ZUŠ Černošice.
Ještě předtím ale máte možnost zhlédnout vystoupení Pramínku
v rámci Pražské muzejní noci. V sobotu 14. 6. totiž soubor vystoupí
v rámci komponovaného programu Národní Galerie v Praze v prostoru
zahrady Šternberského paláce na Pražském hradě. Tanečnice Pramínku můžete vidět ve dvou vstupech a to od 19.30 a od 20 hodin.
Vystoupení budou komornější, než jaké znáte např. ze Staročeských
májů nebo Mariánské pouti, ale rozhodně to bude stát za to!
Více o akcích Pramínku se dozvíte na webu www.praminekcernosice.cz nebo na www.facebooku.com/FSPraminek.

-- Akce Zahrada plná tance proběhne v půlce června. --

Za FS Pramínek, Magdaléna Voldřichová

Řevnický Fotosalon

Pohádkový les ve Vonoklasech
Kdy: sobota 14. června,
vstup od 13 do 16 hodin
Kde: start ve Vonoklasech na návsi
V polovině června se můžete těšit, tedy především vaše děti, již na 4. ročník Pohádkového
lesa. Opět je čeká velké množství pohádkových postav, které je doprovodí na cestě plné
úkolů až k pohádkovému stromu. Tam na ně
bude čekat zasloužená odměna.
Vstup na trasu Pohádkového lesa bude

otevřen mezi 13 – 16 hodinou přímo na návsi,
kde bude připraven i doprovodný program
a občerstvení. Občerstvení je zajištěno i na
konci trasy nad lesem. Nebude zde chybět
ani dětská střelnice a bude rovněž možné
projet se na koni.
Zveme Vás na odpoledne plné her, fantazie
a pohádek. Letos bude akce navíc s vůní orientu. Vstup je dobrovolný.
Jitka Šílená, Tojevono o. s.
www.tojevono.org
FOTO: Tojevono

Kdy: 27. 6.–30. 9.
Kde: sál ZUŠ Řevnice a kavárna Modrý domeček v Řevnicích
Na konci června odstartuje již tradiční výstava
fotografií LIFE v rámci Řevnického FOTOSALONU N.9/2014. Na té letošní se projdete
krajinami Islandu, Maroka, Francie, evropskými
městy a jejich zákoutími. Uvidíte pohledy zcela mladé nastupující generace, která fotografii
používá jako jeden z vyjadřovacích prostředků,
kdy nemá ukotven jasný postoj k definitivnosti
výtvarného sdělení skrze fotografii. Pomyslným
kontrastem je pak pohled školeného oka profesionálních fotografů, kteří vnímají kompozice,
barvy, hru světel a stínů v kontextu svých zkušeností. V rámci fotosalónu představí svou absolventskou práci Martin Sláma.
Vystavují: Ladislav Sitenský, Gabriel Urbánek, Martin Sláma, Klára Dudáková, Natálie
Hofmanová.
za OS Náruč
Šárka Hašková

Zásobte se
četbou
na prázdniny!

-- Les bude opět plný pohádkových postav. --

Food festival „Všechny chutě světa“
Kdy: sobota 14. června od 10.00–22.00
Kde: zámek Dobřichovice
Druhý ročník jedinečného food festivalu „Všechny chutě světa“ je zde. „Návštěvníci se mohou
těšit na pestrobarevnou směsici chutí a vůní z nejrůznějších koutů světa. Přizvali jsme vyhlášené
kuchaře, kteří se buď specializují na zahraniční
kuchyni, anebo vaří tzv. street food,“ říká organizátor akce Štefan Oršoš.
Loňský ročník navštívilo více než 3 tisíce lidí. Letos proto bude festival ještě větší, s novými účastníky a bohatším doprovodným programem. Součástí vstupného ve výši 100 korun bude i slevový
voucher na jídla připravovaná v rámci festivalu.
Na co se tedy můžete těšit? Budou se tu podá-

vat například mexické speciality, japonské sushi,
vietnamské pho, marocký tajine, maďarská husí
játra, francouzské palačinky, argentinské grilované maso, paela, indická masala, thajská laksa
a další dobroty. Opět zde budete moci ochutnat
pečivo z opunciové mouky nebo konopí, jedlé
květiny či syrovou stravu. A navíc bude připravena
i škola grilování.
Součástí festivalu budou také workshopy a divadla pro děti, dále vystoupí např. Skotští dudáci,
afričtí bubeníci, kapela Al Yaman, Los Perdidos,
břišní tanečnice. Zpestřením jistě budou zpívající
kuchaři ať již z columbijsko-argentinské restaurace El Arriero nebo česky zpívající vietnamský
kuchař Tonda.

Kdy: sobota 21. 6. od 9.30 do 12.30
Kde: Dobřichovice, na louce u lávky
Máte doma zachovalé knihy, které už nebudete číst? Přineste je a najděte jim nové
čtenáře! Zveme vás na první Letní výměnu
knih s piknikem. Žánr, věk čtenářů či jazyk
přinesených knih je jen na vás. Kdo bude
chtít na louce posnídat, jídlo s sebou!
Těšíme se na shledanou
za občanské sdružení Pro Dobřichovice
Tomáš Knaibl
www.prodobrichovice.cz

Dana Jakešová
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pokračování ze str. 1
Program
… po přibližné časové ose, a tak vůbec jaké radosti si ještě tento letní den užíti
můžete. Celým dnem nás bude provázet Jirka Burian.
10.00 začínáme… a po celý den si můžete užít:
Kolotoče Janeček – známý klan kolotočníků dorazí se svými atrakcemi. Z výběru
tohoto jen namátkou vybíráme: skákací spiderman, dětská výherna, řetízkový kolotoč, dětský koutek i cukrová vata. To vše za vstupné speciálních akčních cen.
Skákací hrad – po celý den volně přístupný všem, kdo lámati své údy si chtějí.
Klaunka Pipi – Klauniáda, animace s dětmi, soutěže, modelování balónků, malování na tvář a barvení vlasů...
Dětská diskotéka - hity pro protáhnutí údů žactva i mladšího studenstva
Face painting – malování na tvář Michaely Šámalové, vyzdobte líčka vašeho
dítka
14.00 potěší nás svou přítomností starosta Černošic
14.15 Timbre Music - dětské hudební představení z dalekých krajin, které jistě
potěší zraky a sluchy vašich dětí
15.30 Vláďa Dvořák - na kytaru a hlasivky zahraje známý černošický hudební
bard
17.00 Tombola Bohatá - zakupujte lístky do tomboly plné hodnotných cen...
výtěžek věnujeme Občanskému sdružení Náruč na provoz denního stacionáře
pro děti a mládež s kombinovanými postiženími
17.30 Zumba + workshop - taneční představení dětí i dospělých s místní „zumbamámou“ Vendulou Kořínkovou. Dostane se vám základní průpravy zumby, jež v
pozdějších hodinách jistojistě s radostí užijete

18.00 Nevers – břinkot mečů, kordu a ostrých rapíru rozezní nádvoří centra
Vráž
18.30 Darja + Old Fashion Trio – latino rozehřívání v krajích vezdejších oblíbenou Darjou Kuncovou
20.30 Latin Wave – zlatý hřeb večera aneb latino jazzy band muzikantů, jež svou
energií bourají stěny místností, a proto toliko pouze na otevřených prostranstvích
hráti mohou
23.00– 24.00 Závěr Černošického reje
karnevalového
A na co ještě se můžete v průběhu celého dne
těšit…
… na dobré jídlo a pití:
Gril s posezením – Aquarius vás zve na chutnou
krmi na grilu s pečlivostí připravenou. Dále pak můžete ochutnat domácí limonády a spoustu jiných dobrot.
PASTA FIDLI – čerstvé těstoviny roztodivných tvarů s láskou
tvořených
… a dále na:
Den otevřených dveří zubařů vezdejších čili zubního centra
MUDr. Světlany Vlasákové a Curaprox, a také a preventivně
dentální akce „Čistý zub se nekazí“ s Curaproxem. Přijďte s celou rodinou a dostane se vám průpravy poučné,
jak starati se o svůj chrup. Prostě, naši doktoři se vám
podívají na zoubek.
Bambule - dají 1% „Slevičku za každou jedničku“ na vysvědčení (v pátek a ještě celý víkend).
Papírnictví Marková - zakupujte masky, frkačky…prostě
vše, co k pořádnému karnevalu patří. Zdarma škraboška
ke každému nákupu v hodnotě 100 Kč.

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích

červen

5. 6.

Duo Free – vystoupení houslistů V. Polívky a L. Kuty

6. 6. – 31. 7.
6. 6.
7.6.

Cestou radostnou/žalostnou – výstava
Long Silence aneb rockový večírek v Club Kinu
Open Air koncert na pláži a Afterjazzparty

14. 6.

Farmářské trhy – pro děti od 10.00 dílna s kozí farmou (farma Čapí letka)

17. 6.
20. 6.
21.–22. 6.
22. 6.
27. 6.

Zahrada plná tance – vystoupení souboru Pramínek
Oldies Diskotéka
ŠmikFik Fest
Hudební recitál Anny Poulové
Černošický karneval

28. 6.

Farmářské trhy – pro děti od 10.00 divadlo O červené Karkulce (soubor Pruhované
panenky)

červen

1.–20. 6.
7. 6.
14. 6.
14. 6.
15. 6.
21. 6.
21. 6.

v okolí

Svět orchidejí – výstava obrazů výtvarnice Ivany Kubátové
Velký dětský den
Všechny chutě světa – food festival
Pohádkový les Vonoklasy
Mezi nebem a zemí – Dobřichovické divadelní slavnosti (DDS) zahájí představení
divadla Bakov nad Jizerou
Letní výměna knih s piknikem
Mníšecký festival vína – 9. ročník

22. 6.
27. 6.–30. 9.

Radotínská neckyáda - Šestý ročník soutěže amatérských a hlavně originálních
plavidel
11. České Medobraní
Fotosalon N. 9/2014 – výstava fotografií

28. 6.
29. 6.

V barvách semaforu – na nádvoří zámku zazpívají herci divadla Semafor (DDS)
Jak se Vám líbí – klasika v podání divadelního souboru z České Lípy (DDS)

21. 6.

19.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Komenského ul.
Galerie Mokropeská kaplička
20.00, Club Kino
od 19.00 městská pláž u Berounky,
od 22.00 v restauraci Bolleta
8.00–12.00, prostranství před vilou
Tišnovských
16.30, zahrada ZUŠ (Střední ul.)
20.30, Club Kino
Sportpark Berounka
19.00, kulturní sál na Vráži
10.00–24.00, prostranství Centra Vráž
(u Tesco)

Kavárna Modrý domeček, Řevnice
areál Říčních lázní Radotín
10.00–22.00, Dobřichovice, u zámku
od 13.00, start na návsi ve Vonoklasech
19.00, zámek Dobřichovice
9.30–12.30, Dobřichovice, louka u lávky
od 11.00 do večera, nádvoří u restaurace
Káji Maříka, Mníšek pod Brdy
Berounka mezi Říčnimi lázněmi Radotín
a lávkou pro pěší
9.30–18.00, areál lanového centra v Ořechu
Řevnice – kavárna Modrý domeček a sál
ZUŠ Řevnice
20.00, zámek Dobřichovice
20.00, zámek Dobřichovice

Aktuální informace ke kulturním, společenským a sportnovním akcím
v Černošicích a okolí najdete na www.kultcernosice.cz.
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FOTO: archiv houslistky

Červen v Tam Tam Mraveništi
• Pá 6. 6. Námořnické mraveniště – piráti
a malé pirátky pozor, pojedeme na výlet lodí!
• Pá 13. 6. Motýlek Emílek – podívejte, milé
děti, motýlek k vám právě letí! Posadil se na
kytičku a tam počkal na chviličku.
• Pá 20. 6. Ševcovské mraveniště – povídání o tom, jak šla bota do světa.
• Pá 27. 6. Rozloučení s mraveništěm – naposledy v tomto školním roce si zadovádíme
a potom si vyrobíme přáníčko pro tatínky ke
Dni otců.

Krásné prázdniny, mravenečci!!
Mateřské centrum Mraveniště můžete
navštívit každý pátek vždy od 9 do 11 hodin
v centru MaNa naproti kostelu.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz,
603 200 569, 606 456 660
Více na adrese:
www.tamtammraveniste.estranky.cz.
Lenka Divišová

FOTO: MC Mraveniště

-- Anna Poulová --

Recitál
Anny Poulové
Kdy: neděle 22. 6. od 19.00
Kde: kulturní sál na Vráži (Mokropeská 2077)

-- V Mraveništi čeká děti spousta zábavy. --

Long Silence
aneb rockový večírek v Club Kinu
Kdy: pátek 6. 6. od 20.00
Kde: Club Kino
Nenechte si ujít rockový večírek v podání kapely Long Silence – několika hudebníků hrajících
běžně v různých kapelách. Vznikla v roce 2011
díky občasnému hraní v klubech. V současné
době vystupují ve složení - Kateřina Dlouhá elektroakustická kytara a zpěv, Renata Tichá
- elektroakustická 12-ti strunná kytara, Cyril

Křeček - elektrická kytara a zpěv, Michal Maričák - basová kytara a v Černošicích jistě velmi
známý a populární Milan Panocha hraje na bicí.
V repertoáru skupiny jsou zařazeny skladby od
různých zahraničních interpretů i kapel např. Eagles - „Hotel California“, Gary Moore - „Walking
by myself“, JJ Cale - „Call me the breeze“, Patti
Smith - „Dancing barefoot“, a další hity. Přijďte si
zatancovat do Club Kina. Vstupné 80 Kč.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv kapely

Houslistka Anna Poulová za klavírního doprovodu Dr. Vlastimila Tichého přednese na svém
vystoupení skladby J.S. Bacha, L. van Beethovena, J. Brahmse a A. Dvořáka. Anna Poulová
je absolventkou houslové třídy Václava Polívky
v černošické ZUŠ. Houslím se začala věnovat
ve čtyřech letech, své hudební vzdělání si soustavně doplňuje na mistrovských kurzech (Bohumil Kotmel st., Vadim Mazo, Jana Vonášková
- Nováková, Jindřich Pazdera, Daniel Deuter),
získává cenné zkušenosti četnými koncerty
ve spolupráci s klavíristy Miroslavem Sekerou,
Stanislavem Gallinem, Vlastimilem Tichým a orchestrální i sólovou hrou s různými soubory,
například s komorním orchestrem pod vedením
Jiřího Šimáčka nebo s Černošickou komorní
filharmonií.
Pavel Blaženín

Komorní koncert
v kostele
Kdy: čtvrtek 5. 6. od 19.00
Kde: k
 ostel Nanebevzetí Panny Marie,
Komenského ul.
Na začátku června se v černošickém kostele
Nanebevzetí Panny Marie odehraje ojedinělé vystoupení Dua Free. Duo tvoří houslisté
Václav Polívka a Lukáš Kuta, kteří kromě
autorských skladeb rádi společně improvizují podle momentální inspirace, na které se
podílí i prostor. Každý koncert se tak stává
neopakovatelným zážitkem. Jako host vystoupí černošická houslistka Anna Poulová.
Děkujeme za zapůjčení kostela a podporu
Farnosti Třebotov. Vstupné 150 Kč a snížené
pro důchodce 100 Kč, předprodej je zajištěn v Minimarketu na černošickém nádraží.
Na koncert zve město Černošice.

-- Na rockovém večírku se bude i tančit. --

Pavel Blaženín
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FOTO: archiv DJ

Cestou/radostnou/žalostnou
Kdy: 6. 6.–31. 7.
Kde: galerie Mokropeská kaplička Sv. Václava (Sluneční ul.)

-- DJ Ivan Mejsnar --

Oldies Diskotéka
Kdy: pátek 20. 6. od 20.30
Kde: Club Kino
Předposlední červnový pátek čeká na příznivce starých dobrých diskoték „Bezstarostná
jízda“ historií OLDIES DISKOHITŮ 60. – 90.
let v podání DJ Ivana Mejsnara. Poslechnete
si světové hity nejslavnějších zpěváků a skupin, jakými byli THE BEATLES, SMOKIE,
QUEEN, ABBA, BONEY M., MODERN TALKING, PET SHOP BOYS, MADONNA, PHIL
COLLINS, GEORGE MICHAEL, ROXETTE,
DEPECHE MODE, CAMOUFLAGE, ULTRAVOX, U2, ALPHAVILLE a mnoho dalších.
Samozřejmě nebudou chybět ani hity z naší
domácí scény. Atmosféru oldies diskotéky
umocňuje sada světelných laserů s led-diodovými efekty. Vše je doplněno zvukovými
efekty a netradičním způsobem moderování.
Hlasitost je přizpůsobena publiku a obecně
se dá říci, že produkce je tišší než běžné
diskotéky. Neváhejte a přijďte si zavzpomínat a zatancovat či „zapařit“. Více informací
najdete na www.dj-oldies.cz.
Vstupné 90 Kč studenti a senioři 50 Kč.
Zve město Černošice.

Navazujíc na svou výstavu z loňského léta, rozhodla se keramička Anna Musilová představit
své figury z pálené hlíny v Galerii Mokropeská
kaplička. Letos se můžete těšit na figurky ve větším měřítku a v podobném námětu zabývajícím
se životem, tentokrát v monotematickém provedení. Její figury kráčí po dvou cestách života
z pohledu radostného, pozitivního a žalostného,
negativního. Již od samého prvního kroku je mezi
nimi rozdíl v chápání jejich poslání. Z kladného
hlediska vcházejí do života směle bez zábran,
zatímco z hlediska negativního ostražitě a přitom váhavě. Život radostný je podán srdečně
a rozumově, žalostný naopak sobecky a podezíravě. Pozitivní figury prakticky dotančí svůj život
do souhlasného, klidného konce, který přijmou
bez zábran, zatímco negativní se pachtí, zoufají
a odmítají konec života se zřetelným vzdorem.

Nad tímto počínáním, v obou případech vždy
39 postav, bdí ležící figura Matky Země, jejíž
pravá ochranná ruka spočívá na skleněné zeměkouli. Její ležérní poloha je v souladu se zde
znázorněným životem. Přijímá ho takový, jaký je,
s jeho kladnými i zápornými stránkami.
Figury jsou pojaty jako „bezpohlavní paňáci“ s výrazným pohybem, někdy až do krajních
mezí, jedná-li se o podtržení záměru. Žádná, ani
ochranná figura nemá zvýrazněny smysly, jako
zrak či sluch, mluví za ně jen pohyb těla a končetin.
Výstavu doplňují na stěnách sloky básně Cestou v polích ze sbírky Zpěv k zemi vyjadřující poctu básníkovi Ladislavu Stehlíkovi, uctívanému
učiteli školy, kterou navštěvovala i vystavující.
Mimo, a přece k tématu, je umístěn objekt
rozlomeného kusu kamene se zbytky fosílií,
představený jako pozitiv a negativ. Obě části
jsou spojeny zbytky mostu z papíru s tištěnými
písmeny, symbolem civilizace.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv výtvarnice

Pavel Blaženín

-- Za figury mluví pohyb jejich těla a končetin. --

Open Air koncert na pláži a Afterjazzparty
Kdy: sobota 7. 6.
Kde: od 19.00 městská pláž u Berounky,
od 22.00 v restauraci Bolleta

FOTO: archiv kapely

Pro letošní ročník jazzového festivalu Jazz Černošice 2014 si pořadatelé připravili novinku,
a to rozšíření festivalu o tzv. Dojazznou. Jedná
se o bonusový Open Air koncert kapely Sly
Rabbits. Po něm pak bude následovat od 22
hodin noční rozloučení s festivalem na Afterjazzparty v restauraci Bolleta. Tam se můžete
těšit na nejnovější „ďáblův vynález“ jménem
electroswing a podobné hudební vylomeniny.
Obě akce můžete navštívit zdarma. Přijďte se
pobavit nebo jen tak pobýt s přáteli.
Pavel Blaženín

-- Kapela Sly Rabbits --
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z města a okolí

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
CLARK, Mary Higgins: Každý něco skrývá – detektivní román;
CUBECA, Karel: Ve spárech osudu – než se stal Sebastianem Leopoldem Richardem von Kaunitz, prošel těžkým dětstvím. Narodil se prostitutce v pražském nočním klubu, jeho nejmilejší hračkou byla láhev od ginu.
Ovšem usmálo se na něho štestí, adoptovala ho šlechtická rodina. Ze dna
společnosti vystoupal až k vrcholu. Pak vypukla druhá světová válka a vojenská mašinerie ho zase nekompromisně srazila mezi ubožáky, dokonce
až na samou hranici přežití;
DEAVER, Jeffery: Tak trochu šílení – detektivní povídky;
EMINGEROVÁ, Dana: Kravaťáci – zkušenost z tříletého působení mezi
manažery ČEZ a ČSA inspirovala autorku v knížce Kravaťáci k vymyšlenému příběhu z fiktivní jaderné elektrárny;
FORSYTH, Frederick: Kvintet – pět delších povídek čtenáře zavádí do
nejrůznějších míst a časů, všechny však spojuje napětí, eskalace příběhu
a propracovanost děje;
IRONSIDE, Virginia: Virginin monolog – humorná kniha nás inspiruje,
jak v době, která je posedlá kultem věčného mládí a krásy, přijmout pokročilý věk se vším všudy a vytěžit z něj maximum příjemného;
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa: Lék na smutek – psychologický román;
McCLURE, Ken: Tajemství – román z lékařského prostředí;
MLYNÁŘOVÁ, Marcela: Požitkářka – úsměvné zážitky a neobyčejné postřehy z obyčejného života;
SCHARSCHMIED, Helga: Už nejsem Tvá dcera – upřímná zpověď životní cesty adoptovaného dítěte;
SCHNEIDT, Katja: Uvězněna v rodné zemi – Katja Schneidtová je mladá emancipovaná žena, která miluje život a ráda se baví. Dokud nepozná
Mahmuda. Zamilují se do sebe a nastěhují do společného bytu. Ale pak
její turecký přítel zničehonic ukáže svou pravou tvář - tvář tyrana. Katja
se náhle uprostřed moderní Evropy ocitá v neznámém, paralelním světě
islámské společnosti a je konfrontována s jejími zákony;
VÁŇOVÁ, Magda: Babí léto - tři novely s poutavým příběhem a nepředvídatelným koncem;
WHITE, Neil: Žil jsem mezi malomocnými – strhující svědectví o komunitě vyděděnců. Příběh o lidské odvaze, schopnosti vzdorovat nepřízním
osudu a hledání toho, na čem v životě záleží;
WOOD, Barbora: Had a hůl – historický román, odehrávající se v Sýrii,
roku 1450 před Kristem.
Naučná literatura:
BULGAKOV, Michail: Deníky Mistra a Markétky – tato kniha umožní
českým čtenářům nahlédnout do vnitřního světa jednoho z nejvýznamnějších autorů ruské literatury 20. století M. Bulgakova, autora románu
Mistr a Markétka, který se stal jedním z erbovních děl světové literatury
20. století;
BÜRGIN, Luc: Neplatné fyzikální zákony – desítky očitých svědků
a tucty fotograficky zdokumentovaných jevů prokazují, že v naší blízkosti
existuje paralelní svět, kde neplatí fyzikální zákony;
CÉSAR, Jan: Na cestě po České republice – beletrické zpracování
úspěšného pořadu České televize Na cestě. Kniha je bohatě ilustrována
černobílými i barevnými fotografiemi a její přehledná a nápaditá grafická
podoba zaručuje poučení i zábavu a také opravdu pohodový čtenářský
zážitek;
DÄNIKEN, Erich von: Tajemný dávnověk Středozemí – autor se věnuje především oblastem Maroka a Malty, kde zkoumá kamenné bloky
a kolejište, jejichž původ se snaží objasnit;
HAMANN, Brigitte: 50 nejzdravějších superpotravin – autorka představuje čtenářům svých padesát favoritů s mimořádným množstvím vitamínů, minerálů, enzymů a antioxidantů, poskytuje návod k jejich konzumaci
a objasňuje jejich léčebné funkce;
KOUCKÁ, Pavla: Zdravý rozum ve výchově – kniha obsahuje řadu příkladů ze života v naší společnosti i v jiných kulturách. Čtivou a přístupnou
formou nabízí podněty k přemýšlení i procítění intuice a nalezení vlastní
rodičovské cesty;
PETERKOVÁ, Michaela: Kurz duševní rovnováhy – kniha seznamuje
čtenáře s užitečnými psychologickými postupy k překonání úzkosti a stresu, zvládnutí náročných životních situací.

Pro děti a mládež:
BUŘIČOVÁ, Jana: Rébusy pro rozvoj myšlení – kniha nabízí zajímavé
rébusy, při jejichž řešení děti rozvíjejí myšlení, logické uvažování, fantazii
a v neposlední řadě rozšiřují slovní zásobu;
GILMAN, Charles: Podivné sestry – fantasy literatura;
MORÁN, José: Kryštof Kolumbus - minibiografie tajemného
mořeplavce;
MYRACLE, Lauren: Třináct. Neobyčejný deník obyčejné holky – čtení pro dívky;
OSBORN, Mary Pope: Dobrodružství mezi piráty – Vzhůru na výpravu
mezi piráty! Stačí tak málo - otevřít knihu, vyslovit přání a magický domeček tě přenese na daleký tropický ostrov;
ROŽŇOVSKÁ, Lenka: František a jeho pohádky do postýlky;
VERDICK, Elizabeth: Jak přežít, když mě všechno štve – knížka dítěti
ukáže, jak zvládat náročné situace a jak si poradit s tím, že se mu něco
nelíbí a má na něco vztek.
Knížky v angličtině:
LUDLUM, Robert: The Scarlatti Inheritance (v češtině Dědictví Scarlattiů) - špionážní román;
BROWN, Dan: Deception Point (v češtině Anatomie lži) - napínavý román
z prostředí vědeckých a politických kruhů USA.

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

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

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

FOTO: Miluše Švehlová

-- Letošní Majáles proběhl v kostýmech. Kdo má hezčí punčošky? --
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