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POMOZTE POSTAVIT SPORTOVNÍ HALU
PRO ČERNOŠICE

Autor projektu: Ateliér Grido,
architektura a design, s.r.o.

Největším současným projektem ve městě, který má přinést velké
zlepšení možností pro sportovní vyžití a vzájemné setkávání, je výstavba sportovní haly u základní školy. Patronkou zatím neexistující
haly se stala olympijská vítězka Věra Čáslavská. Do tohoto komunitního projektu se zapojilo již několik desítek místních občanů přímo,
a mnoho stovek dalších mimo jiné svojí účastí na nedávném „koncertu pro halu“. Podívejte se na straně 4 na fotografie z akce a přečtěte
si, jak se případně můžete také přidat.
další informace najdete na str. 4

FOTO: archiv zpěváka

-- Jiří Schmitzer --

Recitál Jiřího Schmitzera
Kdy: pátek 31. 10. ve 20.00
Kde: Club Kino
Poslední říjnový den potěší všechny příznivce
osobitého písničkáře Jiřího Schmitzera. Přijede
totiž koncertovat do černošického Club Kina.
Jiří Schmitzer pochází z umělecké rodiny,
jeho otcem byl známý herec Jiří Sovák. Za hlavní
roli ve filmu Bumerang získal Českého lva a stejnou cenu pak obdržel ještě za Krásku v nesnázích. Vedle hereckého projevil ovšem i hudební
nadání. A široké veřejnosti je znám nejen jako
písničkář, ale též skladatel hudby pro divadelní

inscenace. Na kontě má již čtyři sólové desky:
Recitál (1997), Šílenec (2000), Bouda (2003)
a Sbírka kiksů (2008). Jiří Schmitzer je na české hudební zahrádce prazvláštní a téměř nezařaditelný zjev. Nenechte si ujít toto bezpochyby
jedinečné vystoupení.
Vstupenky na koncert můžete zakoupit za
170 Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 200 Kč na místě před koncertem. Srdečně zve město Černošice.
Pavel Blaženín

z radnice

Ohlédnutí: Radiofest Černošice – Koncert pro sportovní halu
POMOZTE POSTAVIT SPORTOVNÍ
HALU PRO ČERNOŠICE
V Černošicích žiji už
hodně let. Sport je
pro mne důležitý celý
život. Stejně jako snaha
zlepšovat věci kolem
sebe. Myslím, že naše
město a naše děti halu
moc potřebují. Děkuji za Vaši podporu
této dobré věci.
Věra Čáslavská

Proč?
Aby Černošice byly místem, kde je radost
žít díky kvalitnímu sportovnímu a společenskému zázemí - pro školu, pro sporty, pro
naši komunitu.

Hlavním motivem byl projekt sportovní haly pro Černošice
a podpora sbírky „Společně to dáme“ na doplnění rozpočtu.
Infopanely jsou teď přístupné v chodbě kulturního sálu na Vráži.

Halu již podpořili: Martin Moravec,
Libor Malý, Ivan Daněk, Jiří a Daniela
Pavlíčkovi, Pavel Tichý, Radek a Dagmar
Jalůvkovi, Jan Fara, Zdeněk Otava, Marek
Sláčik, Zdeněk Vlček, Václav Kurel, Josef
Hlavička, Robert Zugar, Daniel a Zuzana
Zejdovi, Michal Skalka, Jan Spáčil, Tomáš
Kratochvíl, Radek a Martina Musilovi,
Filip a Vendula Kořínkovi, Radim Jasek,
Vladimír Vaněk, Alexandr Pavlov, Jan
a Jana Neumanovi, Martina a Jan Göttel,
Markéta a Dan Brodovi, Luboš Bórik, Jan
a Barbara Žákovi, Ivan Musil, Petr Sýkora,
Karel Znamenáček, Pavel Hokr, Petr Zmatlík, Pavel Fojtík, Jan Vobořil, Martin Šlechta,
Zimovi, Kacálkovi, Uzlovi, Košťákovi, Tomáš
a Vlaďka Hlaváčkovi, K. Muller, Olga Humlová, Mrázovi, Frankovi… DĚKUJEME!

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?
• PŘISPĚJTE DO VEŘEJNÉ SBÍRKY, JAKOUKOLIV ČÁSTKOU
– zašlete svůj příspěvek na transparentní účet
182-0388063349/0800 (na dary nad 100 Kč
rádi vystavíme potvrzení pro daňové účely)
• ZORGANIZUJTE NEBO VĚNUJTE SVOJI AKCI
NA PODPORU HALY
– sportovní turnaj, koncert, divadlo apod., nebo
přijďte například na:
»» Country bál - 4. října v Club Kinu
»» Černošický ples – 29. listopadu v Club Kinu
Pomozte nám zorganizovat aukci zajímavých
věcí a zážitků s výnosem ve prospěch haly.
• ADOPTUJTE SEDAČKU
– budete-li si přát, bude Vaše sedačka označena
Vaším jménem, získáte bezplatný vstup a rezervaci na vybrané akce, ušetříte na daních. Pokud
máte zájem podpořit projekt haly adopcí sedačky
(25.000 Kč za jednu), prosím kontaktujte nás co
nejdříve a vyberte si své místo – hala@mestocernosice.cz nebo tel. 221 982 530.
• POMOZTE NÁM DO AKCE ZAPOJIT VÍCE LIDÍ
– ŘEKNĚTE O PROJEKTU SVÝM SOUSEDŮM A ZNÁMÝM
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KDYŽ SE SBÍRKOU USPĚJEME,
POSTAVÍME HALU
DO KONCE PŘÍŠTÍHO ROKU.

SPOLEČNĚ TO DÁME.

Nejúspěšnějším pro
de
dávali po desetikoru jcem byli naši skauti, kteří proně vodu se šťávou
Čistý výtěžek bude
a také placky.
zaslán do sbírky na
halu.

Od začátku září do sbírky přibylo přes půl
milionu. V současné době nám k cílové
částce chybí
cca 2,9
milionu korun
ADOPCE
SEDADEL
SPORTOVNÍ HALA PRO ČERNOŠICE - TĚLOCVIČNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
sedadla k adopci

sedadla k adopci

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

hlediště

řada 3
řada 2
řada 1

hlediště

prostor
mobilního
jeviště

ADOPCE
SEDADEL
ADOPCE SEDADEL

sedadla k adopci

1

třetina připravená
pro umístění
gymnastického
náčiní

prostor pro mobilní jeviště
promítací plátno

Volné sedačky k adopci

SPORTOVNÍ HALA PRO ČERNOŠICE - TĚLOCVIČNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
sedadla k adopci

sedadla k adopci

sedadla k adopci

sedadla k adopci

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

hlediště

hlediště

řada 3
řada 2
řada 1

Na tělocvičnu netrpělivě čeká naše
škola, svými 750 žáky největší v okrese
Praha-západ; za podporu projektu haly
na jevišti poděkovala ředitelka školy
Romana Lisnerová.

Více informací o hale najdete na www.procernosice.cz a www.mestocernosice.cz
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Fotografie na str. 1 a 4 z Radiofestu poskytli
Dalibor Konopáč, Petr Kubín a Martina Řehořová

sedadla k adopci
občerstvení

z radnice

Jednou větou...
• Jen tři měsíce od obeslání dvacítky prodejců obuvi s upozorněním na velký potenciál pro prodej obuvi v Černošicích, kde je
800 dětí v základní škole a 300 ve školkách
a poptávku dokládá i webová anketa, jsme
se dočkali dlouho očekávané dobré zprávy –
v Centru Vráž je od září otevřena nová prodejna (dětské) obuvi – Dětské botičky. Ať se
daří!
• Středočeský kraj vyhlásil nové kolo dotací
pro domácnosti na nákup nízkoemisních kotlů (až 60.000 Kč na kotel na tuhá paliva nebo
až 20.000 Kč na plyn); 80milionová alokace
byla ale vyčerpána již druhý den od spuštění
příjmu žádostí, když na krajský úřad ráno dorazil 1450. žadatel.
• Od 15. září každé pondělí začal s finanční
podporou města jezdit po Černošicích SeniorBus – osmimístný minibus pro seniory
a postižené; trasa (s nástupem na určených
místech, výstupem dle potřeby) pokrývá hlavní obchody a ordinace lékařů a je navržena
tak, aby doplnila běžné autobusové linky,
které dnes neumožňují seniorům z Mokropes
snadný dojezd do Centra Vráž a které neobsluhují úzké strmé části Horky; z jízdného 42
korun město dotuje 22 Kč – za nástup tedy
cestující zaplatí pevnou sazbu 20 Kč; podrobné informace najdete na straně 6 a na
webu a nástěnkách města.
• Správa drah uznala, že předchozí částečná
oprava odvodňovacího kanálku u hlavního železničního přejezdu se nepovedla - poklopy
dál hlasitě bouchají - a plánuje kompletní výměnu, která bude vyžadovat uzavírku silnice;
druhá polovina přejezdu se bude moci kom-

pletně opravit až příští rok, kdy se plánuje celková uzávěrka koleje na Prahu kvůli opravě
na železničním mostě - stejně jako letos proběhla oprava na koleji na Beroun.
• Na město byla podána žaloba proti nově
schválenému územnímu plánu; podali ji manželé, kteří nesouhlasí se vznikem nových stavebních parcel v Husově ulici, kde město získalo pozemek s výhledem možnosti výstavby
tolik potřebné mateřské školky, která tam na
opačné straně ulice dříve byla; město se bude
proti žalobě adekvátně bránit. Paradoxem (ač
z právního hlediska možná irelevantním) je, že
žalující sami tamtéž nedávno postavili dům na
dříve volné louce, a to díky rozsáhlé změně
územního plánu v minulém období (2006)...
• Za skvělé účasti cca 3500 návštěvníků,
velmi vydařeného počasí a s výbornou atmosférou proběhl Radiofest Černošice – koncert pro sportovní halu spojený s festivalem
dobrého jídla a zábavou pro děti; veřejná
sbírka na podporu stavby haly zaznamenala
výrazný posun, ale ještě chybí cca 3 miliony;
dalšími akcemi na podporu haly budou například country bál (4. 10.) a černošický ples
(29. 11.). Více informací uvnitř IL.
• V Černošicích se rozbíhá rekonstrukce
jezu, o jejíž potřebě se jednalo již přes třicet
let; bude trvat zhruba dva roky, a kromě nového jezu přinese i rybochod a propus pro
vodáky; více informací najdete uvnitř listu.

ského až k mokropeské pláži a dokončeno je
parkoviště u mokropeského nádraží.
• Zakázku na rekonstrukci ulic Ukrajinská
a Na Drahách, a také na stavbu parkoviště
u mokropeské pláže, vyhrála díky nejnižší
ceně firma Ekostavby Louny; obě zakázky
přinesly cca 20% úsporu proti projektovým
cenám.
• Vláda vyhlásila, že příští rok dá krajům několik miliard navíc na rekonstrukce krajských
komunikací; okamžitě jsme dalším dopisem
v řadě středočeskému hejtmanovi (dalšímu
v řadě ;-) připomněli, že naše II/115 opravu
potřebuje jako sůl.
• Základní umělecká škola koncertním pásmem a zahradní slavností zahájila podzimní
festival na oslavu svých letošních 60. narozenin – gratulujeme a děkujeme za její přínos
pro naše město.
• V povodí Berounky a dalších řek bude probíhat výzkum populace chráněných bobrů
evropských - výjimku ze zákona na ochranu
přírody dostali vědci z České zemědělské
univerzity od Krajského úřadu Středočeského kraje.
• Volby do místního zastupitelstva proběhnou v pátek 10. října (14-22h) a sobotu 11.
října (8-14h) v obvyklých volebních místnostech. Přijďte, prosím, volit.
Filip Kořínek
starosta

• V přípravě je rekonstrukce ulic Ukrajinská
a Na Drahách, rekonstrukce zahrady Základní umělecké školy a umístění sportovně-relaxačních prvků ve Sportparku Berounka – ve
všech případech díky získané státní nebo
evropské dotaci; do závěrečné fáze se posunula již probíhající rekonstrukce ulice Dr. Jan-

TOHLE SI BUDETE

PAMATOVAT!

FOTO: Petr Kubín

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).

Informační list – periodický tisk
územně-správního celku města Černošice

Vydavatel: MěÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO
00241121, www.mestocernosice.cz | Hlavní editorka: Mgr. Dana Jakešová | Kontakty: tel. 251 081 521, 723 525 774 | e-mail redakce:
redakce@mestocernosice.cz, e-mail inzerce: inzerce@mestocernosice. cz | Adresa redakce: MěÚ Černošice, Karlštejnská 259 | Redakční rada: redakcni.rada@gmail.com | Sazba: milan.pavlicek@napilno.
cz | Jazyková korektura: Adéla Červenková | Tisk: Tiskárna JDS,
spol. s r.o., Černošice | Evidenční číslo: MKČR 14138 | Náklad: 2 900
výtisků | Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky
po stylistické stránce. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se
nevracejí. | Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 13. 10.

2014 v 10 hodin.

-- Na přejezdu u černošického nádraží přibyl další bezpečnostní prvek. --

5

z radnice

Problematika
předváděcích akcí
aneb jak se „šmejdům“
úspěšně bránit

Kdy: V pondělí 13. 10. ve 14.00
Kde: D
 ům s pečovatelskou službou,
Vrážská 1805
Znáte nekalé obchodní praktiky některých firem? Slibují vám výhru, pokud si něco koupíte? Má prodávané zboží skutečně udávanou
hodnotu? Máte právo odstoupit od smlouvy?
Co když firma záhadně zmizela?
Na tyto i další otázky vám odpoví beseda
se zástupci inspektorátu České obchodní
inspekce.
Magdalena Košťáková

AKCE KONTEJNERY
PODZIM 2014
4. 10. od 8.00 – 12.00
Mokropsy (Dr. Janského) n Černošice (Libušina) n Černošice (Karlická) n Černošice
(u kostela)

11. 10. od 8.00 – 12.00
Černošice (Poštovní) n Mokropsy (u pekárny)
n Vráž (Husova – Majakovského) n Vráž
(Slunečná – u kontejnerů na plasty)

18. 10. od 8.00 – 12.00
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
n Karlštejnská (u trafostanice) n Černošice
(Radotínská – Sadová) n Černošice
(v Kosině)

25. 10. od 8.00 – 12.00
Chatové osady n Na Vírku n Na Drahách
(u hřiště) n V Habřinách n V Lavičkách
Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat
hasičům Mokropsy, nebo do TS), lednice,
veškerý elektroodpad = nebezpečný odpad
(zdarma do TS), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS), bioodpad (větve, tráva
apod. se sváží každou středu z hnědých nádob určených na bioodpad).
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy kontejnerů, odpad ukládali pouze
do kontejnerů a neznečišťovali okolí.

Mobilní přepážka
VZP i na podzim
Každé druhé úterý v měsíci – 7. 10., 4. 11.
a 2. 12. 2014 – bude od 9 do 15 h v zasedačce Městského úřadu Černošice fungovat
„mobilní přepážka“ Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) – je možné zde řešit veškerou
běžnou agendu a dotazy, pouze s výjimkou
hotovostních plateb.
Magdalena Košťáková
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SeniorBus
okružní linka – město Černošice

			
Zastávka
odjezd
přibližný čas příjezdu
Masopustní náměstí
9.30
Centrum Vráž
cca 9.40
Penny market
cca 9.50
ul. V Horce
cca 10.05
Penny market
10.30
Billa
cca 10.35
Centrum Vráž
cca 10.40
Masopustní náměstí
cca 10.50
Penny market
11.20
ul. V Horce
cca 11.30
Centrum Vráž
cca 11.40
Masopustní náměstí
cca 11.50
			
• linka jezdí každé pondělí 			
• je určena pro seniory a hendikepované			
• jednosměrné jízdné 20 Kč (+ 22 Kč dotováno městem)			
• možnost vystupovat na znamení v průběhu trasy (v oblasti Horky i nastupovat)
• maximální kapacita vozidla je 8 osob			
• pevně dané časy jsou vyznačeny červeně, ostatní časy jsou pouze orientační
• informace na tel. 221 982 530			
• jedná se o nově zavedenou službu, jejíž nastavení se může v průběhu času změnit
– prosíme o pochopení

z radnice

Rekonstrukce jezu v Černošicích
V září byly zahájeny práce na stavbě „Rekonstrukce jezu v Černošicích“.
Tato stavba zahrnuje odstranění původního jezu a jeho náhradu novým pevným
jezem pražského typu.
Délka přelivné plochy je navržena na 101,5
metrů, spád jezu 2 metry zůstává zachován.
Těleso bude betonové, celoplošně obložené
kamenem. Pod jezem je navržen těžký zához.
Na pravém břehu vedle malé vodní elektrárny
bude obnovena štěrková propust šíře 4,4 m.
Projekt obsahuje i rekonstrukci pravobřežní dělící zdi mezi malou vodní elektrárnou a řekou. Na
levém břehu bude umístěn rybí přechod délky
76,7 m a šířky 3 m. Jedná se o technický rybí
přechod – betonový žlab s vestavbou příček
z přírodního kamene. Viditelné betonové plochy
budou obloženy kamenným obkladem. Vedle
rybího přechodu bude umístěna sportovní propust šíře 2,5 m pro možnost proplutí lodí. Propust bude osazena kartáči umožňujícími funkci
doplňkového rybího přechodu. Součástí stavby
je i zajištění levého břehu pod vyústěním Švarcavy a doplnění schodiště pro vodáky. Stabilita
levého břehu včetně cyklostezky bude zajištěna
pilotovou stěnou z vrtaných železobetonových
pilot a to jak v průběhu stavby, tak i pro definitivní
stav po výstavbě.
Časový harmonogram
Doba výstavby je plánována na 6 měsíců
(09/2014 – 11/2016). Příjezd na staveniště
bude probíhat po provizorní nasypané příjezdo-

vé komunikaci na levém břehu Berounky, dále
přejezdem přes cyklostezku a přes pozemky vypůjčené od města Černošice na základě smlouvy o výpůjčce č. 790/2011 až k ulici Radotínská. Po dobu stavby bude zajištěn zhotovitelem
stavby bezpečný průchod cyklistů a chodců po
cyklostezce. Práce budou zahájeny nejdříve
na levém břehu na rybím přechodu a sportovní
propusti. V příštím roce by se měly rozběhnout
práce i na pravém břehu. Rybí přechod by měl
být dokončen do konce září 2015. Jezové těleso bude realizováno ve dvou etapách přibližně
po polovičních úsecích.
Proč forma pevného jezu?
Příprava rekonstrukce jezu má dlouhou historii začínající již v 80. letech minulého století.
V rámci přípravy byly vedeny zejména široké
diskuze o podobě přestavby jezu, zda do formy
pohyblivého nebo pevného jezu. Jako podklad
k rozhodnutí zadal náš podnik v roce 2010
zpracování výpočtů a posouzení průběhu dvou
variant konstrukcí jezů, a to pro pevný jez ve stávající dispozici a pohyblivý jez s lomenou osou.
Z výpočtů a posouzení průběhu hladin vyplývá,
že pozitivní efekt pohyblivého jezu je patrný pouze do povodňového průtoku Q5 (627m3/s), a to
zejména v bezprostřední blízkosti jezu a pohybu-

je se na hranici přesnosti výpočtů a podkladů.
Tyto výsledky jsou dány zejména průběhem dna
a morfologií území pod profilem jezu soutoku
s Vltavou, kde dochází k rychle rostoucí úrovni dolní vody, která se vyrovnává s úrovní horní vody a jakýkoli pohyblivý prvek v profilu jezu
pak nemá význam pro zvýšení kapacity jezu do
formy pevného jezu s doplněním o rybí přechod
a sportovní propust.
Stavební povolení jsme získali v lednu 2012
po vyřešení problémů s hlukovými limity vody
přepadající přes jezové těleso. Určité zdržení
v přípravě způsobila i problematika částečného
financování stavby – rybího přechodu – z Operačního programu Životní prostředí. Na základě
výběrového řízení na dodavatele byla vybrána
nejvhodnější nabídka a dodavatelem stavby je
Metrostav, a. s. ve sdružení s firmou Zakládání
staveb, a. s. Z naší strany bude stavbu zajišťovat
sekce technická pod vedením Ing. Jiřího Pechara a přímý výkon investorské činnosti bude
zajišťovat Ing. Jan Šimůnek. Staveniště bude
zhotoviteli předáno 26. 9. 2014.
Jsem rád, že po letech usilovné práce se
státnímu podniku Povodí Vltavy podařilo nejen
zajistit přípravu a realizaci rekonstrukce jezu, ale
zejména její financování. Jsem přesvědčen, že
rekonstrukce jezu, jejíž součástí je i vybudování
rybího přechodu i vodácké propusti bude přínosem pro rozvoj okolního území.
Petr Kubala, generální ředitel státního podniku
Povodí Vltavy
(text je zpracován z dopisu zaslaného Povodím
Vltavy vedení města Černošice)

Z 127. jednání Rady města Černošice (11. 8. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí se změnou využití pozemku parc. č.
3934/10 v ulici V Olšinách ze současného „ostatní
plocha - ostatní komunikace“ na „zahrada“; nesouhlasí se změnou využití pozemku parc. č. 3934/17
do doby, než bude vybudována komunikace navržená v regulačním plánu;
• bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace
vydané Ministerstvem životního prostředí ČR dne 17.
7. 2014 identifikační číslo EDS: 115D112001197
pro projekt „Černošice ČOV 7500 EO“ ev. č.
CZ.1.02/1.1.00/12.15500, které stanoví podmínky pro přijetí dotace v celkové výši 26.993.695,76
Kč (dotace ze SFŽP ve výši 1.499.649,76 Kč a dotace ze SR pokryta prostředky z Fondu soudržnosti
rozpočtu EU ve výši 25.494.046 Kč); schvaluje
Smlouvu č. 13141811 o poskytnutí podpory ze
SFŽP ČR, na základě které bude městu poskytnuta
dotace ve výši 1.499.649,76 Kč na spolufinancování projektu Černošice ČOV 7500 EO;
• schvaluje Prohlášení, kterým Město Černošice
uzná vlastnictví České republiky, právo hospodaření Správa železniční cesty (právní nástupce organizace Československé dráhy, Severozápadní dráha
v Praze) k pozemku parc. č. 6192/28 v obci a k. ú.
Černošice (ul. Říční); doporučuje zastupitelstvu
toto projednat a schválit;
• rozhoduje v souladu s vnitřním předpisem č.
5 o zadávání veřejných zakázek o výjimce z počtu
předložených nabídek a schvaluje přímé zadání veřejné zakázky; souhlasí s cenovou nabídkou PROFORUM s. r. o. na rozšíření chodníku podél silnice
II/115 u nádraží v Černošicích za 255.663 Kč bez
DPH (306.168 Kč s DPH);

• souhlasí 1) s cenovou nabídkou EKIS s. r. o.
na zpracování PD na akci „Rekonstrukce místních
komunikací v Černošicích - III. etapa“ za 198.500
Kč bez DPH (240.185 Kč s DPH), 2) s uzavřením
smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace na tuto akci;
• souhlasí 1) s výběrem nejvýhodnější cenové
nabídky S-PROJEKT Praha s. r. o. na zpracování
projektové dokumentace pro zateplení budov B, C,
D v ZŠ Černošice-Mokropsy za 120.000 Kč bez
DPH, 2) s uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení
projektové dokumentace na zateplení.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice:
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na nákup počítačů a monitorů; souhlasí
s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nákup nových PC a nových monitorů LCD“;
• souhlasí s rozšířením již provozovaného software spol. OBIS o modul ZAK - evidence a správa
veřejných zakázek, za nabídnutou cenu 58.080 Kč
vč. DPH se slevou v rámci pilotního projektu (původní cena 104.060 Kč vč. DPH).
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice schvaluje uzavření dodatku s Telefónica O2 Czech Republic, a. s. k rámcové smlouvě o poskytování telekomunikačních
služeb, jehož předmětem je prodloužení doby poskytování služeb dle této smlouvy do 3. 10. 2016.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice bere na vědomí předložené typy nových laviček, které by byly náhradou za

lavičky reklamní; rozhoduje o výběru lavičky typu
2 a typu 6.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy k veřejné zakázce „Nákup komunální techniky zadávané
v rámci projektu CZ.1.02/2.1.00/11.13310 Snížení prašnosti na území města Černošice“; souhlasí
s vyhlášením zadávacího řízení na tuto veřejnou
zakázku;
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem
nebytového prostoru v Radotínské ulici 1128;
• souhlasí se spolupořadatelstvím mezi Media
Marketing Services, a. s. a městem za účelem pořádání koncertu na podporu vybudování sportovní
haly při základní škole 7. září v parku Berounka;
• bere na vědomí žádost spol. Kapsch CarrierCom s.r.o. o umožnění příjezdu na pozemek parc.
č. 618 (zahrada u nádraží v Mokropsech) z důvodu
provedení stavby „GSM-R Praha, provozní soubor
104 BTS zast. Černošice“; nesouhlasí s využitím
nově vybudovaných parkovacích stání a komunikace Zdeňka Lhoty k dočasnému příjezdu na tuto
stavbu, neboť se jedná o projekt, na který se vztahuje udržitelnost v rámci dotace na akci Park and
Ride;
• revokuje usnesení č. R/123/37/2014 ze dne
16. 6. 2014, kterým vyslovila souhlas s umístěním
reklamních směrových tabulí na sloupech VO podél ulice Vrážská upozorňujících na provozovnu
Dani Decor.
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z radnice

Z 128. jednání Rady města Černošice (25. 8. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• schvaluje kupní smlouvu, kterou dojde k prodeji
pozemku parc. č. 1373/6 o výměře 45 m2 v obci
a k. ú. Černošice pod budovou trafostanice v ul.
Jiráskova za 135.000 Kč;
• souhlasí 1) s uzavřením smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě v souvislosti s navýšením jističe pro odběrné
místo u Sportparku Berounka, 2) s uhrazením podílu na nákladech akce ve výši 15.500 Kč;
• souhlasí s umístěním nového reklamního pylonu
u křižovatky ulic Vrážská a Táborská;
• souhlasí s provedením demontáže vrchního
vedení elektrické soustavy v Plzeňské ulici v rámci
akce „Černošice, Plzeňská 2232, kNN demontáž
NN č. IV-12-6017673“; nesouhlasí s výměnou
sloupů přípojkových skříní a vedení NN před pozemky parc. č. 2242, 2240 a 2238 ve stávající trase a požaduje položení vedení NN do země v celé
délce Plzeňské ulice;
• souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na výběr zhotovitele akce „Parkoviště u městské pláže“
formou jednacího řízení bez uveřejnění; schvaluje znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy
o dílo na tuto akci;
• bere na vědomí informace o vyhlášeném programu MŠMT na rozvoj kapacit mateřských a základních škol; souhlasí 1) s přípravou a podáním
žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu nové MŠ
v Husově ulici, 2) s přípravou a podáním žádosti
o poskytnutí dotace na výstavbu centrálních šaten
v ZŠ Černošice–Mokropsy, 3) s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu
venkovního sportoviště s atletickým oválem při ZŠ
Černošice–Mokropsy, 4) s přípravou a podáním
žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu veřejných
WC při budově ZŠ Černošice–Mokropsy; schvaluje záměr města objednat architektonickou studii
nové budovy MŠ v Husově ulici přímým oslovením
několika vybraných projekčních kanceláří;
• bere na vědomí informaci Ministerstva dopravy ČR o schválení projektu Rekonstrukce místních
komunikací ul. Na Drahách a ul. Ukrajinská po povodních v roce 2013 k financování; souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na výběr zhotovitele pro
tuto akci; schvaluje znění zadávací dokumentace
a návrhu smlouvy o dílo na tuto akci;
• schvaluje záměr prodeje pozemku města
parc. č. 858/2 o výměře 245 m2 (ul.Karlická)
v obci a k. ú. Černošice za cenu v místě obvyklou
3.000 Kč/m2;

• souhlasí 1) s uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě v souvislosti s rozšířením kapacity kuchyně ZŠ, 2) s úhradou nákladů
spojených se zajištěním příkonu ve výši 100.000
Kč;
• schvaluje záměr pachtu pozemků města vedených v KN ve zjednodušené evidenci PK 578/1,
578/2, PK 586 a PK 587 (lokalita Na Koutech),
všechny v obci a k. ú. Černošice (pův. k. ú. Dolní
Mokropsy) za cenu 3.000 Kč/ha/rok.
NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice:
• schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Černošice a p. Michalem Marvalem, na základě které
daruje město 3.000 Kč jako příspěvek na podporu
účasti na mistrovství světa mužů v bowlingu v roce
2014;
• bere na vědomí zápis z 32. zasedání komise
sociální a pro péči o seniory ze dne 11. 8. 2014 dle
přílohy důvodové zprávy;
• schvaluje program 36. zasedání zastupitelstva.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• ruší Veřejnou zakázku „Nákup komunální techniky zadávané v rámci projektu
CZ.1.02/2.1.00/11.13310 Snížení prašnosti na
území města Černošice“ vypsanou na základě
usnesení rady č. R/127/24/2014 ze dne 11. 8.
2014; schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci
včetně návrhu smlouvy k této veřejné zakázce malého rozsahu v předpokládané hodnotě 1.580.000
Kč bez DPH;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup nábytku pro OSPOD“
v předpokládané hodnotě 164.320 Kč bez DPH;
souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na tuto
veřejnou zakázku.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• ruší výběrové řízení na nákup regálů pro OVV
vypsané na základě R/125/59/2014; schvaluje
nákup nových policových regálů pro spisovnu na
pracovišti Podskalská 19, Praha 2, které nesplňuji
kapacitní ani bezpečnostní předpisy od firmy REGAL SISTEM v celkové hodnotě 49.7599 Kč bez
DPH;
• schvaluje nákup nábytku pro OSVZ z dotace
OP LZZ, číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/C2.00016

„Posílení SPOD na ORP Černošice“ pro OSPOD
v celkové výši 40.817 Kč bez DPH;
• schvaluje zadávací dokumentaci pro nákup
osobního automobilu pro OSVZ; souhlasí s vyhlášením výběrového řízení ve výši 230.000 Kč bez
DPH;
• schvaluje nákup mobilních telefonů dle zadávací dokumentace v systému GEM v celkové hodnotě
44.240 Kč bez DPH.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Rada města Černošice:
• souhlasí s přidělením bytu v DPS Černošice žadatelům paní J. V., paní J. D., paní L. K.;
• souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve
výši 3.400 Kč o.p.s. Tamtam, na poskytování sociální služby rané péče z rezervy rady;
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZARAZENÉ ČI
UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí poskytnutí dotace na projekt
CZ.1.02/6.5.00/13.22002 Regenerace zeleně
ZUŠ Černošice v celkových nákladech 798.342
Kč (z toho spoluúčast města 199.586 Kč); souhlasí s návrhem na rozšíření realizace projektu
o vybudování automatického zavlažovacího systému v ceně 81.604 Kč;
• souhlasí s umístěním propagačního sloupu na
politickou stranu TOP09 na chodníku v ul. Karlštejnská před budovou KB;
• souhlasí s umístěním parkovacího stání na pozemku parc. č. 1192 v Majakovského ulici;
• bere na vědomí, že město v dohodnutém termínu neobdrželo návrh společnosti BTN Trade ohledně budoucí spolupráce s městem na rekultivaci pozemků v místě současné betonárny dle zpracované
architektonické studie; doporučuje zastupitelstvu
ukončit jednání ve věci využití prostoru stávající
betonárny;
• souhlasí s nákupem originálních tonerů pro tiskárny Kyocera od DIGITAL COPIERS s. r. o., na základě výsledků výběrového řízení GEM G14/111998,
za cenu 50.626,40 Kč včetně DPH;
• schvaluje Dohodu o úhradě nákladů na vyhotovení reklamních cedulí mezi městem a Dani Decor
ve výši 7.297 Kč;
• souhlasí s pronájmem bytu č. 2 o výměře 74,77
m2 za nájemné 4761 Kč/měsíc + úhrada za služby
ve Slunečné ulici č. p. 627 panu P. S. a paní J.
S. na dobu určitou do 31. 12. 2014 a s uzavřením
nájemní smlouvy.

Z 129. jednání Rady města Černošice (8. 9. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí nutnost navržených úprav dle
technických podmínek ČEZ Distribuce, a. s. souvisejících s realizací navýšení příkonu elektrické
energie v ZŠ–Mokropsy; souhlasí 1) s nabídkou
Elektroštika, s.r.o. na dodávku a dopravu kabelu pro
zajištění potřebného příkonu v ZŠ Černošice–Mokropsy za 48.866 Kč bez DPH (59.128 Kč vč. DPH),
2) s nabídkou Jiřího Jánského na dodávku a provedení úprav elektroměrového rozvaděče a připojení
hlavního přívodu v kuchyni ZŠ Černošice–Mokropsy
za 34.130 Kč bez DPH (41.297,30 Kč s DPH);
• schvaluje 1) záměr pronájmu pozemku parc. č.
2663/2 o výměře 42m2, jehož součástí je budova
trafostanice bez č. p. PZ_4292 Černošice Škola
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včetně kompletní technologie za roční nájemné
dle znaleckého posudku 11.600 Kč/rok, 2) záměr
pronájmu budovy trafostanice bez č. p. PZ_3653
Černošice Vráž včetně kompletní technologie, ve
vlastnictví města Černošice, v ul. Slunečná za roční nájemné dle znaleckého posudku 11.900 Kč/
rok, 3) záměr pronájmu budovy trafostanice bez
č. p. PZ_4332 Černošice Horka, včetně kompletní technologie, ve vlastnictví města Černošice v ul.
Nad statkem za roční nájemné dle znaleckého posudku 9.180 Kč;
• souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 1156/4
a 1156/5 oba v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice v ulici Husova za účelem pořádání akce „Drakiáda“ v neděli 5. 10. 2014;
• souhlasí s vrácením příspěvku 40.000 Kč na

veřejnou technickou infrastrukturu, který žadatelka
uhradila na základě plánovací smlouvy v souvislosti s plánovanou stavbou rodinného domu v Husově ulici vzhledem ke stažení žádosti o územní
rozhodnutí;
• souhlasí s předloženými změnami v soupisu víceprací a méněprací v rámci rekonstrukce chodníku u železniční stanice v ul. Vrážská;
• schvaluje Dodatek č. 1 k SoD uzavřené se společností PROFORUM, s.r.o. dne 12. 8. na „Rekonstrukci chodníku u železniční stanice v ul. Vrážská“,
kterým se cena zvyšuje o 32.600 Kč bez DPH.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje Smlouvu o zajištění dopravy seniorů

z radnice
a zdravotně postižených na území města Černošice mezi městem a POPELÁŘ s.r.o.;
• bere na vědomí informace o dosavadním průběhu soudního sporu ve věci žaloby proti KOBRA
TRANS s.r.o. (ekologická havárie v Chýnici); souhlasí s uzavřením dohody o narovnání s paní J. K.
za úhradu ve výši 75 % nákladů právního zastoupení paní K. a následným zpětvzetím žaloby;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy k veřejné zakázce „Nákup komunální techniky - Vozidlo pro svoz odpadu vč.
jednoramenného hákového natahovače, lisovací
nástavby a kontejnerů zadávané v rámci projektu
CZ.1.02/4.1.00/14.23804 Zkvalitnění nakládání
velkoobjemovým komunálním odpadem a bioodpadem v chatových osadách v Černošicích“; souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na tuto veřejnou
zakázku v předpokládané hodnotě 2.846.400 Kč
bez DPH.

ory v Černošicích) a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace. Celková výše dotace činí 58.900 Kč, tj.
95 % celkových nákladů. Akci realizuje DPS s účelem 2 tematických výletů pro seniory a autobusové
přepravy na plavání, 2) přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje (Středočeský fond cestovního ruchu, Oblast cestovního ruchu, Podpora rozvoje rekreační turistiky; FCR/OCR/019789/2014
- Hrací prvky k cyklostezce) a uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace. Celková výše dotace činí
99.750 Kč, tj. 95 % celkových nákladů. Účelem je
umístění 3 hracích prvků k cyklostezce;
• bere na vědomí oznámení o schválení platby
(Státní zemědělský intervenční fond) v projektu Vybavení kulturního sálu Černošice, kdy dotace z EU
a národních zdrojů činí 446.233 Kč.

FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• souhlasí s vyřazením a ekologickou likvidací
rozbitého nepotřebného majetku v celkové částce
129.500 Kč dle žádosti ředitelky ZŠ;
• souhlasí s uzavřením smlouvy a dodatku č. 1
na provoz platebních terminálů pro pokladní pracoviště v Praze i v Černošicích v budově městského
úřadu.

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje smlouvu o správě zaměstnaneckých
výhod v systému Benefit Plus prostřednictvím fy
Benefit Management s.r.o.;
• schvaluje vytvoření objednávky na provedení
revize elektrospotřebičů pro budovu MěÚ Podskalská 19, Praha se společností TZ Elektro za 23,90
Kč bez DPH za elektrospotřebič a prodlužovací
kabel;
• schvaluje návrh na vyřazení nepotřebného, rozbitého DDHM, zejména nábytku.

SPRÁVNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje (Středočeský humanitární fond, Sociální oblast, Podpora sociálních služeb na místní
a regionální úrovni poskytovaných zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením; HUF/
SOC/017177/2014 - Aktivizační program pro seni-

NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice schvaluje zadání architektonicko-urbanistické studie prostoru černošického nádraží v rámci připravované optimalizace
železniční trati Ing. arch. Ivanu Lejčarovi za 50.000
Kč + DPH, s předběžným termínem dodání předběžných výstupů do 30. 10. 2014 a konečných
výstupů do 15. 11. 2014.

ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek a doporučení
komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Nákup nových PC a nových monitorů
LCD“; rozhoduje 1) o vyloučení uchazeče poř. č.
4, Administrátoři.cz s.r.o. z účasti na zadávacím
řízení pro nesplnění požadavků stanovených zadávací dokumentací, 2) o výběru nabídky uchazeče
COMES spol. s r. o., za 217.700 Kč bez DPH jako
nejvhodnější; bere se souhlasem na vědomí
uzavření smlouvy s uchazečem poř. č. 19, COMES
spol. s r. o.
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Rada města Černošice schvaluje darovací
smlouvu ve výši 3.400 Kč na poskytování služeb
rané péče o.p.s. Tamtam.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI
UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dodání rostlin a s tím související
zahradnické práce a zavlažovacího zařízení“ zadávané v rámci projektu CZ.1.02/6.5.00/13.22002
„Regenerace zeleně ZUŠ Černošice“; souhlasí
s vyhlášením zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku v předpokládané hodnotě 634.169 Kč bez
DPH, 767.344 Kč vč. DPH a 67.442 Kč bez DPH,
81.604 Kč vč. DPH (zavlažovací zařízení);
• souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu částí
pozemků parc. č. 4271/25, 4271/38 a 4271/40
o výměře 400 m2 po dobu výstavby čerpací stanice
pohonných hmot za 10 Kč/m2/měsíc.

Z 130. mimořádného jednání Rady města Černošice (12. 9. 2014)
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu
a doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Nákup komunální techniky zadávané v rámci
projektu CZ.1.02/2.1.00/11.13310 Snížení prašnosti na území města Černošice“; rozhoduje 1)
o výjimce z počtu předložených nabídek v souladu s

Vnitřním předpisem č. 5 - příslušný odbor odpovědný za průběh zadávacího řízení není povinen předložit minimálně 3 nabídky uchazečů, 2) o vyloučení
uchazeče poř. č. 1, MINAM servis, a. s., z účasti
na zadávacím řízení pro nesplnění požadavků stanovených zadávací dokumentací k této veřejné za-

Z 36. zasedání Zastupitelstva
města Černošice (28. 8. 2014)

kázce, 3) o výběru nabídky uchazeče č. 2 - UNIKONT Group s.r.o. za 1.568.000 Kč bez DPH jako
nejvhodnější; schvaluje 1) rozhodnutí o vyloučení
uchazeče MINAM servis, a. s. z této veřejné zakázky, 2) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče č. 2 UNIKONT.

FOTO: Petr Kubín

Zastupitelstvo města Černošice bere se souhlasem na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem životního prostředí ČR
dne 17. 7. 2014 identifikační číslo EDS: 115D112001197 pro projekt
„Černošice ČOV 7500 EO“ ev. č. CZ.1.02/1.1.00/12.15500, které stanoví podmínky pro přijetí dotace v celkové výši 26.993.695,76 Kč (dotace ze SFŽP ve výši 1.499.649,76 Kč a dotace ze SR pokryta prostředky
z Fondu soudržnosti rozpočtu EU ve výši 25.494.046 Kč); schvaluje
Smlouvu č. 13141811 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, na základě které bude městu poskytnuta dotace ve výši 1.499.649,76 Kč na spolufinancování projektu Černošice ČOV 7500 EO.
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.

-- Milada Mašatová (ČSSD) se po 24 letech působení v zastupitelstvu
s komunální politikou loučí. -9
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Veřejný prostor – nepopsaný list.
Především oceňuji, že téměř po čtvrtstoletí začíná diskuze o centru města, které zasahuje od
zimního stadionu po hotel Slánka. Vzhledem
k tomu, že autor článku uvádí jako jednu z kontroverzních staveb – ošklivou krabici samoobsluhy, dovoluji si se znalostí věci uvést v zastoupení vlastníka stavby následující reakci.
Současná podoba samoobsluhy je od
r. 2009 rozestavěná stavba, kterou nelze
ukončit bez souhlasu vedení města.
Vlastník samoobsluhy realizoval přístavbu
budovy na základě stavebního povolení ze dne
4. 1. 2008. V průběhu přístavby byl uplatněn
návrh na dostavbu nástavby budovy – lékařské
středisko a projednán s vedením města, odborem investic a stavebním úřadem. Výsledkem
těchto jednání byl požadavek města na změnu
projekční kanceláře, a dále na změnu projektové dokumentace tak, aby již probíhající přístavba byla architektonicky a projekčně změněna tak, aby s nástavbou budovy tvořila jeden
celek. Vlastník objektu vyhověl požadavkům
vedení města, nechal vypracovat novou projektovou dokumentaci, která stála nemalé finanční prostředky. Bezprostředně poté bylo
vydáno rozhodnutí Rady města Černošic ze
dne 17. 2. 2009, á dokumentace č. j. MEUC
5956/2009, že souhlasí s nástavbou objektu
č. p. 1054 s tím, že budou dodrženy regulativy ÚP týkající se ploch zeleně a parkování.
Po předložení PD včetně souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy vydala
Rada města Černošic dne 13. 12. 2010, č. j.
MEUC 60022/2010 nestandardní, opačné,
rozhodnutí, že nesouhlasí s nástavbou, která
je v rozporu s územním plánem. Dodatečně

Vyjádření zástupců města
Bohužel nejsem schopen se vyjádřit k rozhodnutím rady města ohledně stavebních věcí před
listopadem 2010. Není mi zřejmé, jakým způsobem mohla rada města požadovat změnu projekční kanceláře pro zcela cizí subjekt, ale toto
mi nepřísluší hodnotit.
Již z rozhodnutí rady v roce 2009 je patrné, že
přístavba musí být v souladu s územním plánem
a vydané stanovisko bylo souhlasné s výčtem
podmínek, které ale nebyly následně splněny.
Předmětný pozemek a stavba jsou umístěny
ve funkční ploše SM1, která požaduje dodržení
následujících regulativů: zastavěnost stavbou
hlavní 50 % a podíl zeleně ve výši 25 %, zbývá
tedy 25 % na zpevněné plochy. Dále reguluje
výšku staveb, ale ta nebyla důvodem nesouhlasného stanoviska. Sám autor uvádí, že parkování je problematické již nyní. S ohledem na
přístavbu dalšího patra by se situace výrazným
způsobem zhoršila. Také podíl zeleně je třeba
dodržet, a to nejen z estetického důvodu, ale
také s ohledem na likvidaci dešťových vod.
Z územního plánu není právní možnost udělovat jakékoli výjimky. Přivedení dalšího provozu
do úzké ulice Ke Švarcavě by situaci v místě rozhodně nepomohlo. Z této strany jsou tři obcho-
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bylo upřesněno, že chybí několik parkovacích
míst a zeleň. V daném místě se jedná o účelové nereálné požadavky. Vedení města tak
znemožnilo pokračovat v původně schválené
nástavbě objektu.
Trvale přetížené parkoviště samoobsluhy je
využíváno i pro přilehlé obchody a restaurace.
Vedení města je známa dlouhodobě kritická
situace parkoviště, stejně jako i skutečnost,
že vlastník objektu dlouhodobě usiluje o jednosměrný provoz tj. vjezd na parkoviště z ul.
Karlštejnské a výjezd ul. Ke Švarcavě. Policie
ČR vydala souhlasné stanovisko ke zjednosměrnění parkoviště a nové parkovací plochy.
Příslušný útvar města se doposud nevyjádřil.
Samostatnou kapitolu týkající se centra je
pozemek, parc. č. 471/10 (vedle samoobsluhy), který byl městem odprodán v roce 2006
bez výběrového řízení České poště, s.p. za
účelem výstavby pošty. Podle vyjádření odborné veřejnosti včetně posudku soudního znalce
z roku 2005 byl pozemek svou velikostí a nepřístupností pro stavbu pošty zcela nevhodný.
Tento pozemek nabylo město od restituentky
výlučně pro veřejné účely s tím, aby sloužil občanům města.
Vedení města nesporně vykonalo v uplynulých letech mnoho užitečného pro občany
města. Pokud se jedná o centrum, je pochopitelné, že se zde střetávají motivace a zájmy
různých osob. Věřme, že přes všechny problémy je možné postupně dospět ke zlepšení
vzhledu centra našeho města.
Bohumil Ucháč
jednatel společnosti BOBÍK BOHEMIA

dy, zásobování samoobsluhy a přístupová cesta
k rodinnému domu.
Souhlasím s tím, že celé centrum je třeba řešit
jako celek, nikoli jednotlivé dílčí stavby.
Petr Wolf, člen rady města
Text vyznívá, jako by za nedokončenost a nevzhlednost objektu s prodejnou Billa mohlo
město. Přitom přímo od JUDr. Ucháče vím, že
i podle něj je příčinou jeho spor s nájemcem,
společností Billa, kde město nehraje žádnou
roli. Cituji z vyjádření, které mi zaslal JUDr.
Ucháč před půl rokem: „Povinnost provést Vámi
požadované stavební úpravy (které dlouhodobě
hyzdí centrum města), je založena kolaudací
objektu a příslušnými zákony ČR. BILLA dlouhodobě znemožňuje tyto úpravy provést. Tato
skutečnost je mj. předmětem probíhajícího
soudního řízení.“ (26. 2. 2014).
Pro úplnost zdůrazňuji, že tyto věty vyjadřují
jednostranný pohled JUDr. Ucháče. Stanovisko
společnosti Billa bylo odlišné, opakovaně mi potvrdila připravenost k jednání a zájem o řešení
situace s cílem zachovat provoz prodejny. V průběhu posledních tří let jsem se snažil zprostředkovat mezi oběma stranami jednání, ale JUDr.
Ucháč to odmítal s odvoláním na probíhající
soudní spor.

z radnice

SMS ROZHLAS
Důležité místní informace můžete dostávat
formou SMS zprávy přímo na svůj mobilní
telefon. Stačí se přihlásit ke službě SMS
ROZHLAS. Můžete buď zaslat SMS zprávu
ve tvaru „SMS rozhlas“ na číslo 777 081
532, nebo ještě lépe poslat e-mail s Vaším mobilním číslem na adresu rozhlas@
mestocernosice.cz. Budete pak dostávat
upozornění na odstávky elektřiny a vody,
pozvánky na významné kulturní a jiné akce
ve městě, upozornění na nebezpečné situace (nefungující železniční přejezd, povodeň a další).
Jestliže do SMS zprávy napíšete navíc
jméno ulice, budou Vám zasílány zprávy
pouze o dané lokalitě. Uvedete-li rovněž
jméno a příjmení („SMS rozhlas, jmeno
prijmeni“), velmi tím usnadníte administraci. Všechny zaslané požadavky jsou totiž
zpracovávány ručně.
Do budoucna se chystá ještě vylepšení
o další možnosti výběru typu zpráv dle zájmů odběratelů.
Příklady zpráv SMS rozhlasu:
• 20. 9. v 19.30 se v sále modlitebny Církve bratrské uskuteční koncert Barbory
Sojkové (soprán) a Evy Bublové (varhany)
na počest včelařů a včel.
• Upozornění: Splatnost poplatku za odpad je do 31. 3. 2014. Informace na tel.
č. 221 982 518.
• Zveme Vás 16. a 17. 8. na Mariánskou
pouť. Akce se uskuteční na návsi před
kostelem v Komenského ulici i v Parku
Berounka. Program je na webu města.

K pozemku pošty – město dlouhodobě usiluje,
včetně několika jednání na úrovni náměstka
ministra vnitra, o uzavření smlouvy s Českou
poštou, že v případě, kdy město zajistí nájemní
prostory pro poštu v jiném objektu (= v přístavbě
radnice – vily Tišnovských), prodá pošta pozemek městu zpět (za stejnou cenu). Dosáhnout
toho je ale složité, protože pošta je už roky tzv.
„v transformaci“ a nesmí bez souhlasu vlády nakládat s majetkem. Dílčí posun se podařil, ale
k cíli je ještě daleko.
Vedení města si uvědomuje, že pouze ucelené
řešení dává naději na lepší využití celé této centrální části Černošic. Proto také nově schválená podoba Územního plánu stanovila podmínku dalšího využití – nejdříve v průběhu dvou
let má vzniknout urbanistická studie. Podoba
centra Černošic jistě bude velkým tématem
následujícího období. Většina pozemků zde je
v soukromých rukou, a tak bude potřeba najít
průnik mezi jejich zájmy a zájmy města. Bylo
by unáhlené přicházet nyní s konkrétními dílčími návrhy, které by nebyly podloženy odborně
zpracovanou urbanistickou studií celého území, důkladným veřejným projednáním a shodou
s vlastníky pozemků.
Filip Kořínek
starosta

z vašich reakcí

Má město Černošice
ještě místostarostku?
Já ani valná většina obyvatel města Černošic nemáme krátkou paměť. Víme, že volby, které se konaly
v roce 2010, vyhrály Věci Černošické především zásluhou paní Daniely Göttelové, která také získala od
voličů nejvíce preferenčních hlasů. Ještě si pamatuji
na exemplární spory s tehdejší vládnoucí garniturou,
na věcné a podložené protiargumenty paní Göttelové a její vždy klidné a slušné jednání. A právě toto
vstřícné jednání, zájem o běžné problémy a starosti
obyvatel vyburcovalo velké množství tehdejších voličů k volbě strany, v jejímž čele stála.
Starostou Černošic za Věci Černošické se stal
pan Filip Kořínek, Daniela Göttelová místostarostkou. A já se ptám, z jakého důvodu je paní místostarostka na důležitých jednáních města vedená
jako omluvená, nezúčastňuje se veřejných jednání
a tak nějak zůstává stranou? Jsou ve vedení města
tak velké rozpory? Rozhoduje o zásadních záležitostech, změně územního plánu města a ostatních
věcech, které se týkají všech obyvatel Černošic
pouze pan starosta Kořínek, a to bez spolupráce
s paní Göttelovou, která získala od voličů nejsilnější mandát?
Jelikož paní Göttelovou znám osobně již delší
dobu, byla bych nesmírně ráda za její vysvětlení.
Jitka Vlasáková
Černošice-Vráž

Vážená paní Vlasáková,
volby v roce 2010, které uskupení Věci
černošické s přehledem vyhrálo (získali
jsme 12 zastupitelských křesel z celkových 21), byly především vítězstvím
slušnosti a poctivosti nad místní ODS,
resp. nad Rádlovo-Jiroutovo-Přibíkovskou
klikou (jsem ráda, že ODS zde letos do
voleb nekandiduje). A není neobvyklé, že
takováto vítězství „proti někomu“, která
stmelí určitou skupinu občanů, nepokračují naprostou shodou na tom, co se
bude dít následně.
Byly případy, kdy jsme měli se starostou
na věc odlišný názor a hlasovali jsme
každý jinak a naopak jindy jsme byli ve
shodě. Každopádně všechna rozhodnutí rady i zastupitelstva jsou rozhodnutí
kolektivní a demokratická a každý radní
či zastupitel má právě jeden hlas – i starosta a místostarostka. Za celou dobu
mého působení na radnici se nestalo, že
by byl na někoho vyvíjen nátlak, vždy šlo
jen o „souboj“ argumentů a vždy zvítězil
názor většiny.
Od roku 2011 jsem neuvolněnou místostarostkou a během posledních tří let
jsem zastupovala uvolněného, tj. plnoúvazkového, starostu dle potřeby a dle
možností v jeho nepřítomnosti na úřadě.

Současně jsem vykonávala další činnosti, které patřili do oblastí, jež jsem měla
na starosti – mojí povaze a zkušenostem
velmi blízká oblast sociální (např. práce
se seniory, vítání občánků či svatby).
Kromě toho jsem byla předsedkyní dvou
komisí – sociální a kulturní. Moje neúčast
na jednáních orgánů města v průběhu
volebního období rozhodně nevybočovala z průměru ostatních radních a zastupitelů, což je snadno ověřitelné ze zápisů
z jednání.
Krátce k letošním volbám. To, čeho
jsem chtěla dosáhnout a proč jsem vůbec šla do komunální politiky, už jsem
splnila. Nyní se chci více věnovat jiným
činnostem a své rodině. Proto již v těchto volbách znovu nekandiduji. O dobré
pokračování toho, co jsme započali, se
neobávám. Na kandidátních listinách
všech stran a uskupení nacházím mnoho
kvalitnich lidí, kteří se dlouhodobě zajímají o komunální politiku, a kteří se rozhodli, že se na správě svého města chtějí
podílet aktivněji než dosud. Budu velmi
ráda, když se jim podaří do místní politiky
vstoupit a obohatit ji svou energií a svými
schopnostmi.
Daniela Göttelová

inzerce

Komunální volby 2014 - volební strany

Pořadí inzerátů odpovídá číslům jednotlivých volebních kandidátek.

NEZÁVISLÍ PRO ČERNOŠICE

Šimon Hradilek

David Otava

Petra Stejskalová

Dalibor Ticháček

Roman Koděra

Petr Hopfinger

Jan Vinter

Jan Liška

Petr Coka

Zuzana Šebestová

Ivan Tobek

Lucie Plotěná

Eliška Formánková

Petr Beran

Martina Kohoutová

Ludmila Bicanová

Petr Kliment

Lenka Divišová

David Blažek

Markéta Helikarová

Vratislava Kutílková
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vou prestiž
Kultivované město navazující na prvorepubliko
rouní
Svébytné město, nikoli tranzitní uzel dolního Pobe
Město se silnou samosprávou

ČERNOŠICE − MOKROPSY − VRÁŽ
TŘI ČÁSTI − JEDNO MĚSTO
Chceme pro naše město 21 aktivních
zastupitelů. Chceme, aby zastupitelé
zveřejňovali městská témata včas
a podněcovali veřejnou diskuzi.

Chceme městu navrátit ztracenou prvorepublikovou prestiž a navázat na čilý spolkový
život z té doby. Chceme město, které stojí
za to navštívit.

Chceme město pro každodenní život. Město,
kterým se dá bezpečně projít po chodníku,
s místy, která vybízejí k zastavení, setkávání.
Město s odpovídajícími službami, svébytnou
kulturní i volnočasovou nabídkou. Chceme
spravovat město jako domov a využívat
příležitosti pro zlepšení veřejného prostoru.

Chceme plánovat s rozvahou a dál než
na jedno volební období. Zastupitelstvo musí
hájit zájmy města, zejména při jednání
s orgány státní správy. Nesmíme dopustit
svedení dopravy z velkokapacitních silnic
do Černošic. Nesmíme dopustit, aby
Černošicemi projížděla většina silniční

dopravy Dolního Poberouní. Nesmíme
dovolit rozdělení města tratí.
Chceme klást důraz na opomíjené priority
a prosadit nová témata. Volební program
a kandidátní listinu najdete na našich
webových stránkách a ve svých poštovních
schránkách.

WW

Otevřené, transparentní, úsporné.
A dál?
Sebevědomé, kulturní a příjemné pro život!

W.TR
OJL
IS

TEK

.OR

G

Jakub Špetlák, Tomáš Jandura, Georgi Bečev, Petr Vaškovic, Václav Maisner, Olga Formánková, Petr Nový, Eva Bachiri, Simona Hulíková,
Kamila Stecivová, Tomáš Rychlý, Pavel Vaškovic, Zdeňka Nová, Robert Záhorský, Pavel Křivonožka, David Hulík, Michal Jakl, Jarmila Ulmanová,
Pavel Horák, Naďa Špetláková, Marie Konevičová
Trojlístek _______
sdružení
nezávislých
kandidátů
a stranyzelených
zelených
Trojlístek
– sdružení
nezávislých
kandidátů
a Strany
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inzerce

Více veřejného prostoru?
Prostě na tom budeme
pracovat.

Ing. Ondřej
Pařík

Ing. Jana
Zelinková Ph.D.

Nastavíme podmínky pro rozvoj města tak, aby:
• v srdci Černošic vzniklo důstojné centrum s doplněním
občanské vybavenosti
• v našem městě vznikalo více nových veřejných
ploch k odpočinku
• nedocházelo ke zvyšování hlukové a imisní zátěže
v jednotlivých částech města

Čern
o

šice

na
11. říj
.
0
1
2014

KOMUNÁLNÍ

VOLBY

• vzniklo nové kulturně vzdělávací centrum včetně
knihovny pro všechny generace
• existovala důslednější kontrola investic města
www.cernosice.anobudelip.cz | praha.zapad@anobudelip.cz
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věcičernošické
PODPOŘTE POKRAČOVÁNÍ ROZVOJE MĚSTA

SPOLEČNĚ DÁL

Podpořte sdružení nezávislých kandidátů,
kteří budou dál aktivně prosazovat
zájmy Černošic
• Přispějeme k dalšímu rozvoji kvalitního života
naší komunity.
• Garantujeme otevřenost, vstřícnost a slušnost.
• Udržíme zdravý rozpočet a transparentní
hospodaření.
• Investice a rozvoj: rekonstrukce komunikací,
sportovní hala, kapacita školy a školek,
nová radnice s knihovnou, poštou
a parkem, rozvoj centrálních částí města,
podpora rekonstrukci železniční trati
a kvalitnímu řešení obou zastávek.

www.vecicernosicke.cz

Čistě ve Vašem zájmu

Mgr. Filip Kořínek

PhDr.LenkaKalousková,Ph.D.

Ing. Tomáš Hlaváček

Ing. Milena Paříková

Petr Zmatlík

MUDr. Josef Kraus

Mgr. Martin Stádník

Ing. Jan Fara Ph.D.

Iva Císařová

Zbyněk Fojtů, ak. soch.

Ing. Irena Hausmannová

prof. Pavel Cejnar, Dr.

Ing. Tomáš Kratochvíl Doc. PhDr. Karel Müller PhD.

Mgr. Michael Vlček

Bc. Simona Nováčková

Tereza Vobořilová, DiS. Mgr. Naděžda Brdičková, Ph.D.

Chcete-li podpořit Věci černošické a dosavadní
vedení města, prosím volte celou naši kandidátku.
Takto má Váš hlas největší sílu. Děkujeme.

Ing. Pavel Tichý

David Hendrych, MBA

Ing. Petr Veselý

HLASOVACÍ LÍSTEK
pro volby do zastupitelstva města
ve dnech 10. a 11. října 2014
Věci černošické
1. Mgr. Filip Kořínek, 41 let, starosta,
majitel konzultační společnosti
Černošice, bez politické příslušnosti
2. PhDr. Lenka Kalousková Ph.D.,
41
let, VŠ pedagog
Černošice, bez politické příslušnosti
3. Ing. Tomáš Hlaváček, 38 let,
daňový poradce
Černošice, bez politické příslušnosti

Volba pro město - VPM Černošice
1 – Snížíme daň z nemovitosti z koeficientu 5 na koeficient 3
2 – Nepřipustíme další zadlužování našeho města
3 – Nechceme žádné další referendum o soukromém majetku.
4 – Budeme pracovat na navýšení kapacity základní školy s maximální kvalitou a komfortem
výuky.
5 – V maximální míře podpoříme stavbu sportovní haly a venkovního sportoviště.
6 – Budeme prosazovat systém zásadního respektování kompetencí vedení základní školy a obecně všech obcí řízených organizací. Ve spolupráci s vedením školy, pedagogickým sborem a rodiči
budeme usilovat o udržení vysokého standardu chodu školy, kterého škola doposud dosahovala.
7 – V rámci modernizace železnice budeme prosazovat šetrný přístup vůči možnému negativnímu rozdělení obce a vůči dopadům na životnímu prostředí. Nabídneme maximální podporu
města při ochraně osobního vlastnictví vlastníků nemovitostí dotčených plánovanou modernizací železnice.
8 – Navrhujeme vyvážené investiční priority mezi rekonstrukci komunikací a občanskou vybavenost
a) Sportovní hala
b) Místní komunikace - rekonstrukce komunikací s ohledem na dopravní priority
c) Skatepark - rekonstrukce na kvalitativně vyšší technickou úroveň
d) Sportpark Berounka - vyhlásíme veřejnou soutěž směřující k rekultivaci uvolněného prostoru
po stávající betonárce s cílem vytvoření kulturně sportovní zóny na břehu Berounky
e) Budova úřadu - nadále budeme usilovat o rekonstrukci vily Tišnovských s cílem vytvoření
důstojného Městského úřadu
9 – Městská policie bude především sloužit k ochraně zdraví a majetku občanů Černošic, nikoliv k
jejich pokutování a jiným sankčním postihům.
10 – O
 bnovíme plnohodnotný provoz Skateparku v Mokropsech. Nadále budeme rozšiřovat zázemí a sportovní mobiliář volně přístupného hřiště v lokalitě ulice Husova.
11 – Zahradu u DPS upravíme pro seniory.
12 – Budeme nadále finančně podporovat provoz a další rozvoj zimního stadionu. Granty na podporu kultury a práce s mládeží opět navýšíme minimálně na úroveň roku 2010

Proti současnému technokratickému stylu vedení města klademe důraz na zdravý
patriotismus a sousedskou sounáležitost.
Nabízíme demokratickou protiváhu k současné "vládě jedné strany", založenou na
pozitivní spolupráci a komunikaci napříč politickým spektrem.
Pojďte s námi rozumně a šetrně tvořit, namísto předělávání všeho, co dosud dobře
fungovalo.
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Kandidátní listina

4. Ing. Milena Paříková, 60 let,
marketingová ředitelka
Černošice, bez politické příslušnosti

1.	Mgr. Strejček Michal – 55 let, podnikatel,
Černošice, bez politické příslušnosti
6. doc. PhDr. Karel Müller Ph.D., 42
2.	Bc. Linhart Josef – 35 let, projektový
vedoucí,
let, VŠ pedagog
Černošice, bez politické příslušnosti
Černošice, bez politické příslušnosti
7. Ing. Pavel Tichý, 40 let, podnikatel
3.	Trešl Michal – 21 let, student, v Černošice,
oboru informačních technologií
Černošice, bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
8. Petr Zmatlík, 56 let, elektromech
anik
Černošice, bez politické
4.	Bc. Jeřicha Marek – 23 let, student,
Černošice,
příslušnosti
bez politické příslušnosti
5.	Ing. Kubištová Zdeňka – 70 let, stavební
inženýr, Černošice, bez politické příslušnosti
6.	Ing. Marek Jakub, Ph.D. – 30 let, vývojový
pracovník, Černošice, bez politické příslušnosti
7.	MUDr. Řepová Barbora – 28 let, lékařka,
Černošice, bez politické příslušnosti
8.	Ing. Leška Vladimír – 55 let, podnikatel,
Černošice, bez politické příslušnosti
9.	prof. Ing. Řepa Václav, CSc – 56 let, VŠ
pedagog, Černošice, bez politické příslušnosti
10.	Ing. Pajgrt Aleš, Ph.D., MBA – 57 let, manažer,
Černošice, bez politické příslušnosti
11.	Mgr. Fritschová Martina – 57 let, pedagog,
Černošice, bez politické příslušnosti
12.	Ing. Foustka Karel, MBA – 60 let, VŠ pedagog,
prorektor AMU, bez politické příslušnosti
13.	Linhartová Veronika – 33 let, výživová
poradkyně, Černošice, bez politické příslušnosti
14.	Pavlíček Václav – 42 let, elektromechanik,
Černošice, bez politické příslušnosti
15. I ng. Ušiak Štefan – 50 let, projektant,
Černošice, bez politické příslušnosti
16.	RNDr. Janda Jaroslav – 67 let, analytik,
Černošice, bez politické příslušnosti
17.	Bc. Pajgrt Adam – 27 let, student, Černošice,
bez politické příslušnosti
18.	MUDr. Vosmíková Alena – 57 let, lékařka,
Černošice, bez politické příslušnosti
19.	Mgr. Řepová Hana – 53 let, socioložka,
Černošice, bez politické příslušnosti
20.	Kalabisová Radka – 51 let, restaurátorka,
Černošice, bez politické příslušnosti
21.	Boháčová Vladimíra – 44 let, podnikatelka,
Černošice, bez politické příslušnosti
5. Ing. Tomáš Kratochvíl, 44 let,
ekonomický analytik
Černošice, bez politické příslušnosti

z města a okolí

Včely a bourec morušový
Jakkoliv podivné se zdá spojení včel a bource
morušového, přece jen to není tak nemožné.
Bourec totiž ke svému životu potřebuje listy morušovníku, kterými se živí housenky bource a kvetoucí morušovník poskytuje včelám nektar a pyl.
Vývoj
Bourec morušový je noční motýl, který je
ekonomicky velmi důležitý jako producent hedvábí. Z hlediska reprodukce je úplně závislý na
člověku a ve volné přírodě se již nevyskytuje.
V Číně je pěstování hedvábí praktikováno už
nejméně 5000 let. Potrava housenek bource
morušového sestává výhradně z listů moruše. Chová se hlavně na severu Číny a v Íránu.
Housenka se líhne z vajíčka po deseti dnech.
Housenky bource jsou velmi žravé, jako housenky všech motýlů, požírají listy moruše ve
dne v noci. Když se hlava housenky zbarví do
hněda, znamená to, že se bude svlékat. Když
se svléknou po čtvrté, jejich tělo se zbarví lehce do žluta a pokožka se stane tužší. Larva se
zakukluje v kokonu ze surového hedvábí, které
produkují slinné žlázy housenky.
Hedvábí
Kokon je tvořen jediným nepřerušeným hedvábným vláknem, které je od 300 do 900 metrů dlouhé. Vlákna jsou velmi jemná a lesklá,
mají kolem 10 mikrometrů v průměru. K výrobě
1 kilogramu hedvábí je potřeba asi 2–3 tisíce
kusů kokonů. Na světě je každoročně produkováno kolem 35 tisíc tun surového hedvábí,
k jehož produkci housenky spotřebují 500 tisíc
tun listů moruše. Jeden kilogram hedvábí představuje asi 3200 kilometrů vlákna. Roční světová produkce hedvábí představuje 112 miliard
kilometrů, což je 300 násobná vzdálenost mezi
Zemí a Sluncem.

Jestliže se po zapředení bourec nechá v zámotku přežít, vylíhlý dospělý motýl si prokouše
díru, kterou se dostane ven a vlákno tím znehodnotí. Z tohoto důvodu se kokony bource
morušového zahřívají na teplotu kolem 100°C,
po dobu 2 až 2,5 hodin, což zabije zakuklené housenky a způsobí, že se zámotky lépe
rozplétají. Samotné kukly bource morušového
jsou často používány k jídlu.
Hedvábné legendy
V Číně se vypráví legenda o objevu hedvábí
císařovnou Xi Ling-Shi. Císařovna popíjela pod
stromem čaj a do šálku jí spadl zámotek. Vytahovala jej ven, ale konec vlákna se jí omotal
kolem prstu. Když odmotala všechno hedvábí, uviděla kuklu a zjistila tak, že zdrojem toho
hedvábí byla kukla. Je to jen jedna z mnoha
legend, které se vyprávěly o hedvábí.
Číňané si žárlivě střežili své znalosti o výrobě hedvábí. Další legenda říká, že jedna
čínská princezna propašovala vajíčka bource
morušového do Japonska, ukrytá ve svých
vlasech a od té doby Japonci začali pěstovat bource a používat hedvábí. Jako zajímavost se uvádí, že na výrobu jednoho kimona
je potřeba hedvábí z 2100 housenek bource
morušového.
V Česku mělo hedvábnictví a tím i pěstování bource morušového dlouhou tradici.
Připomeňme si ji stručným úryvkem z Včelařského kalendáře na rok obyčejný z roku
1871, ročník II, vydaného nákladem prvního
včelařského spolku v Chrudimi.
Již za panování císaře Leopolda I. uznávala se
veliká důležitost hedbávnictví (hedvábnictví)
v Rakousku a mnoho morušových stromů se
toho času vysadilo. Však četné krvavé války
překazily další rozvoj výnosného počínání.

Publikace o Černošicích a nejbližším okolí
Na podzim příštího roku obohatí knihovny
černošických obyvatel výpravná publikace
o historii Černošic a jejich okolí. Bude vydána
k devíti stému výročí předpokládané nejstarší
zmínky o obci. Knížku v tuto chvíli připravuje celý tým odborníků – historiků, archivářů,
archeologů, geologů, protože bude obsahovat informace o dějinách dnešních Černošic
a nejbližšího okolí v logických historických
i topografických souvislostech.
Něco málo z historie
O nejstarším osídlení zdejší oblasti nás
zpravují archeologické nálezy, které lze vztáhnout do doby bronzové, k pravěkému osídlení keltskému či slovanskému. Pro nejstarší
obyvatele byla určitě důležitým životadárným
zdrojem řeka Berounka a její přítoky. K roku
1115 se vztahuje listina, v níž je jméno obce
Černošice zmíněno poprvé. V tomto období zdejší majetky většinou patřily církevním
institucím, později i králi. Patnácté až první
třetina sedmnáctého století byly pro část

území, zejména pro Dolní Mokropsy – spolu
se samotou Vráží, charakteristické častým
střídáním drobnějších majitelů. Ovšem Horní
Černošice se po polovině 15. století staly již
podruhé majetkem zbraslavského cisterciáckého kláštera, tomu v roce 1638 připadly
i Dolní Mokropsy a obě obce mu patřily až do
jeho zrušení v roce 1785. Poté byly 40 let
ve správě Královského náboženského fondu. V roce 1825 majetek zakoupil kníže Friedrich Oettingen Wallerstein a v roce 1910
Cyril Bartoň z Dobenína. Se zavedením železnice v roce 1862 se celé Černošice staly významným rekreačním místem Pražanů
a po první světové válce, zejména ve
20. letech 20. století, zde vyrostla celá
řada výstavních vil – rekreačních rezidencí bohatých pražských měšťanů. Na
události uplynulého století bude položen
akcent celé publikace; v závěrečných
oddílech knihy bude reflektována „velká historie“ 20. století zrcadlem osudů zdejších
obyvatel…

Za panování císařovny Marie Theresie nastala
utěšená doba pro hedbávnictví. Poučováním,
peněžitými odměnami a udělováním jiných výhod hledělo se hedbávnictví ve všech korunních
zemích uvésti a rozšířiti a to vzláště v království
Českém a Uherském.
Po smrti Marie Theresie pokračoval horlivě
v podpoře i císař Josef II. I povolal mnoho zkušených hedbávníků a nechal vystavěti potřebné
domy pro chování bourců. Po jeho smrti děly
se při skupování zámotků všelijaké neplechy
i vypravuje se, že dozorcové v přádelnách hospodářům na odměnách strhovali, zpočátku po
krejcaru, pak po dvou až po čtyrech groších.
Tímto hedbávnictví ve všech zemích Rakouského mocnářství více a více klesalo. Následkem
toho byly i v Praze r. 1790 krásné morušové stromy v příkopech v celku 24.500 prodány a posléze sporáženy. Vymítěním moruší mělo hedbávnictví v Čechách za krátký čas zahynouti.
O oživení a zvelebení se později všemožně zasazoval jistý obchodník Josef Bangheri, rodilý
z Lombardska, kterýž nedaleko svatováclavské
brány v r. 1813 školku na moruše založil a rok
na to i v Bubenči.
Konečně v r. 1863 utvořil se vzláštní spolek
hedbávnický, kterýž si obral za účel odvětví toto
co nejhorlivěji ve vlasti naší pěstovati a rozšiřovati, a první výstava hedbávnická v Praze r. 1865
na žofínském ostrovu odbývána, dosvědčila, že
hedbávnictví počíná opět po naší milé vlasti
zkvétat, že útlá tato větvička národního hospodářství vzroste zase v mohutný strom.
Od té doby počíná také utěšená doba pro
hedbávnictví české…, a dál.

Jak to bylo dále, se teď nedozvíme, protože
chrudimský Včelařský kalendář byl vydán už
v roce 1871. A i proto se tento článek jmenuje
„Včely a bourec morušový“.
Stanislav Bárta

Práce na knize jsou v plném proudu
V tuto chvíli autorský tým pracuje na koncepci knihy i na textech k jejím jednotlivým
oddílům, věnuje se i shromažďování obrazového materiálu, neboť velmi důležitou částí
publikace bude obrazová dokumentace,
která se dochovala ve větší míře hlavně z průběhu 20. století. Knížku doplní desítky až
stovky reprodukcí fotografií, pohlednic a dalších obrazových dokumentů. Budeme proto
vděčni všem soukromým majitelům jakýchkoli
dokumentů k dějinám obce či jejích obyvatel,
poskytnou-li je autorskému týmu k nahlédnutí
či po dohodě k publikování.
Chystaná knížka je určena všem obyvatelům Černošic, Mokropes, Vráže i okolních
lokalit, i všem milovníkům zdejšího neopakovatelného genia loci, milovníkům svébytné
lokality ve starém sídelním území, při řece
Berounce, na hranicích Českého krasu. Těšíme se s vámi na shledanou zhruba za rok
nad texty a obrázky o historii Černošic a nejbližšího okolí.
Za autorský tým, Pavla Státníková
statnikova@muzeumprahy.cz
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Skauti Černošice SPOLEČNĚ TO DÁME

FOTO: ZUŠ

– aneb koncert pro sportovní halu
Nejprve bych chtěl poděkovat všem, kdo se
na přípravě tohoto fantastického odpoledne
podíleli. Rádi jsme jako skauti přijali nabídku
na vlastní stánek s tradičními plackami a nealko nápoji.
Popravdě řečeno, nikdo z nás netušil,
do čeho jdeme. Všichni zúčastnění se své
úlohy zhostili opravdu s velkým osobním nasazení a vydrželi až do samého konce. Při
večerním sčítání jsme dospěli k neuvěřitelným číslům. Téměř 2000 prodaných kelímků s nealko nápoji a placky ze 42 kg mouky.
Výtěžek samozřejmě směřujeme na podporu výstavby sportovní haly. Všem, kdo jakkoli
s naším stánkem pomohli, velké díky. Motto
„SPOLEČNĚ TO DÁME“ jsme si všichni vzali
za své.
za černošické skauty Petr Wolf
FOTO: Skauti

-- Skauti upekli placky z neuvěřitelných
42 kg mouky. --

-- Slavnostní zahájení festivalu k 60. výročí černošické ZUŠky se opravdu vydařilo. --

DĚKUJEME!
První ze čtveřice koncertů festivalu 60 let
ZUŠ Černošice proběhnul 13. září na zahradě ZUŠky. Svou velikostí, délkou programu
a celkovou koncepcí to byla akce, která v naší
umělecké škole nemá obdoby. Proto bychom
touto cestou rádi poděkovali všem, kteří se na
organizaci koncertu podíleli. Dík patří učitelům
ze všech 3 poboček ZUŠ (Černošice, Všenory, Rudná); účinkujícím a rodičům; sponzorům
a partnerům - sdružení Rodiče dětem, Městu
Černošice, OSA, firmě Šiba s. r. o., JUDr.
Olze Humlové, panu Martinu Moravcovi a Ing.
Jaroslavu Dufkovi, rodině Košťákových. V neposlední řadě patří dík panu Petru Mitášovi
a jeho vinárně, který se svým občerstvením
doplnil a oživil celý koncert. Ten největší dík
patří vám všem divákům, kteří jste přišli pod-

pořit ZUŠ Černošice. Bylo opravdu krásné
sledovat zaplněné hlediště a hlasitý potlesk.
Děkujeme za úžasné zahájení festivalu a těšíme se na další shledání.
Festival pokračuje druhým koncertem,
jenž bude věnovaný Roku české hudby. Tentokrát se koncert uskuteční v sobotu 11. října 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Černošicích. Vystoupí Černošická komorní
filharmonie pod vedením profesionálního hudebníka a pedagoga ZUŠ Černošice, pana
Václava Polívky a Smíšený sbor Pražští pěvci,
řídí Stanislav Mistr.
Za ZUŠ Černošice
Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz/60/
www.facebook.com/zuscernosice

Osmý Garage Sale s trochou deště, ale opět skvělý!
V polovině září se v ulicích Černošic konala již 8. tradiční sousedská kratochvíle s názvem Garage Sale. Poklady se daly lovit na čtyřiceti místech
po celých Černošicích. Ve Zvonkové byly pro přespolní připraveny party
stany (za zapůjčení díky městu!), které využilo pět prodejců z Černošic,
Třebotova i sousedních Dobřichovic. Dalším netradičním účastníkem byla
rodina Váňova, která si domluvila možnost umístit svůj stánek přímo na
plochu před Centrum Vráž, možná tak zavedou na Vráži nový sousedský
trend a na jaře se můžeme těšit na malé tržiště.
Počasí nám tentokrát moc nepřálo, ale i přesto se akce skvěle vyvedla.
Mapu k tisku si z webových stránek stáhlo přes 150 lidí a téměř čtyřicet
jsme jich ještě rozdali v Mokropsech. Když jsme kolem poledne vyrazili
na obhlídku stanovišť, prodejci hlásili, že většina už je prodaná, ale i přesto jsme ulovili několik věcí, například dámské kytkované holínky za 30
korun nebo nové dětské kolo a dvě koloodrážedla pro dvojčata. V našich
končinách šly na odbyt nejvíce hračky, kola a cyklopotřeby vůbec, dětské
oblečení, ale i poklady z domácnosti.

Také noví účastníci si akci pochvalovali a někteří se rovnou hlásí na dubnové prodeje. Mezi nakupujícími byli i návštěvníci z Prahy-východ a rodina
Garage Sales se tak na jaře zřejmě rozroste o Úvaly a Jesenici.
Více na www.garagesalecernosice.cz.
Bára Veselá
FOTO: Petr Kubín

inzerce

Prořezání a kácení stromů z lana
Střechy, okapy, fasády a jiné práce ve výškách
Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz
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Novinky ze základní školy
Zahájení nového školního roku proběhlo v naší
škole za přítomnosti pana starosty. Společně
s našimi učiteli přivítal děti v obou budovách školy. Prvňáčci obdrželi navíc šerpy – jako památku
na první den ve škole.
Následující dny byly ve znamení poznávání,
rozhovorů, diskusí, organizování apod. Žáci se
seznamovali především s novými učiteli, kteří rozšířili náš pedagogický sbor. Vyučování probíhalo
první tři dny v režii třídních učitelek, od čtvrtého
dne se již začalo učit podle stálého rozvrhu. Jeho
sestavení bylo letos o kus komplikovanější, když
jsme i při vyšším počtu tříd (o další tři proti loňsku)
chtěli zachovat dobrou nabídku volitelných předmětů a dělení tříd na výuku cizích jazyků. Příští
školní rok nám snad už trochu uleví připravovaná
půdní vestavba s pěti novými učebnami, na kterou město letos získalo částečnou dotaci.
Nové prvky v komunikaci s rodiči a žáky
Za důležité považujeme také setkání s rodiči
v rámci třídních schůzek, a to jak s třídními učiteli,
tak s vedením školy. Protože chceme spolupráci s rodiči dále rozvíjet, plánujeme i další taková
setkávání, jejichž obsahem bude seznamování se
s nejdůležitějšími záměry školy, s novými postupy, metodami apod.
Prozatím jsme nabídli nově pojaté konzultace,
a to v modelu učitel – rodič – žák. Cílem je především zapojit do hodnocení samotné žáky, vést
je tím k zodpovědnosti, ale také ke schopnosti sebehodnocení. Tyto konzultace nejsou pro rodiče
povinné, jde o nabídku. Rodiče si mohou vybrat,
u kterého vyučujícího se ke konzultaci zapíší,
a zda vůbec konzultaci využijí. Protože tento model budeme v letošním roce nabízet poprvé, prosíme rodiče o shovívavost při případných drobných
potížích. Důležité pro celou organizaci bude včasné zapsání se k danému učiteli na konkrétní termín i čas a rovněž dodržování vymezeného času.
Tento model již v praxi mnohých škol velice dobře
funguje, věříme, že se osvědčí i u nás. Na konci
školního roku společně zhodnotíme přínos i organizaci těchto setkávání. Důležité je sdělení, že se
tímto neruší další „běžné“ konzultace, na něž byli
rodiče zvyklí – samozřejmě se všem budeme po
předchozí dohodě věnovat dle možností.
Další novinkou, která se postupně dostává do
výuky, je portfolio žáka. Alespoň polovina našeho sboru se v nejbližších dnech zúčastní vzdělávání na toto téma, ale již nyní si někteří se žáky

zakládají jejich složky (portfolia), do nichž si žáci
postupně shromažďují výsledky vlastní práce. Po
určitých časových intervalech pak budou sloužit
k sebereflexi – posuzování vlastního pokroku
žáka. Práci s portfoliem si učitelé teprve osvojují
a navíc pro ně není povinností – jde tedy o dobrovolné zapojení učitelů do procesu sebehodnocení žáků.
„Nechte mě chvilku..., já si to rozmyslím“
Toto je motto Feuersteinovy metody „Instrumentálního obohacení“. Protože si uvědomujeme, že mnoho dětí, a nejen dětí, má potíže s nacházením toho nejvhodnějšího způsobu učení,
často pracují zbrkle a v každé chybě vidí zklamání
nad sebou samým, rozhodli jsme se, že jim v rozvíjení a utváření kompetencí k učení a k řešení
problémů pomůžeme kvalifikovaným začleňováním této metody do výuky.
Hodláme děti vést ke schopnosti učit se, a to
především učením v souvislostech, prací s chybou, rozvíjením řečových dovedností, vnitřní motivací. K tomu povede děti v letošním školním roce
paní učitelka Olšiaková, třídní učitelka páté třídy,
která v průběhu letních měsíců absolvovala vzdělávání na Univerzitě Karlově. Protože jde o nový
prvek v naší škole, připravujeme tzv. metodické
odpoledne pro zájemce z řad rodičů, kde chceme metodu Instrumentálního obohacení a způsob jejího využití ve výuce představit. Podrobnější
informace o metodickém odpoledni naleznete
s dostatečným předstihem na webových stránkách školy.
Zájmové vzdělávání
Nedílnou součástí základní školy je také zájmové vzdělávání, které probíhá ve školní družině.
Jaké bude zaměření pro letošní rok? Tak například v ul. Komenského zahájí paní kolegyně Míša
Velichová práci s myšlenkovými mapami Tonyho
Buzana s podtématem „Zlepšete svou paměť –
změňte svůj život“. Věnovat se bude i nadále rozvíjení čtenářské gramotnosti, a to zapojením se do
projektu „Čtení pomáhá“, a pozadu nezůstanou
ani pohybové dovednosti – ty bude se svými žáky
rozvíjet pomocí relaxačních cvičení spojených se
správným dýcháním – Taiji.
Aktivit se v naší škole připravuje celá řada, budeme o nich pravidelně informovat. Držte nám
palce, ať se vše daří.
Romana Lisnerová, ředitelka ZŠ Černošice

Bazar dětského oblečení i sportovních potřeb
KDY: s obota 18. října 2014, od 16.00 do
19.00
KDE: v tělocvičně Sokola, Fügnerova 263,
Černošice
Maminky, přijďte NAKUPOVAT!
Oblečení, hračky a potřeby pro kojence od
nejmenších velikostí, pro batolata, předškoláky a děti nižšího školního věku i kousky pro
těhulky. K zakoupení budou i sportovní potřeby a další věci pro děti. Vše většinou za
velmi příznivé ceny. V průběhu bazaru bude

otevřen přímo v tělocvičně také dětský minikoutek pro klidné nakupování.
NOVĚ! Vzhledem ke kapacitě prostor je nyní
nutná REGISTRACE PRODÁVAJÍCÍCH na
emailové adrese: mraveniste@seznam.cz.

Prodejní místo je omezeno velikostí jedné
deky, kterou si prosím přineste s sebou.
Vstupné je dobrovolné. U vchodu bude
umístěna sbírka hraček a finanční sbírka na
provoz Mateřského centra.
Za mateřské centrum TAM-TAM Mraveniště
Lenka Divišová

Říjen v mateřském
centru Mraveniště
Milé maminky a tatínkové, známí
i neznámí kamarádi, dětičky
i batolátka! Od října opět otvíráme Mraveniště! Těšíme se na
vás všechny opět každý pátek od 9
do 11 hodin v centru MaNa,
naproti kostelu v Komenského ulici. Děti si tu zadovádí,
naučí se nová říkadla, písničky
nebo si třeba něco vyrobí a vy si
můžete odpočinout a popovídat si u čaje.
Program na říjen:
• 3. 10. Vzpomínka na prázdniny – Přijďte si s námi pohrát, zazpívat si a ještě si
vyrobit krásný rámeček na prázdninové
poklady.
• 10. 10. Brambůrkové mraveniště –
Koukej, mámo, já už umím razítkovat!
• 17. 10. Šnečku, šnečku, vystrč růžky
– Mraveniště plné básniček, veselého
skotačení a ještě pár nových šnečích kamarádů.
• 24. 10. Foukej, foukej, větříčku! - Povídání o počasí a výroba větrníčku.
• 31. 10. Kamínkové mraveniště - Kdo
chce vidět, že malování na kamínky může
být velká sranda, rychle k nám.
Přijďte mezi nás. Jednorázové vstupné
stojí 60 korun. Možnost zakoupení permanentky.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz, 603
200 569, 606 456 660
Aktuální program pravidelných setkání
i jednotlivých akcí najdete také na adrese:
www.tamtammraveniste.estranky.cz.
Za MC Tam-Tam Mraveniště
Lenka Divišová

Počítačové kurzy
pro děti i seniory
Ve spolupráci se Základní školou Černošice
jsme pro vás připravili novou nabídku kurzů
pro všechny věkové kategorie. Najdete v ní
nové Q-kurzy, zaměřené již na pokročilejší
ovládání počítače, ale také S-kurzy, určené
pro úplné začátečníky. Kurzy můžete navštívit v podvečerních hodinách nebo o víkendu
v Základní škole. Pro děti jsou připraveny
kurzy v odpoledních hodinách, rovněž přímo
v budově školy.
Od ledna 2015 také otevřeme v Domově
pro seniory Černošice samostatné dopolední kurzy pro seniory, ve dvou základních
a třech nadstavbových variantách.
Více informací o nabízených kurzech a termínech získáte na stránkách www.pcakademie.cz, nebo přímo v ZŠ a DPS Černošice.
Aleš Liber, PC Akademie
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Úvaha o perspektivě Sokola Černošice
Když jsme před rokem
oslavovali 100. výročí
založení Tělocvičné
jednoty Sokol Černošice, byli jsme plni optimismu. Naše jednota
patřila a dosud patří,
mezi větší jednoty naší
župy Jungmannovy, jak počtem členů, tak zapojením v aktivitách, podle kterých se hodnocení
provádí. Při bližším pohledu není všechno v naší
jednotě tak dobré, abychom mohli být spokojeni.
První věcí, která není úplně optimální, je struktura členské základny. Podobně jako v mnohých
jiných jednotách, máme velmi početnou kategorii
dětí předškolního věku a dále seniorek. Horší je
to s dětmi školního věku, zejména staršího žactva. Dorost prakticky nemáme, pokud nepočítám
několik jedinců, odchovanců gymnastiky. Důvody
tohoto stavu jsou jasné. Chybí nám cvičitelé, kteří
by působili dlouhodobě. Občas se nám podaří
získat a prostřednictvím ČOS vyškolit nové cvičitele z řad rodičů cvičících dětí, většinou ale působí
pouze krátkodobě, než jejich děti odrostou. Původních cvičitelů, kteří v Sokole cvičí desítky let,
ubývá, někteří končí nebo omezují činnost z důvodů věkových, mladší cvičitelé mají problém se
sladěním funkce cvičitele se svým zaměstnáním.
Také zde hraje roli skutečnost, že práce cvičitele
je dobrovolná a bezplatná, ale přitom zodpovědná, vyžadující opravdové zapálení, takže zůstávají
jen ti nejvěrnější.
Sokolovna potřebuje nutně rekonstruci
Stále v Sokole platí, že se snaží umožnit pohybové vyžití za finančně dostupných podmínek,
aby nebyli diskriminováni sociálně slabší. Dotace, které Sokol získává, jsou rok od roku nižší
a náklady na provoz stále stoupají. Vyřešit tento

problém není jednoduché. Budova sokolovny je
stará 80 let, mnohé bylo vybudováno a opraveno,
ale náklady na vyřešení našich letitých problémů,
v první řadě naprosto nedostatečné sociální zázemí, trvají. Jediná společná šatna přímo spojená
s tělocvičnou, umývárna se sprchou a umyvadly
spojená s jediným WC pro obě pohlaví, to jsou
podmínky naprosto nedůstojné 21. století. Projekt
na přístavbu sociálního zázemí máme zpracovaný
již několik let, každoročně žádáme o grant na tuto
přístavbu (Středočeský kraj i MŠMT), ale dosud
bez úspěchu. Bez grantu nebo pomoci movitých
sponzorů (ale kde je hledat) nejsme naprosto
schopni tuto stavbu uskutečnit. Náklady na tuto
přístavbu jsou v řádech milionů, náš rozpočet na
celý rok je v řádu desetitisíců. Pokud je mezi
vámi – občany Černošic někdo, kdo by mohl
jakýmkoliv způsobem pomoci ať už finančně,
nebo má zkušenosti se získáváním grantů
z evropských fondů na investiční akce, budeme si velmi vážit toho, když nám v tomto
směru pomůžete.
Kolik budeme mít cvičenců a cvičenek
Po letošní valné hromadě došlo mezi členskou
základnou, zejména mezi seniorkami, k velkému
rozladění. Bylo odhlasováno zvýšení oddílových
příspěvků, které postihlo všechny kategorie cvičenců, ale nejvíc seniorky, kde zvýšení přesáhlo
100 %. Argument, že takto to valná hromada,
kde seniorky představovaly nejpočetnější skupinu přítomných členů, odsouhlasila, opomíjí skutečnost, že většina přítomných seniorek ani pořádně nevěděla, o čem hlasují, v sále není dobrá
akustika a starší lidé hůř slyší. Výsledkem je, že
řada cvičenek zvažuje z finančních důvodů, zda
zůstanou cvičícími členy i nadále.
Nový cvičební rok 2014/2015 zahájil pravidelné cvičení 8. září. Rozvrh cvičení je uveden

Sokol v dějinách národa
V roce 2012 oslavil Sokol 150. výročí od svého založení. Již od svého počátku měl Sokol velký vliv na vlastenecké smýšlení českého národa. Díky svému
programu přibývalo členů a záhy byl Sokol nejsilnějším tělocvičným spolkem
v českých zemích. Kromě toho jeho myšlenky a činy oslovovaly slovanské
země po celé Evropě. Úřady rakousko-uherského mocnářství si byly vědomy
tohoto vlivu a brzdily sokolskou činnost, kdekoli to bylo možné. Přes toto úsilí
se sokolská organizace stále rozrůstala a postupně si vydobyla veřejný respekt. Její slavnosti a slety přitom byly v podstatě národními demonstracemi,
protože Sokol měl přímo ve svém programu boj proti národnostnímu útlaku,
a po stránce tělocvičné nechyběl ani výcvik v branných disciplínách.
V loňském roce (2013) jsme si připomněli 100 let od založení Tělocvičné
jednoty Sokola Černošice. V průběhu letošního roku (2014) jsme si připomínali 100 leté výročí od začátku první světové války. Během ní Sokol jako
jeden z prvních pocítil zpřísněný postup úřadů. Při sletu v Brně došlo po prvním vystoupení žen ke zrušení celého programu, protože tam dospěla zpráva
o zavraždění následníka trůnu Ferdinanda d’Este v Sarajevu. Mnoho Sokolů muselo odejít na frontu, a tak činnost jednot závisela na ženách. V roce
1915 byla úředně rozpuštěna ČOS a starosta Scheiner byl internován, neboť
se angažoval v tajných spolcích Mafie a Národní výbor, dokonce podporoval
ze sokolských prostředků Masarykovo úsilí za oceánem. V některých sokolovnách vznikly během války lazarety pro sokoly raněné na frontě, ve kterých vykonávaly dobrovolnou službu členky jednot. Když byl T. G. Masaryk
navštívit v Rusku příslušníky našich legií, přivítali jej legionáři-sokolové, kteří
si zakládali jednoty přímo ve svých bojových oddílech.
Když bylo zřejmé, že se válka chýlí ke konci, začalo se vedení Sokola připravovat na dny převratu. Díky tomu byli schopni hned 28. října 1918 postavit
do služeb nové republiky Národní stráž, která převzala okamžitě pořádkovou
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na nových webových stránkách Sokola a také
na nástěnkách. Vzhledem k nedostatku cvičitelů
v rozvrhu chybí možnosti pro zapojení školního
žactva, specielně žáků. Pro ty jsou zde míčové
hry a gymnastika, ale vzhledem k charakteru
obou specializací není možné přijmout větší počet žáků, mimo jiné i z důvodu různé vyspělosti
(rozdíl mezi začátečníky a pokročilejšími). V Černošicích se nabízí pro děti mnoho jiných možností pohybového vyžití, ale za podstatně vyšších
finančních nákladů. Pokud se nám nepodaří sehnat cvičitele a zajistit cvičení početné skupiny
dětí 6–8 letých, zejména chlapců, ubudou nám
členové Sokola v této významné kategorii, rodiče tyto děti přihlásí do jiných sportovních skupin
a sportovních kroužků (pokud budou schopni
náklady na tyto aktivity zaplatit). Ostatní děti,
místo toho, aby alespoň jednou týdně pravidelně
cvičily, budou pohybově zaostávat vysedáváním
doma u televize a počítačů. Podobně nežádoucí by byl úbytek cvičících seniorek. Cvičení této
věkové kategorie prodlužuje aktivní stárnutí a soběstačnost i v pozdním věku.
Hledáme cvičitele k dětem!
Nerada bych se dožila situace, že v sokolovně
místo cvičení členů Sokola se budou nevyužité
prostory pouze pronajímat ke komerčním účelům, to je totiž jediná možnost, jak udržet sokolovnu v provozuschopném stavu. Bohužel taková
situace již v některých sokolských jednotách nastala a bývalí staří aktivní sokolové smutně na lavičce u sokolovny, kterou pamatují z dob největší
slávy, vzpomínají na dobu, kdy sokolovna sloužila
především na cvičení všech věkových kategorií.
Obracíme se proto zejména na rodiče školáků, ale i na ostatní dobrovolníky, aby zvážili,
zda by nemohli pro děti něco udělat, tedy
stát se cvičiteli v Sokole. Vyškolení zajistíme
prostřednictvím ústřední školy ČOS.
Hana Fořtová

službu v Praze i dalších městech. V roce 1919 postavili Sokolové čtyři jednotky Pluku stráže svobody na obranu jižního Slovenska proti vpádu Maďarů.
Starosta ČOS dr. Scheiner a náčelník Jindřich Vaníček byli v době budování
naší nové armády pak pověřeni vysokými funkcemi na Ministerstvu národní
obrany.
Neuplynulo mnoho let a nastalo opět ohrožení našeho národa. V Německu se zmocnili vlády fašisté, kteří své územní požadavky rozšířili i na Československo. V těchto těžkých dobách opět Sokol podporoval vlastenecké
cítění Čechů, což vyvrcholilo manifestací na X. všesokolském sletu v roce
1938. To se však již schylovalo k Mnichovské dohodě a v následujících
těžkých letech války němečtí okupanti Sokolům jejich postoje neodpustili.
Přibližně 12 000 členů bylo vězněno, z toho 3300 v nacistických koncentračních táborech zahynulo. Sokol přišel o své nejlepší činovníky a neušel
ani postihům během heydrichiády, neboť do atentátu bylo zapleteno několik
sokolských rodin. Nové sokolské jednoty však byly zakládány i během války,
a to u zahraničních bojových jednotek, hlavně v Británii, kde v leteckých útvarech bojovali Češi a Slováci, kteří včas opustili okupované Československo.
Zato po skončení války zaznamenal Sokol výrazný vzestup, a během krátké doby dosáhl svého vrcholu. Počet jeho členů překročil hranici jednoho
milionu a jednot bylo přes 3400. Mnoho z nich mělo vlastní sokolovnu, která
se stala zejména v menších městech kulturním a společenským střediskem.
Poválečné nadšení bylo veliké a při XI. sletu na Strahově vystoupilo přes
půl milionu cvičenců. Tento slet se však uskutečnil již po únorovém puči,
a komunistům měl posloužit jako výkladní skříň demokracie. To ještě netušili,
že se slet, a zejména jeho hlavní průvod stane největší demonstrací proti
nastupujícímu režimu. Proto na podzim 1948 krutě zakročili, a jejich akční
výbory vyloučili ze Sokola přes 11 000 členů.
Zdroj: www.sokol-cos.cz
(podle přednášky Mgr. Zlaty Kozákové zpracovala Libuše Müllerová)
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Zprávy
ze Sokola
Soustředění oddílu gymnastiky
Letos jsme opět využili kemp Jinolice na dohled
Prachovských skal s ubytováním v pěkných
chatkách, před kterými jsme měli trávník k dispozici jen pro nás. Užívali jsme si obrovského
prostoru, kterého se nám v tělocvičně nedostává. Zvlášť romantický byl ranní běh voňavou
loukou plnou rozkvetlých ocúnů, i když některé
děti v tom romantiku neviděly.
Zdálo by se, že obrovský věkový rozdíl cvičenců od pěti do dvaceti let bude dělat pro-

blém, ale opak byl pravdou. Děti tvořily dokonalou partu a vše proběhlo v naprosté pohodě.
Opět jsme vláčeli plná auta a přívěs nářadí,
ale nelitovali jsme. Hrazda, kladina, trampolínka, stálky, bedna a gymnastický koberec byly
využity po celý den, dokonce i při poledním
klidu, kdy poležení na žíněnce bylo příjemné.
Šplhací lano zavěšené na stromě bylo také často v permanenci jak pro malá děvčata, tak pro
dorostence a muže, kteří udivovali kolemjdoucí
šplhem bez přírazu.
Kromě klasických gymnastických prvků jsme
nacvičovali pódiovou skladbu na TeamGym Junior. Využívali jsme velkého prostoru, protože
prostor 12 x 12 metrů v tělocvičně nemáme.
Nesměl chybět výlet do Rumcajsovy jeskyně a výstup na vrch Brada, kde nám výhled na

Krkonoše znemožnilo špatné počasí. Noční
bojovku lesem po strašidelných světýlkách
uspořádaly starší děti pro ty menší, a všichni si
ji užili. Ti starší strašením, ti malí trochou strachu a odvahy.
I když voda v rybníku byla chladnější, neodradilo nás to od koupání koncem týdne, kdy
se oteplilo. Stavby hradů z písku se účastnily
s nadšením všechny věkové kategorie.
Soustředění proběhlo v posledním týdnu prázdnin a zúčastnilo se ho 29 cvičenců
pod vedením trenérů Marty, Jaroslava a Jitky
Formánkových, Marty Lžičařové a Jaroslavy
Farové.
Soustředění se uskutečnilo na vlastní náklady dětí i trenérů.
Jaroslav Formánek

2x FOTO: archiv autora

-- Julie Lesová v přemetu vzad --

-- Jakub Fara v saltu s vrutem --

FOTO: Petr Kubín

-- Přátelé textaře Michala Bukoviče uspořádali již popáté festival jako vzpomínku na jeho památku. --

Ohlédnutí za BUKIfestem
Jubilejní 5. ročník BUKIfestu proběhl na samém
začátku září v Club Kině. Jak naznačuje již název, hraje se a vzpomíná na předního českého textaře, trampa, vodáka Michala Bukoviče,
černošického občana. Tento fest organizuje
a zaštituje jeden z přátel textaře Petr Řehoř. Jak
vyzdvihl moderátor večera Mirek Černý, taková
organizace festu vyžaduje velké úsilí, organizační schopnosti, znalosti hudební, cit pro realitu
a možnosti. Podle průběhu festu a reakce v hledišti se Petrovi Řehořovi práce vydařila.
V příjemné atmosféře Club Kina se představilo několik hudebních skupin s pestrým repertoárem. Během koncert jsme uslyšeli písně
s textem Michala Bukoviče, vystřídalo se několik

žánrů jako country, trempské či vodácké písně
a také beat. Mnohé písně si zanotovalo i publikum. Na podiu se postupně vystřídaly skupiny
Eldorádo s Tomášem Perglem, populární zpěvačka Jitka Vrbová, za doprovodu kytary vynikajícího muzikanta Standy Chmelíka, Vinohradšrí
šviháci s Fr. Havlíčkem a George & Beatovens
s hvězdami minulých desetiletí Karlem Kahovcem a Viktorem Sodomou. Všechny skupiny
výborně zpívaly a potvrdily tak, že lidský hlas je
nejlepší hudební nástroj. Kvalita večera, myslím,
předčila i některá vystoupení při festivalu JAZZ
Černošice 2014.
Vladimír Kudela

První podzimní
plavba netradičních
plavidel
Kdy: neděle 5. 10. od 15.00
Kde: pláž Černošice-Mokropsy
Přijďte s námi společně ukončit plážovou
sezónu a odstartovat tak první podzimní
plavbu netradičních plavidel. Program je
připraven pro všechny generace. Zažijte tak pestré zábavní a soutěžní nedělní
odpoledne!
Vypustíme na Berounku netradiční plavidla šikovných, tvořivých a veselých závodníků. Kdo dopluje do cíle a kdo vyzkouší
teplotu Berounky? Posádky plavidel budou
soutěžit ve dvou kategoriích, v rychlosti na
trati a originalitě plavidla. Dalším kláním,
nejen pro vyhladovělé diváky, bude soutěž
v pojídání koblih. Kdo jich sní za 3 minuty
nejvíce?
V průběhu akce si budou moci vyzkoušet
děti i dospělí chůzi či běh na sedmimílových
skákacích botách. Poté si užít relax a masáž
jedinečného indického masážního salonu
v Praze - Prince of Wellness, kterou provede exotický masér z ostrova Mauricius. Pro
děti budou navíc připraveny skákací hrady
a dětský svět. O občerstvení se postará
Bolleta Beach Bar.
Těšíme se na vás!
Bára Malá
19

z města a okolí

Susan Weinert
a Duo Synergy (D)
Kdy: čtvrtek 12. 10. ve 20.00
Kde: Club Kino
V rámci mezinárodního hudebního festivalu
Kytara napříč žánry se v Club Kinu uskuteční
koncert německého Dua Synergy . Světově
uznávaná kytaristka Suzan Weinertová má
svůj osobitý styl plný energie a spontaneity.
V její tvorbě naleznete rysy různých stylů od
jazzu, funku či rocku hraných na elektrickou
kytaru, až po lyrické balady přednesené na
kytaru akustickou. Díky virtuózní technice
hry může svobodně vyjádřit své důmyslné,
netradiční kompozice, čímž si získala mnoho vášnivých fanoušků i užaslých kritiků po
celém světě. S manželem kontrabasistou
Martinem Weinertem společně vytvořili
Synergy Duo, ojedinělé hudební spojení
dvou individualit, v jehož každé notě je cítit
blízkost a absolutní porozumění. Společně
vydali 5 CD, z nichž poslední vyšlo v roce
2013 s názvem "Die liebe eine Himmelsmacht".
Vstupné na tuto v pravdě světovou podívanou činí 150 Kč.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv umělkyně

FOTO: Pavel Blaženín

-- Chcete si na štědrý den zazpívat Rybovku? Přihlaste se! --

Rybovka klepe na dveře
Byť se to nezdá, Vánoce se blíží a s nimi i tradiční štědrovečerní koncert v černošickém
kostele. I letos se uskuteční 24. prosince
od 22 hodin, a poté nebude chybět tradiční
pohárek svařeného vína a sousedské popovídání. Příprava koncertu však začíná již nyní
a my srdečně zveme všechny, kteří by si chtěli Rybovku zazpívat, zvláště hledáme mužské
hlasy, ale vítány jsou samozřejmě i hlásky dětské, dívčí i ženské.
Každý, kdo se chce zapojit do „štědrovečerního černošického sboru“, prosím ozvěte

se na email: magda.voldrichova@seznam.cz
nebo mvoldrichova@seznam.cz nebo volejte
tel. č. 602 295 740. Dodáme noty a rády
zodpovíme vaše případné dotazy. V listopadovém čísle IL se poté dozvíte, kdy a kde se
uskuteční generální zkouška.
Předem děkujeme za přízeň všem, kteří
se na projektu podílejí i těm, kteří si přijdou
koncert poslechnout, a těšíme se na setkání
s vámi.
Magdaléna a Michaela Voldřichovy

Výstavy fotografií
v mokropeské kapličce
Jak fotí žáci ZUŠ
Mladý fotografický obor vstoupil v září do 4.
školního roku. A naši mladí fotografové již mají
za sebou mnoho úspěchů. 10 fotografií našich
žáků postoupilo do celostátní přehlídky ZUŠ
2014. Studenti se umístili na předních místech
i v soutěži „Co se děje ve vodě“. A nyní své práce až do 18. 10. vystavují v Galerii sv. Václava
v mokropeské kapličce.

-- Susan Weinert vyniká virtuózní
technikou hry. --

„Oči očima Pavla Štechy“
Tak se jmenuje výstava fotografií, která bude
v tomto prostoru následovat. Připomeneme si
nedožité 70. narozeniny významného fotografa
a pedagoga, který nás jako jeden z prvních seznamoval s místní kvalitní architekturou. Vernisáž
výstavy proběhne 19. 10. od 17 hodin.
Ivan Látal

Festival k 60. výročí ZUŠ pokračuje
Kdy: sobota 11. 10. v 18.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Jako 2. koncert festivalu 60 let ZUŠ zazní druhou říjnovou sobotu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích duchovní skladby Precatus est Moyzes J.
Černohorského, Sub tuum praesidium
J.D. Zelenky, Strážci výšek M. Troupa
a Otčenáš L. Janáčka v podání pěveckého sboru Pražští Pěvci a Černošické

komorní filharmonie pod vedením Stanislava Mistra.
Koncert se uskuteční díky podpoře
Města, ZUŠ Černošice a farnosti Třebotov. Vstupné 150/100 Kč, v předprodeji
v minimarketu na nádraží jsou vstupenky
k dostání za 130/90 Kč. Vstup pro žáky
ZUŠ, konzervatoří a vysokých hudebních
škol volný.
Václav Polívka

FOTO: sbor Pražští pěvci

-- Druhý koncert festivalu ZUŠ proběhne
v černošickém kostele. -21
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Skulina v čase

FOTO: archiv účinkujících

Kdy: pátek 10. 10. ve 20.00
Kde: Club Kino
Nenechte si ujít hudební vystoupení věnované
Československu, Tomáši G. Masarykovi, zajímavé roli Hollywoodu v našich dějinách. Pořad
písní převážně z filmů spojuje mluvený komentář čerpající inspiraci z výročí setkání T. G. M.
a hollywoodských herců v Lánech či reagující na
historické a současné události v kultuře a politice vůbec. Účinkující: Anna Dushkina, Vladimír
Franta, Vladimír Truc. Přijďte si s námi zavzpomínat na „řvoucí léta dvacátá“ nazíraná komorním
způsobem skrz skulinu času. Vstupné 120 Kč.
Pavel Blaženín

-- Z hudebního vystoupení Skulina v čase --

Beata Pater Quartet

a skladatelkou. Její hlas je proklatě účinný v baladách i rychlejších tempech, charakteristická
je schopnost vcítit se do textu až šansonovým
Kdy: čtvrtek 9. 10. od 20.00
způsobem. Beata je prostě nepřeslechnutelná.
Kde: Club Kino
Nenechte si ujít jedinečný zážitek v podobě Hlas je v kapele vždy hlavním nástrojem, jedinečný témbr je přirovnáván k hlasům zpěvaček
koncertu americké zpěvačky polského původu
jako jsou Diane Schuur a Tania Maria.
Beaty Pater. Je totiž jednou z nejinovativnějších
Beata Pater se narodila a vyrůstala v Polsku,
(a zároveň univerzálních) jazzových vokalistek
po odchodu ze země prošla britskou a japonna současné kalifornské scéně. A co víc, Beata Pater není ale jen objevně improvizující a vel- skou jazzovou scénou, posléze se rozhodla
přesídlit do USA. Aktuální album „Golden Lady“
mi dobře scatující zpěvačkou, ale i aranžérkou
(2014) má fantastické recenze
i prodeje. Beata ze San FranFOTO: archiv zpěvačky
ciska píše: „Album má teď zajištěnou na čtvrt roku reklamu
v Down Beat Magazine a udělala
jsem velký rozhovor pro Jazz
Forum. Mám zájem o účast v kapelách a hudebních situacích,
které jsou pro mne jedinečné
a obohacující. A přesně to letos
čekám od spolupráce s českými
a slovenskými muzikanty,“ objasňuje své celoživotní umělecké
krédo. Její zpěv tak budou doprovázet Tomáš Jochmann (SK)
– piano, Petr Dvorský – kontrabas a Tomáš Hobzek – bicí.
-- Beata Pater je jednou z nejinovativnějších jazzových
Pavel Blaženín

vokalistek na současné kalifornské scéně. --

RICK SHEA

FOTO: archiv autora

Kdy: středa 22. 10. ve 20.00
Kde: Club Kino
Rick Shea, brilantní kytarista a zpěvák, pocházející z města San Bernardino, drsného konce
Route 66, přijíždí se svým sólovým projektem
poprvé do ČR. A jedna z jeho zastávek bude
i v černošickém Club Kinu.
Jeho písně nezapřou vlivy amerického folku,
country i rocku, stejně jako mexické hudby. Během bohaté kariéry spolupracoval s celou řadou
významných amerických hudebních osobností,
např. se zpěvačkou Wandou Jackson, se kterou
hraje dodnes, s kapelami Los Lobos, The Blasters i s R.E.M. a mnoha dalšími. Jeho nejnovější
CD San Bernardino je v pořadí již jeho deváté.
Koncert pořádá město Černošice. Vstupné
150 Kč.
Pavel Blaženín
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-- Na koncertě zazní písně inspirované
americkým folkem, country i rockem. --

Pobavte si při
hudbě Pink Floyd
Kdy: pátek 17. 10. ve 20.00
Kde: Club Kino
Je tomu téměř sedm let, co se dalo dohromady několik příznivců hudby světoznámé skupiny Pink Floyd a založili jejich revival s názvem
„Echoes of Pink Floyd“. Již od počátku byla
snaha nejít pouze cestou prezentace komerčně
známějších skladeb z alb, vydaných v pozdější
době, ale jít i do písní tzv. Barettovského období. Postupně se čtveřice rozrostla o hráče na
další nástroje a vokalistky, čímž se pochopitelně
otevřela možnost působivěji zahrát i věci známé
z velkých koncertů Davida Gilmoura, či Rogera
Waterse. Součástí vystoupení je i projekce doprovodných obrazů, což pochopitelně umocňuje vlastní zážitek.
Snahou skupiny není jít cestou zcela detailního kopírování skladeb, tak, jak to činí některé revivaly, ale spíše svým způsobem zachovat
a přenést na posluchače původní atmosféru
skladeb. Určitým oceněním byl pro skupinu společný koncert s Hladíkovým Blue Effectem. Máte-li rádi muziku od slupiny Pink Floyd, přijďte se
pobavit na koncert Echoes of Pink Floyd.
Koncert pořádá město Černošice. Vstupné
130 Kč.
Pavel Blaženín
FOTO: divadlo Mrak

Není drak jako drak
Kdy: neděle 19. 10. v 16.00
Kde: Club Kino
Nevíte, co o víkendu podniknout s dětmi?
Vezměte je třeba do Club Kina na pohádku
s názvem Není drak jako drak. O čem že to
bude?
Stalo se, nestalo, do království přiletěl
drak. Na zámku je pozdvižení, protože rozhodně hodlá poobědvat princeznu. Po celém
království i v okolních zemích se shání zdatní
mládenci, rytíři i prostí chasníci, kteří by se
drakovi postavili. Zkrátka, jak už to v pohádkách bývá. Jenomže, není drak jako drak! Ne
každý drak má totiž chuť na princeznu, ne
každá princezna se draka bojí a ne všechno,
co se říká, bývá pravda. Nechte se překvapit.
S využitím loutek různého typu a jedna kraťounká proměnlivé scény se rozehrávají tři
pohádky (dvě delší a jedna kraťounká) plné
nečekaných zvratů, humoru a výtvarných nápadů. Draků se nebojte, tentokrát totiž není
proč. Účinkuje divadlo Mrak.
Na pohádku zve naše nejmenší město
Černošice. Vstupné 70 Kč.
Pavel Blaženín

z města a okolí

Výstava obrazů Milana Pecáka

AUTOR: Milan Pecák

Kdy: po celý říjen
Kde: g
 alerie Vinotéky Cellarius, Centrum Vráž
Pro příznivce výtvarného umění připravili ve vinotéce Cellarius další výstavu. Tentokrát jsou zde vystaveny obrazy malíře a grafika Milana Pecáka
(*1962). Známý je především díky autorství českých i zahraničních filmových plakátů, jako je například „Indiana Jones a Chrám Zkázy“, „Terminátor“ či „Hořící Mississippi“. Dále je pak autorem mnoha obálek knih, velmi
náročných lékařských ilustrací a další užité grafiky. Ve velké míře se zabývá
volnou tvorbou grafiky a obrazů, kterými vybavuje moderní interiéry.
Milan Pecák je členem Unie výtvarných umělců České republiky, a také
členem Internetional association of art - IAA / AIAP. Jeho obrazy a grafiky
vlastní i známé osobnosti a své práce má zastoupeny v soukromých sbírkách v České republice, SRN, Rakousku, Itálii, Švédsku a USA.
Více informací najdete na: www.milanpecak.com.
Dana Jakešová

Ferenc Futurista ve vile Pod deštníkem II.

FOTO: Petr Králík

aneb DEKADENTNÍ ODPOLEDNE, VEČER A NOC
Kdy: sobota 8. 11. od 14.00 do 24.00
KDE: Vrážská 361, Černošice

V kůži české dekadentní básnířky Irmy Geisslové (1855–1914),
v kůži umělce na konci století, na zlomu epoch,
na hraně jasnozřivosti a průměrnosti,
v kůži dekadenta a staré panny.

PROGRAM
• 14.00 V pasti šatů (výtvarná dílna pro
děti a rodiče)
práce s balicím papírem a krepovou páskou, tvorba oděvu z konce 19. století a jeho
ověření v tanci
Lze nakreslit báseň?
(výtvarné dílny vedou Monika Sybolová,
Iva Gattringerová, Hana Bláhová a Anna
Maixnerová)
• 16.00 Tma za mnou a tma přede mnou!
(čtení z korespondence a poezie Irmy
Geisslové)

• 17.00 přednáška: Irma Geisslová
Maloměstská veršotepka nebo první dekadentní básnířka?
• 18.00 Bára Látalová: Margaretha
vypravuje
taneční sólo velmi volně inspirované poezií
a životem české básnířky Irmy Geisslové
• 19.00 Federsel & Mäkelä (koncert česko-finského dua)
ambient s psychedelií, freak-outem a fragmenty dřevního blues a free jazzu; alikvotní
zpěv
• 20.00 Kyklos Galaktikos (koncert)
Jan Burian, Jaroslav Hrdlička a Johana
Matoušková
• od 21.00 dj Štindl
• 22.00 Monika Načeva: Tma, jen měsíc
nad vodu proud stříbra leje

• 22.15 Dekadentní večeře
happening a večeře připravená Trang Luongovou a Josefinou Klimentovou
Za klub Ferenc Futurista
Maria Cavina
www.futureferenc.cz

Kulturní sál Vráž - rozvrh hodin
08:00 - 14:00
Pondělí Latino dance
(9 - 10:30)
Pavlína
Morávková
Úterý Pilates, jóga
(8:30 - 9:30)
Eva Štiková

14:00 -15:00

15:00 - 16:00
Společenské
tance
Pavlína
Morávková
Taneční obor Taneční obor
- ZUŠ
- ZUŠ
Marcela
Marcela
Látalová
Látalová
Středa Pilates
Taneční obor Taneční obor
(8:30 - 9:30) - ZUŠ
- ZUŠ
Monika
Marcela
Marcela
Kupková
Látalová
Látalová
Čtvrtek Cvičení pro
Tanec pro děti Tanec pro děti
seniory (9 -10) Růžena
Růžena
Věra
Hartmanová
Hartmanová
Macourková
Pátek
Taneční obor Taneční obor
- ZUŠ
- ZUŠ
Marcela
Marcela
Látalová
Látalová
Sobota
Neděle

16:00 - 17:00

Taneční obor
- ZUŠ
Marcela
Látalová
Taneční obor
- ZUŠ
Marcela
Látalová

Taneční obor
- ZUŠ
Marcela
Látalová

17:00 - 18:00
Karate (od
16:45)
Andrea
Bergmanová
Zumba
Vendula
Kořínková

18:00 - 19:00
Karate
Andrea
Bergmanová
Zumba
Vendula
Kořínková

Karate
(od 17:30)
Andrea
Bergmanová
Thaiji (od
17:30)
Tomáš Kopačka

Karate
(do 18:30)
Andrea
Bergmanová
Thaiji
Tomáš Kopačka

Taneční obor
- ZUŠ
Marcela
Látalová

Taneční obor
- ZUŠ
Marcela
Látalová
Taneční
Růžena
Hartmanová
(od 17h)

19:00 - 20:00
Jóga (od
18:45)
Kateřina
Morávková
Zumba
Vendula
Kořínková
Taneční
Růžena
Hartmanová

20:00 - 21:00
Pilates pro
zdraví
Dana Pánková

21:00 - 22:00

Kondiční
cvičení
Dana Krobová

Thaiji (od
19:15)
Ivana
Doložílková
Taneční
Růžena
Hartmanová

Taneční
(od 20:30)
Pavlína
Morávková
Thaiji (do
20:45)
Ivana
Doložílková
Taneční
Růžena
Hartmanová

Taneční
Růžena
Hartmanová

Taneční
Růžena
Hartmanová

Taneční
Pavlína
Morávková

Aktuální informace ke kulturním, společenským a sportnovním akcím
v Černošicích a okolí najdete na www.kultcernosice.cz.
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
říjen

4. 10.

Farmářské trhy – pro děti od 10.00 dílnička na téma „Třídění odpadů
a jejich další využití“ - povídání i názorné recyklační techniky s Veronikou Kurelovou z Černošic

8.00-12.00, prostranství u vily Tišnovských

4. 10.

Country večer - Výtěžek z večera bude použit k výstavbě sportovní
haly v Černošicích.

19.30, Club Kino

5. 10.

Den architektury – „Černošice proletářské“ - procházka s architektem
Ondřejem Synkem

10.15, u vlakové zastávky Černošice-Mokropsy

5. 10.

První podzimní plavba netradičních plavidel – ukončení plážové
sezony

15.00, pláž u Berounky v Mokropsích

8. 10.

Koncert Legendary Buccaneers

20.00, klub Ferenc Futurista

9. 10.

Beata Pater Quartet (USA)

20.00, Club Kino

10. 10.

Skulina v čase - hudebně dramatické vystoupení věnované Československu, TGM a zajímavé roli Hollywoodu v našich dějinách

20.00, Club Kino

11. 10.

Česká duchovní hudba - 2. koncert festivalu k 60. výročí ZUŠ, vystoupení Černošické komorní filharmonie

18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

11. 10.

PLÁN - dokument Benjamina Tučka, po projekci diskuse s režisérem

18.00, klub Ferenc Futurista

12. 10.

Podzimní geologická vycházka – průvodcem bude Filip Stehlík

9.50, sraz u lávky přes Berounku (pod
nádražím)

12. 10.

Kurs první pomoci s Tomášem Strončekem - rozšířená první pomoc:
volání na tísňové linky, úrazy, alergie, srdeční příhody ...

16.00 - 20.00, klub Ferenc Futurista

12. 10.

Susan Weinert a Duo Synergy (D) – koncert německého dua v rámci
mezinárodního hudebního festivalu Kytara napříč žánry

20.00, Club Kino

17. 10.

Přednáška Jaroslava Pavlíčka - polárníka, cestovatele, odborníka na
přežití v přírodě

19.00, klub Ferenc Futurista

17. 10.

Echoes of Pink Floyd – revival

20.00, Club Kino

18. 10.

Farmářské trhy – v 10.00 divadélko pro děti Patálie pana Paka, Pavlína
Žipková

8.00-12.00, prostranství u vily Tišnovských

18. 10.

Bazar dětského oblečení a sportovních potřeb

16.30-19.00, Sokolovna

19. 10.

Není drak jako drak – pohádka pro děti

16.00, Club Kino

22. 10.

Rick Shea

20.00, Club Kino

26. 10.

Výlet do Památníku Vojna - autenticky dochovaný vězeňský areál pro
politické odpůrce komunistického režimu

upřesnění na www.futureferenc.cz

31. 10.

Jiří Schmitzer – recitál

20.00, Club Kino

1.– 31. 10. Výstava obrazů Milana Pecáka

Vinotéka Cellarius, Centrum Vráž

listopad

7. 11.

Ztracené iluze – koncert znovuobnovené kapely

20.00, Club Kino

8. 11.

Džezvica – hudba inspirovaná Balkánským poloostrovem

20.00, Club Kino

8. 11.

Ference Futurista ve vile Pod Deštníkem aneb dekadentní odpoledne, večer a noc

14.00-24.00, Vrážská 361, Černošice

9. 11.

Vyprávění starého vlka aneb Pravda o Karkulce – pohádka pro děti

16.00, Club Kino

19. 11.

Parker/Parker/Prucnal Trio USA, PL

Club Kino

21. 11.

Paul Batto (Slovinsko)

Club Kino

27. 11.

Fernando Saunders

Club Kino

30. 11.

Maxipes FÍK – pohádka pro děti

Club Kino

v okolí
říjen

5. 10.

Garage Sale

Dobřichovice

11. 10.

1. ročník Brdského festivalu svíčkové omáčky

19.00, zámek Dobřichovice

11.-12. 10.

Havelské posvícení – tradiční akce spojená se stylovým staročeským
jarmarkem, vystoupí např. Vladimír Mišík či Lenka Dusilová

Nám. Sv. Petra a Pavla v Radotíně
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Vyprávění starého vlka aneb Pravda o Karkulce
Kdy: neděle 9. 11. v 16.00
Kde: Club Kino
Na druhou listopadovou neděli zveme naše
nejmenší na pohádku, tentokrát o Karkulce, ovšem
tak trochu jinak.
Také jste se už mnohokrát zamýšleli nad tím, proč
zlý vlk nesežral Karkulku rovnou při prvním setkání?
Proč nejdřív hledal nějakou chaloupku? A mohl pak
Karkulku vůbec ještě sežrat, když už předtím sežral
babičku? A byl vůbec vlk zlý? Na všechny tyto otázky odpoví nejnovější kus Divadla Koňmo. Soubor
často kombinuje činohru s loutkovým herectvím,
hudební doprovod pak obstarává pomocí opravdových hudebních nástrojů. Pravou tvář představení
zpravidla získává až v kontaktu s konkrétním divákem a prostředím. Stává se tak velmi živým organismem s prostorem pro improvizaci.
Jednotné vstupné 70 Kč.
Zve město Černošice.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv divadla

Kdy: celý říjen, 9.00-19.00
Kde: Národní knihovna, Klementinum,
Praha 1
Patříte-li mezi příznivce výtvarného umění, pak
vás může zaujmout výstava životního díla soudobého romantika Otto Peschky, který je černošickým občanem. Výstava probíhá ve výstavní
chodbě v přízemí Národní knihovny (vchod z Mariánského náměstí nebo z Karlovy ulice). Výstavu
Otto Peschka pořádá s Národní knihovnou ČR
Klementinum pod záštitou Ministerstva kultury.
Dana Jakešová

Týden knihoven 2014
-- Představení dětem zahraje Divadlo Koňmo. --

Džezvica aneb melodie
z Balkánského poloostrova
Kdy: čtvrtek 8. 11. ve 20.00
Kde: Club Kino
Léto je nenávratně pryč, na moře už můžeme
jen vzpomínat. Třeba při koncertu mladé pražské kapely Džezvica. Ta se totiž ve své hudbě
inspiruje rytmy a melodiemi z Balkánského polostrova a jeho okolí.
K typické představě balkánské dechovky má
ovšem Džezvica daleko – čerpá z ní část inspirace, ale hraje svým, odlišným stylem. Přispívá
k tomu i nástrojové obsazení kapely – tvoří ji
akordeon, kytara, cajon, violoncello, viola, klarinet a příčná flétna. V jejích aranžích uslyšíte písně

Výstava obrazů
Otto Peschky

z Makedonie, Bulharska, Srbska, Chorvatska,
ale třeba i Maďarska, Rumunska a Řecka, které
se snaží interpretovat vlastním způsobem. Každý z členů kapely pochází z jiného hudebního
prostředí – od klasické hudby přes world music,
swing, gospel či folklor – a svoje zkušenosti využívají v tvorbě Džezvici. Repertoár kapely sahá od
teskných balad až po svižné a rytmické skladby.
Charakteristický zvuk přitom tvoří charismatický
ženský trojhlas využívající fúze evropské a orientální hudby a dynamické liché rytmy.
Vstupné 120 Kč. Zve vás město Černošice.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv kapely

Kdy: 6. – 12. 10.
Kde: Městská knihovna Černošice
V letošním roce proběhne ve dnech 6.–12. října již 18. ročník celostátní akce Týden knihoven,
kterou vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků
a informačních pracovníků. SKIP se tentokrát
rozhodl věnovat pozornost především muzejním
knihovnám. Ráda bych vás touto cestou pozvala
do černošické knihovny.
Celý týden bude probíhat registrace do knihovny pro nové čtenáře zdarma, zapomnětlivým čtenářům budou odpuštěny poplatky za pozdě vrácené knihy. Pro děti máme připravený soutěžní
kvíz z knížek Ondřeje Sekory, od jehož narození
uplynulo letos 115 let, vyhodnocení písmenkové
soutěže pro prvňáčky. Pro seniory jsme připravili
miniškolení o práci na počítači a o orientaci v našem on-line katalogu. Celý týden bude patřit čtení
z knížek Eduarda Petišky, od jehož narození uplynulo 90 let. Zveme všechny děti, aby nám, rodičům či prarodičům přečetly úryvky z jeho knížek:
Pohádkový dědeček, Martínkova čítanka, Staré
řecké báje a pověsti. Každého malého čtenáře
odměníme sladkostí.
Navštívit knihovnu můžete i v sobotu 11. října,
kdy bude otevřena od 9.00 do 11.30 hodin.
Těším se na vaši návštěvu
Irena Šilhánková, knihovnice

Soutěžní kvíz pro děti
Zaškrtněte správnou odpověď:
1. Spisovatel a ilustrátor Ondřej Sekora se narodil
v roce:
a) 1899
b) 1900
c) 1909

-- Repertoár kapely sahá od teskných balad až po svižné a rytmické skladby. --

Ztracené iluze
Kdy: pátek 7. 11. ve 20.00
Kde: Club Kino
Folkrockové písně a balady postavené na dvou
akustických či elektrických kytarách a samozřejmě zpěvu. Tak přesně takový zážitek slibuje koncert znovuobnovené kapely Ztracené iluze. Hraje

ve složení Bohumil Zatloukal – kytary, zpěv, Vladimír Zatloukal – kytary, zpěv a Jamajka Koblicová – zpěv, rytmika. Repertoár kapely je autorský,
převážně z dílny Bohumila Zatloukala, s texty léty
prověřených kultovních textařů Pavla Šruta, Jana
Kašpara, Františka Stralczynského a dalších.
Koncert pořádá město Černošice. Vstupné120 Kč.
Pavel Blaženín

2. Jak se jmenuje kamarád Ferdy Mravence:
a) brouk Pepík
b) brouk Pytlík
c) brouk Karlík
3. V jedné knížce je hlavní hrdinou čmelák.
Jmenuje se:
a) Brumla
b) Čmelda
c) Aninka
Doplň názvy knížek Ondřeje Sekory:
1. Kuře .................................. a jeho přátelé,
2. Kronika města.......................................,
3) ....................................na ptačím stromě.
Vyplněný kvíz přineste označený jménem, adresou
a věkem do 31. 10. 2014 do knihovny. 3 vylosované
čtenáře odměníme knihou.
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Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
COBEN, Harlan: Šest let – detektivní román;
EKMAN, Kerstin: Černá voda – severská krimi,
odehrávající se v přírodě v nehostinných krajích
na samém severu, která není jen drsná a nehostinná, ale i zpustošená místními lidmi, kteří s ní
ztratili spojení;
FORSYTH, Frederick: Seznam smrti – anglický politický thriller;
GUIBERT, Emmanuel: Alanovo dětství – komiks pro dospělé;
HANIBAL, Jiří: Kat lidumil – český historický román vypráví pravdivý příběh obdivuhodné
a význačné postavy našich dějin – Karla Hussa
z Chebu;
JAKOUBKOVÁ, Alena: Dopadlo to špatně -vzali se - příběh o lásce, přátelství a ženské soudržnosti;
LANDOVSKÝ, Pavel: Hodinový hoteliér a jiné
hry - divadelní hry;
McDONALD, Alan: Kam létají vrány - kronika
novodobé historie Kanady, hluboce přesvědčivý
příběh lidského utrpení a nezdolnosti;
MLYNÁŘOVÁ, Marcela: Chalupářkou z donucení - humorný román;
PARKÁNOVÁ-WHITTON, Hana: Moje anglická babička - autobiograficky laděný příběh Češky, která se odstěhovala s manželem do malebné
anglické vísky;
SIMMEL, Johannes: Aféra Niny B. - společenský román;
SPENCER, Scott: Nekonečná láska - klasický
román o lásce, přeloženo do více než 20 jazyků,

inzerce

26

stal se předlohou dvou filmů, nyní poprvé vychází
v češtině;
STÝBLOVÁ, Valja: Lužanská mše IV. Mecenáš
v obnošené vestě - román o poslední části života slavného architekta Josefa Hlávky;
VONDRUŠKA, Vlastimil: Smrt ve Vratislavi český historický detektivní román.
Naučná literatura:
ALDORT, Naomi: Vychováváme děti a rosteme s nimi - kniha americké terapeutky a rodinné
poradkyně představuje ucelený koncept výchovy,
kde nedominuje rodič ani dítě a namísto mentorování, ovládání a manipulace je s dítětem zacházeno s úctou a respektem;
ČORNEJ, Petr: Panovníci českých zemí kompletní přehled knížat, králů a prezidentů na
výukových kartách. Dobrá pomůcka ke studiu
dějepisu;
LUDWIG, Petr: Konec prokrastinace - kniha
obsahuje osm konkrétních nástrojů osobního
rozvoje, které vám pomohou k větší motivaci, produktivitě a celkově dlouhodobější spokojenosti;
MANDŽUKOVÁ, Jarmila: Dotek léčí tělo,
úsměv duši ! - naučte se jak aktivovat energetické proudy vlastního těla, posilovat organismus,
pomáhat mu v léčbě, ve zmírnění fyzické bolesti.
Léčba duše je skryta v pozitivním myšlení, humoru a smíchu;
McCANN, John: Gumičkování - návody na to,
jak si vyrobit 25 originálních doplňků utkaných
z gumiček - náramky, řemínky, přívěsky na klíče.
Hit letošní sezony pro kluky a holky;

VOTÝPKA, Vladimír: Křižovatky české aristokracie - kniha vypráví o osudech potomků šesti
českých šlechtických rodů, kteří se od roku 1989
opět aktivně účastní života české společnosti
Literatura pro děti a mládež:
12 malých hororů - kniha obsahuje pohádky,
historky, parodie. 12 současných autorů - 12 obrazových sešitů - 12 příležitostí se bát;
BREZINA, Thomas: Klub Tygrů. Palác stříbrných panterů - dobrodružný příběh s lupou;
BREZINA, Thomas: Ségry v akci - dívčí román
od 9 let;
DRÁBEK, David: Drábek dětem - svazek divadelních her určených pro dětské publikum;
GIER, Kerstin: Zelená jako smaragd - fantasy;
KESSEL, Carola von: Čarodějky z jezdecké
školy 3. Slet čarodějnic - dobrodružné čtení
o koních a čarování;
SVĚRÁK, Zdeněk: Dětem - pohádky, písničky
nejen s texty, notami a akordy, ale i s kouzelnými
obrázky Vlasty Baránkové.

Otevírací doba v knihovně:

Pondělí: 9.00–11.30
12.30–18.00
Středa: 9.00–11.30
13.00–19.00
Čtvrtek: 		
12.30–16.00
Pátek:
9.00–11.30
naše telefonní číslo: 221 982 562,
knihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny www.mestocernosice.cz
nebo na www.naseknihovna.cz/cernosice

