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Jazz Černošice 2015
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Kdy: středa 20. 5. až sobota 30. 5.
V druhé polovině května proběhne již 10. ročník mezinárodního jazzového
festivalu „Jazz Černošice 2015“. Připravena jsou opět zvučná jména, namátkou například Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka, Jiří Stivín, Peter
Lipa, Poogie Bell & Juraj Griglák Company, Zdeněk Bína, Otto Hejnic Trio,
Sharon Lewis & Jan Kořínek Groove a mnozí další. Zvláštní pozornost si
jistě zaslouží společný nedělní koncert Ivy Bittové a Idy Kelarové, které se
na jednom pódiu schází zcela výjimečně.
Vstupenky na všechny koncerty jsou v předprodeji v Club Kinu od
1. května. Prosíme, věnujte pozornost jazzovým stránkám www.jazzcernosice.cz, kde se dozvíte mnohem více.
Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu, těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám mnoho nezapomenutelných hudebních zážitků.
Za O.S. Jazz Černošice Michal Strejček
Podrobné informace k předprodeji vstupenek a způsobu rezervací,
a rovněž program Jazz festivalu najdete na straně 23.

Přes Berounku bude opět jezdit přívoz
Po několikaleté pauze bude letos opět obnoven přívoz. Opět v místě, kde podle pověsti
stávalo staroslovanské hradiště Kazín. Ve stejných místech byl zmiňován nejstarší přívoz
v Čechách, který navazoval na místní stezky.
Namísto ručně poháněné lodi však nyní bude
od 30. května jezdit přes řeku loď Kazi s ekologickým motorem. A kromě toho několikrát
za den pojede loď podélnou trasu od pláže
v Mokropsech až po lávku v Černošicích. Někteří to vítají, jiní méně a někteří vůbec. Zkrátka,
o tématu se nyní hodně diskutuje. Na dalších
řádcích vám přívoz Kazín představí jeho provozovatel Zdeněk Bergman. Uvnitř listu na straně
10 pak najdete k tématu Názory zastupitelů.
Dana Jakešová

Představení přívozu a plaveb
Přívoz Kazín navazuje na bezmála devítisetletou tradici převoznictví a plavby na řece Berounce
v této oblasti. Adventní plavby v prosinci roku
2014 ukázaly, že přívoz a jeho okružní plavby si
získaly velkou oblibu zejména mezi cestujícími
z řad místních obyvatel. Od 12. do 21. prosince
loňského roku vyhlídkové a převozní plavby využily
stovky cestujících.
A nyní plavby budou pokračovat po celou letní
sezónu. Přívoz Kazín otevře v sobotu 30. května
v 8 hodin ráno. Přívoz bude prioritně obsluhovat
přímé spojení mezi levým a pravým břehem. Loď
Kazi vypluje každou celou a půl hodinu a spojí přístaviště Mokropsy a Kazín, a to od 6 do 19 hodin,
o víkendu pak mezi 8. a 19. hodinou. Po sedmé
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-- Přívoz a plavby po Berounce bude zajišťovat loď Kazi. --

-- Ida Kelarová --

hodině večerní si budou moci zájemci loď objednat individuálně až do 22 hodin. Plavební spojení
ve zkušebním provozu v podélné ose řeky mezi
přístavištěmi Černošice a Pláž bude ve všední dny
třikrát denně a o víkendu pětkrát denně.

Jak je to s dopravou na Berounce
Provoz přívozu je šetrný k okolí a jeho provoz je
ekologický. Berounka byla již za vlády Krále Karla
IV. vodní cestou využívanou v počátku zejména
k dopravě kamenných pískovcových bloků na
stavbu Karlova mostu a k voroplavbě, tedy dopravě dřeva pro Prahu. Trasa přívozu a jeho provoz je
schválen a povolen jak Státní Plavební Správou,
tak Povodím Berounky.
V dnešní době je Berounka dle zákona o vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb. (v platném
znění), dopravně významnou vodní cestou od
soutoku s Vltavou až po říční kilometr 37,00. Plavba přívozu je ohleduplná k ostatním užívatelům
vodní plochy řeky Berounky, zejména k rybářům
a plavcům.
Převozní loď Kazi nevytváří neúměrně škodlivé
vlnění, jezdí v pomalých rychlostních poměrech,
ani zdaleka nepřekračuje hygienicky povolenou
míru hluku (na rozdíl od často projíždějících hlučných vlaků) a svým ponorem 46 cm, plochým
dnem a plavbou téměř výhradně v proudnici, respektive ose povolené plavební dráhy, rozhodně
nikterak nezachycuje nebo jinak nepoškozuje
„nahozené udice na těžko“.
Zdeněk Bergman
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BYTY S KRÁSNÝM VÝHLEDEM
STAVBA A PRODEJ
ZAHÁJENY V 2/2015

prodej bytů: IBS-ROKAL, s.r.o.

dva moderní viladomy se zahradou v ulici Mokropeská

Táborská 2025, Černošice

20 bytů: 1+kk až 4+kk s balkonem nebo zahrádkou

tel. 604 363 481, info@ibs-rokal.cz

bezkonkurenční výhledy na Brdské lesy

www.rezidence-cernosice.cz

podzemní garáže, výtah, sklepy, vysoký standard bydlení
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Co je nového v našem městě?

Nového povrchu se dočkala část ulice Na Drahách u fotbalového hřiště
a mokropeské pláže. Brzy se dokončí i parkoviště u mlýna a celá tato
lokalita bude po několika letech postupné snahy konečně zbavená bláta
a prachu, a mnohem hezčí.

Díky dotaci z ministerstva dopravy jsme mohli opravit také asfalt v ulici
Ukrajinská podél řeky (foceno poblíž restaurace Jedličkovy lázně).

z radnice
2.3.15 16:55
Foto a popisky Filip Kořínek

Toto místo na Vrážské ulici bylo ještě před pár týdny ošklivé a po deštích
blátivé. O náklady na vydláždění se na třetiny podělila restaurace Pod
Lípou, IBS Rokal za Centrum Vráž a město.

Již na podzim byly na černošickém nádraží poblíž kamenné trafiky
umístěny dva masivní stojany na kola.
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z radnice

Další opravené ulice v našem městě
V ulici Dr. Janského byla dokončena poslední část rekonstrukce, vč.
chodníku a terénních úprav. Nová vozovka je nyní od černošické vlakové
zastávky až k městské pláži. Zároveň byla zřízena i nová autobusová zastávka v blízkosti Masopustního náměstí a dešťová kanalizace v úseku od
přejezdu v Mokropsech k Masopustnímu náměstí o celkové délce 2,3 km.
Celkové náklady byly 19.922.771 Kč vč. DPH. Město přišla rekonstrukce
celé ulice na 3.740.900 Kč vč. DPH, zbytek pokryla dotace z ROP Střední Čechy, kterou jsme pro provedení této stavby získali.
Parkoviště u městské pláže bylo vydlážděno a vyasfaltováno. Bude
sloužit pro parkování 12 osobních automobilů návštěvníků městské pláže.
Město parkoviště přišlo na 712.327 Kč vč. DPH. Celou částku platí u této
akce město.
Ulice Na Drahách v úseku 230 m od městské pláže k ulici Ke Hřišti
i Ukrajinská ulice, které byly léta poničené v důsledku povodní, se rovněž
dočkaly nového povrchu. Na jejich rekonstrukci jsme získali dotaci z Ministerstva dopravy. Celkové náklady na tyto ulice činily 5.174.444 Kč vč.
DPH. Podíl města je 793.047 Kč vč. DPH.
Rekonstrukce Ukrajinské ulice, jejíž délka je 1 km, se prodraží. Důvodem je špatné podloží. Projekt na obnovu této komunikace vycházel
z předpokladu, že podkladní vrstvy budou dostatečné. Po odfrézování
starého asfaltu se však ukázalo, že tomu tak není. Bylo nutné odebrat neúnosné podloží a doplnit nové štěrkové konstrukční vrstvy. V této souvislosti jsme se z finančních důvodů rozhodli neprovádět ve větší části úseku
obrubníky a nahradit je krajnicí z recyklátu. I tak se cena rekonstrukce této
ulice zvýšila o 817.940 Kč vč. DPH.
Další ulice se dočkají nového povrchu v průběhu letošního roku
V letošním roce pokračuje rekonstrukce místních komunikací. Bylo jich
vybráno celkem 9 a jeden nový chodník. Veřejné zakázky pro výběr sta-

Daň z nemovitosti v roce 2015
Složenku na daň z nemovitosti můžeme ve schránkách očekávat každým dnem. Zákonem daná povinnost daň uhradit je do 31. května.
I v roce 2015 pokračuje v Černošicích program kompenzace navýšení daně z nemovitosti vlivem změny místního koeficientu z roku 2011 pro
vybrané skupiny obyvatel. Od loňského roku jej mohou využít i starousedlíci, jejichž dům je oficiálně veden jako rekreační objekt. Jinak jsou
podmínky obdobné – věk nad 65 let k datu 31. 5. 2012, dlouhodobý
pobyt v Černošicích, osamocenost v domácnosti, neexistence jiných
příjmů kromě důchodu či dávek a neexistence jiných nemovitostí aj.

vební firmy se tentokrát účastnilo 12 stavebních firem. Nejlevnější nabídku
podala společnost Klika a Dvořák, která nabídla rekonstrukci uvedených
ulic za 12.828.914 Kč vč. DPH. Celková úspora v této zakázce oproti
cenám dle ceníku URS činí přes 30 %.
Předběžný harmonogram rekonstrukce jednotlivých ulic je následující.
Ulice
Nad Statkem
Libušina (část)
Jiráskova
chodník podél II/115
Střední
Na Marsu
Mostecká
Budějovická
Čapkova
Modřínová
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Finanční náklady
1.761.867,9
1.013.740,18
479.148,76
246.251,78
3.166.622,45
1.753.517,17
1.077.235,10
894.668,57
1.313.440,30
739.457,45

Harmonogram je nyní pouze jen orientační. V současné době probíhá
lhůta pro podání námitek proti výběru zhotovitele. Jakmile dojde k podepsání smlouvy, vstoupíme v jednání se stavební firmou a harmonogram
bude upřesněn.
Protože se rekonstrukce výše uvedených ulic blíží, žádáme všechny
vlastníky pozemků, kteří případně ještě nezrealizovali přípojky ke svému
pozemku, aby tak co nejrychleji učinili. Po dokončení rekonstrukce nebude možné min. po dobu 5leté záruky do vozovky stavebně vstupovat.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic

Kompenzovat opět budeme rozdíl výše daně mezi roky 2011 a 2012,
tj. nárůst způsobený tehdejším zvýšením místního koeficientu rozhodnutím zastupitelstva.
Kdo již kompenzaci dostal v předchozích letech, dostane opět přesně
stejnou částku – pokud i letos plní stanovené podmínky a nezměnily se
jeho majetkové poměry.
Další informace a podrobné podmínky ke kompenzačnímu programu
jsou k dispozici na městském webu v sekci Městský úřad – Potřebuji si
vyřídit, popř. je možné kontaktovat pí. E. Řehořovou na tel. 221 982 526
nebo emailu eva.rehorova@mestocernosice.cz a pí. J. Urbanovou na tel.
221 982 506 nebo emailu jindra.urbanova@mestocernosice.cz.

Letní prázdninový provoz školek
O letních prázdninách 2015 budou v provozu dvě
státní školky celkem 3 týdny, prvních 14 dní v červenci MŠ Barevný ostrov (Vápenice) a poslední
týden v srpnu MŠ Topolská. Do školek se mohou hlásit všechny děti, které v současné době
navštěvují jednu ze tří státních MŠ v Černošicích.
Občas dostaneme na radnici dotaz, zda by nemohl být prázdninový provoz delší, například šest
týdnů, jako je to zavedené v Radotíně. Ohledně
letního prázdninového provozu narážíme opakovaně na několik problémů. Máme dvě velké školky a jednu malou. Od zahájení provozu nové školky Barevný ostrov v roce 2011 byla pravidelně
jedna z obou velkých školek v létě kvůli stavebním úpravám mimo provoz, v případě Barevného
ostrova šlo o zahradní úpravy. Tyto školky se tedy
v prázdninovém provozu doposud ob rok střídaly a střídat se budou, protože školku v Karlické
i toto léto čekají stavební práce. Kromě toho není
o prázdninový provoz v praxi takový zájem, jak to
možná na první pohled vypadá. Ze zkušenosti
víme, že se prázdninový provoz osvědčil v prvních

Předpokládaný
termín rekonstrukce
4.5. - 30.6.2015
4.5. - 30.6.2015
4.5. - 30.6.2015
1.7. - 31.8.2015
1.7. - 31.8.2015
1.9. - 15.10.2015
1.9. - 15.10.2015
15.10. - 30.11.2015
15.10. - 30.11.2015
15.10. - 30.11.2015

dvou červencových týdnech, ale ten třetí týden
už se nenaplnil, přestože rodiče děti k docházce
nejprve přihlásili. Školka pak byla otevřená celý
týden kvůli asi jednomu až třem dětem, což se
opravdu nevyplatí. Nejde jen o nasazení učitelů,
ale musí také fungovat veškerý personál (kuchařka, uklízečka, hospodářka, případně školnice).
Tedy více personálu než samotných dětí.
Další problém je, že si učitelé musejí vybrat dovolenou, na kterou mají ze zákona nárok. Pedagogický pracovník má nárok na 40 dní dovolené
a dalších několik dní na čerpání studijního volna,
dovolenou nelze proplácet. Kromě toho je třeba
si uvědomit, že školky mají během roku nepřetržitý provoz (fungují o všech prázdninách) a letní
prázdniny jsou často jediný možný termín, kdy se
ve školkách dělají potřebné opravy nebo úpravy,
podle hygienické vyhlášky se musí ve školce každé dva roky malovat. Během těchto prací musí
být někdo z personálu přítomen, učitelé se podílejí i na následném intenzivním úklidu. Nabízí se
samozřejmě otázka, zda by mohli zaměstnanci

Filip Kořínek, starosta

jedné školky případně vypomáhat v létě v jiné
školce. To možné z pracovně právního hlediska
není, protože se jedná o tři různé právní subjekty
a tedy tři různé zaměstnavatele. Příslušná ředitelka by musela přijmout na léto dalšího učitele,
ale to nemůže, protože má již plný stav. Ve zmíněném Radotíně je zcela jiná situace než u nás.
Radotín má jen jednu školku s jednou ředitelkou
a několika odloučenými pracovišti. Celkem tam
podle poslední výroční zprávy existuje 13 tříd MŠ
(pro srovnání u nás 8,5) a učitelé, kterých je přibližně o třetinu více než u nás, se v rámci jedné
organizace mohou v létě přesouvat a vystřídat na
různých pobočkách. V sousedních obcích Dobřichovice a Řevnice funguje letní prázdninový provoz školek stejně jako v Černošicích tři týdny.
Do budoucna se jeví jako reálné, že by jedna
školka byla otevřená vždy prvních 14 dní v červenci a jiná posledních 14 dní v srpnu. Samozřejmě za předpokladu, že bude o provoz dostatečný
zájem a školky se nebudou potýkat se stavebními
omezeními. Pokud navíc město letos získá dotaci
a postaví se další MŠ na Vráži, bude prázdninový
provoz dle potřeby možno rozšířit.
Lenka Kalousková, členka rady města

z radnice

Jednou větou...

• Na 7. května vyhlásila ředitelka základní školy tzv.
ředitelské volno.

• Do výběrového řízení na čtyřletou smlouvu na
svoz odpadu se přihlásili 3 účastníci, z toho jednoho tvoří konsorcium 2 firem; vítěz vzejde z elektronické aukce, která se koná po uzávěrce tohoto
čísla; nová firma (nebo staronová) se svých povinností ujme od 1. července. (Ještě před podáním
nabídek se na mne jedna firma obrátila, zda je to
skutečná soutěž nebo jen na oko – jak je to prý
v řadě obcí běžné; prý aby zbytečně neplýtvali
silami na náročnou přípravu nabídky do soutěže
s předem známým vítězem; ujistil jsem je, že soutěže v Černošicích jsou skutečné a čisté.)

• Rada města rozhodla o výběru V. Šimka a ateliéru H3T architekti coby autora a budoucího provozovatele stánku na mokropeské pláži.

• Podali jsme žádosti o krajskou dotaci na rekonstrukci radnice, na opravu schodů u Základní
umělecké školy, na aktivizační program pro seniory
a na drobné vybavení pro hasiče, a dále o evropskou dotaci na rekonstrukci Karlické ulice podél
mateřské školky.
• Zastupitelstvo rozdělilo 350 tis. Kč na grantech na
kulturu, 540 tis. Kč na děti, mládež a sport a 30 tis.
na sociální služby (přehled je samozřejmě na webu).

• V úterý 21. 4. ráno jsme se dozvěděli (vedení
města a městské policie), že u Vonoklas o pár
dní dříve došlo k násilnému napadení; okamžitě jsme poslali varovnou zprávu SMSkami, dali
na městský web a Facebook /během 24 hodin
ji vidělo přes 10 tisíc uživatelů/; informaci jsme
poslali starostům všech okolních obcí (a vyzvali
k vzájemné informovanosti v takových situacích
i v budoucnosti); byli bychom si přáli to vědět
dříve, ale státní policie, která čin vyšetřuje, postupuje podle jiných pravidel a informační povinnost nemá; její snahou je dopadení pachatele,
což může být v protikladu s výraznou veřejnou
informovaností.
• Zakázku na rekonstrukci dalších 9 ulic a jednoho
chodníku vyhrála kladenská firma Klika & Dvořák
s nejnižší cenou 12,8 mil. Kč; zájem byl veliký přišlo 12 nabídek.

Propojení ulice nebo zachování nádražní budovy?
Zastupitelstvo bude na své schůzi 6. května projednávat, k jaké ze dvou vybraných variant budoucí úpravy černošického nádraží se přiklonit – podle jedné
(č. 18) má po zrušení přejezdu v Kazínské být ulice Zd. Lhoty v zúžené šířce
propojena do Radotínské (mezi nástupištěm a přilehlými zahradami), podle
druhé (č. 16) by byla zaslepena a celá lokalita by autem byla přístupná jen přes
přejezd(y) až u mokropeského nádraží. V rámci rekonstrukce má být zbourána
stávající nádražní budova, tradiční součást vzhledu Černošic, protože je pod
úrovní nástupiště a to bude po rekonstrukci ještě o asi dvacet centimetrů výš.
Ve variantě bez propojky by i v budoucnosti byl u pražského nástupiště pro
takový objekt prostor – tj. pro jinou nebo znovu postavenou historickou nádraž-

Veřejné zasedání zastupitelstva proběhne
ve středu 6. 5. od 19 hodin v Club Kině.

ní budovu. Při variantě s propojkou zůstane u pražského nástupiště prostor
patrně jen pro přístřešek (ať již nový či obnovený původní) nebo nějaký menší
objekt, bez prostoru pro budovu v celém stávajícím půdorysu. Obě varianty
mají své silné zastánce i odpůrce. Důkladné prověření najatým architektemurbanistou specializovaným na dopravní stavby prakticky vyloučilo všechny
ostatní myslitelné a v různých diskuzích a článcích navrhované varianty rekonstrukce (včetně návrhů na posun nádraží, posun přejezdu Kazínská aj.). Studie
je k dispozici na webu v sekci Projekty – Strategické záměry – Rekonstrukce trati. Nejméně jednoho zastánce má v zastupitelstvu i varianta nedělat nic,
resp. snažit se celému projektu rekonstrukce trati Praha-Beroun bránit s cílem
zachovat vše v dnešní podobě (přejezdy, budovu i nástupiště).

Námět k přemýšlení – topolová alej u řeky
„Téměř všechny stromy jsou v havarijním stavu!
Spousta kmenů a bází stromů (místo, kde strom
,zalézá‘ do země a kde je nejvíc namáhaný) je porostlá plodnicemi dřevokazných hub (troudnatec
kopytovitý a další). Stromy mají po nedávných záplavách zcela sežrané kořeny, navíc jsou značně
přestárlé. Do některých jsem píchnul metrovým
klackem, který zcela zajel dovnitř. Problém je, že
s těmito stromy se nedá nic rozumného dělat, kromě vytvoření živých torz nebo pokácení. Zdravotní
ani bezpečnostní řez (odstranění suchých větví,
mírná redukce přetížených větví) zde nemají smysl. Stromy jsou přestárlé a budou buď padat celé,
nebo se budou lámat v kosterním větvení.“
Tolik část emailu odborného arboristy, který se
týká topolové aleje podél řeky na Radotín. V městské radě osud aleje již nějakou dobu řešíme, hledáme také možnosti dotace na její obnovu. Je to velmi
citlivá a nepříjemná věc, stejně jako kácení bývalé
topolové aleje pod školou v roce 2009, letošní
pokácení dvou smrků u základní umělecké školy
a dvou u základní školy, nebo aktuální prořez vrb
u kostela. Jedná se o zásadní změny do vzhledu

• Rada souhlasila se záborem 15 m2 před mokropeským nádražím na prodej občerstvení.
• Zakázku na kompletní výměnu rozvodů v budově
D základní školy vyhrála s cenou 2,3 mil. Kč firma
SVA spol. s r.o.; realizace proběhne během letních
prázdnin.
• V základní škole se rozeběhla už i stavba nových
tříd na půdě nejstarší budovy.
• Mateřská školka Kindergarten se z Jiráskovy ulice přestěhuje do Boženy Němcové.
• Za 111 tisíc byly objednány opravy výtluků a propadů v devíti černošických ulicích.
Filip Kořínek, starosta

města, jak jej známe, jde o kácení živých stromů,
i když už ne zdravých. Ale bezpečnost nakonec
bude muset dostat přednost. Nezbývá, než sebe
i veřejné mínění na tuto skutečnost začít připravovat. Prvním krokem bude získání odborného posudku a doporučení, zda pokácet a nahradit jen
viditelně poškozené stromy nebo s ohledem na
jednolitost i na bezpečnost rovnou celou alej (je
obava, že osamocené ponechané stromy by byly
ještě více zranitelné, bránily by v růstu nově vysazeným a alej by nepůsobila jednolitě).
Od roku 2006 v topolové aleji u Berounky naši
dobrovolní hasiči zasahovali již 76 krát, přitom nespočet případů menších spadlých větví řeší Technické služby. Zatím došlo „pouze“ k jednomu zranění s odvozem sanitkou. Největší pohromu přinesl
rok 2013, kdy vichr poslal k zemi přes 20 stromů
a z dalších nespočet mohutných větví. Alej – celkem přes 130 topolů - je částečně na pozemcích
města, částečně na soukromých, ale město zde
o stromy převzalo péči kvůli ochraně cyklostezky,
a na pozemcích s. p. Povodí.
Filip Kořínek

Sbírka
na sportovní halu
Ve sbírce na sportovní halu, jejíž cílová částka je 10 milionů, bylo ke 12. dubnu celkem
shromážděno:

8 207 418 Kč
což je součet dosavadního výnosu veřejné sbírky na transparentním účtu 1820388063349/0800 a všech darů, sponzorských příspěvků a programu adopce
sedaček na základě darovacích smluv, které
směřují na investiční účet. Do cílové částky
nám zbývá ještě získat 1.792.582 Kč. Více
na www.procernosice.cz a www.mestocernosice.cz (včetně odkazu na transparentní
účty).

Děkujeme všem dárcům
a podporovatelům sportovní haly.
„Společně to dáme!“
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Granty pro rok 2015
Veškeré žádosti o granty pro rok 2015 poprvé
posuzoval zastupitelstvem nově zřízený Grantový výbor. Členové výboru posoudili jednotlivé
žádosti a předložili zastupitelstvu ke schválení
návrh na rozdělení finanční podpory. Zastupitelstvo návrh po dlouhé diskuzi schválilo.
Celkem bylo k dispozici 540 tis. Kč pro práci
s mládeží, 350 tis. Kč na kulturní granty a 30
tis. Kč pro služby v sociální oblasti. Grantový
výbor si vytyčil za cíl vypracovat pro příští rok
nový, jednodušší a spravedlivější systém přidělování dotací.
Lenka Kalousková
předsedkyně Grantového výboru
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

Granty pro práci s mládeží:
Tenisový klub Černošice . . . . . . . . . . . . .  25.000
Dětský sbor Mifun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000
Kroužek mladých rybářů Černošice . . . . . .  8.000
SDH Černošice-Mokropsy. . . . . . . . . . . .  10.000
Dětský folklórní soubor Pramínek. . . . . . .  24.000
Sportovní klub Černošice - hokej . . . . . . .  85.000
Sportovní klub Černošice - oddíl kopané. . . 51.000
Kraso brusle Černošice. . . . . . . . . . . . . . . 27.000
Tělocvičná jednota Sokol Černošice. . . . . 121.000
Sportovní klub Kazín - Dolní Mokropsy . . . . 51.000
Junák - svaz skautů a skautek ČR,
středisko Černošice. . . . . . . . . . . . . . . . .  63.000
Chorus Angelus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.000
Tam-Tam Mraveniště . . . . . . . . . . . . . . . .  24.000
Kulturní granty:
Lucie Šuntilová - Pro děti. . . . . . . . . . . . .  10.000
Kristýna Pánková – Mikulášské trhy . . . . . .  9.000

Černošická komorní filharmonie. . . . . . . .  42.000
Chorus Angelus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.000
Skupina historického šermu Alotrium . . . . .  6.000
Garage Sale Černošice. . . . . . . . . . . . . . .  4.000
35 Kakají, iniciativa mladých . . . . . . . . . .  12.000
Neoterica - Bass Černošice 2015. . . . . . . 13.000
TAK - Jarmareční divadla
na farmářských trzích. . . . . . . . . . . . . . . .  14.000
Klub Kloaka - ŠmikFikFest . . . . . . . . . . . .  60.000
Dětský sbor Mifun. . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.000
Římskokatolická církev Třebotov
- publikace k výročí . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.000
O.S. Jazz Černošice. . . . . . . . . . . . . . . . 111.000
Reginlief. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000
Granty pro sociální služby:
Diakonie ČCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.000
Farní charita Neratovice. . . . . . . . . . . . . .  20.000
Hwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.000

Z 18. jednání Rady města Černošice (16. 3. 2015)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 6192/6 o výměře 15 m2 na
dobu od 15. 4. 2015 do 15. 10. 2015 za účelem zřízení venkovního posezení pro provozovnu
rychlého občerstvení u železniční stanice Černošice - Mokropsy za cenu 1 Kč/m2/den v souladu
s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2014;
• bere na vědomí žádost Jana Janečka o pronájem
veřejného prostranství Sportparku Berounka pro
umístění pouťových atrakcí ve dnech 13. - 22. 8.
2015; souhlasí s poskytnutím veřejného prostranství a s uzavřením smlouvy o podmínkách užívání
veřejného prostranství;
• souhlasí s úpravou nájemného pro rok 2015
v návaznosti na uzavřené nájemní smlouvy o nájmu
nebytových prostor o inflační koeficient 0,4 %;
• bere na vědomí informaci Ministerstva dopravy
ČR o rozhodnutí o poskytnutí dotace na rekonstrukci ul. Ukrajinská a Na Drahách v maximální
výši 4.493.927 Kč včetně DPH a způsobu čerpání finančních prostředků z dotace; souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 27 a doporučuje zastupitelstvu města rozpočtové opatření projednat a
schválit;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
zhotovitele stavby „Nová VOTS pro ČOV - Černošice“; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky
společnosti Elektroštika, s.r.o. na zhotovení stavby
„Nová VOTS pro ČOV“ za celkovou cenu 453.377
bez DPH; schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s Elektroštika, s.r.o.;
• souhlasí s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky společnosti OPTIMA spol. s r.o. pro zpracování
projektové dokumentace na „Zateplení mateřské
školy Karlická, Černošice“ za cenu 145.200 Kč
včetně DPH; schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s OPTIMA, spol. s r.o.; rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o vyloučení uchazečů,
kteří podali nabídky s pořadovými čísly č. 4 (STIOB
s.r.o.) a č. 7 (Atelier VJH s.r.o.) z veřejné zakázky
z důvodu nesplnění požadavků Zadavatele v zadávacích podmínkách (nesplnění technických kvalifikačních předpokladů);
• bere na vědomí informace o nutnosti přeložení
dešťové kanalizace v souvislosti s výstavbou sportovní haly; schvaluje 1) postup při zadání veřejné zakázky bezprostředně související se stavbou

sportovní haly zadáním formou jednacího řízení
bez uveřejnění s oslovením firmy provádějící výstavbu sportovní haly (Chládek a Tintěra, a.s.)
s žádostí o předložení cenové nabídky pro realizaci
přeložky dešťové kanalizace, 2) znění výzvy k jednání pro podání nabídky a zadávací dokumentaci
vč. návrhu smluvního dodatku;
• souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k příkazní
smlouvě o výkonu funkce autorského dozoru na
stavbě sportovní haly se spol. Grido, architektura
a design s.r.o., jehož předmětem je úprava technických podmínek bez vlivu na cenu služeb;
• souhlasí se záměrem vyhlídky Na skále dle přiložené vizualizace zpracované arch. Kristýnou
Jirsovou a arch. Janem Voltrem; ukládá Odboru
investic zpracovat žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu cestovního ruchu.
Návrhy členů rady města
Rada města Černošice schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva města.
Tajemník městského úřadu
Rada města Černošice:
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „Poplatkomat pro pokladnu Podskalská“;
souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na tuto
veřejnou zakázku;
• schvaluje zajištění jednání benchmarkingové iniciativy, které se bude konat ve dnech 15. 4. 2015
- 16. 4. 2015 v celkové výši 30.000 Kč.
Úsek právní
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a paní
L. S. o darování pozemku parc. č. 2076/4 o výměře 24 m2 městu;
• souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky
č.1/2015 o ochraně veřejného pořádku; doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou
vyhlášku č.1/2015 o ochraně veřejného pořádku.
Odbor vnitřních věcí
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením licenční smlouvy VP_2015_22332 pro veřejné provozování chráněných děl s občanským sdružením
OSA.

Odbor dům s pečovatelskou službou
Rada města Černošice:
• souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti INMES spol. s r.o. na dodání a montáž poměrových měřidel tepla EINT 30 v objektu Domu s pečovatelskou službou v celkové hodnotě 33.120 Kč,
včetně DPH; schvaluje rozpočtové opatření č. 28;
• schvaluje smlouvu se Středočeským krajem
o poskytnutí dotace na provoz pečovatelské služby města Černošice v celkové výši 449.000 Kč.
Odbor informatiky
Rada města Černošice:
• souhlasí s nákupem 6 ks notebooků pro účely
zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění, a to na
základě výsledků výběrového řízení G15/112285,
tj. nákupem od PFO Milan Ječný, IČ: 45523291,
za cenu 38.621,58 Kč bez DPH (46.732,11 Kč
vč. DPH);´
• souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě
MEUC-027744/2011 - Smlouva o převodu práv
k užití a implementaci počítačového systému GINIS EKO MUCE se spol. Gordic spol. s r.o., IČ:
47903783, navyšující licence evidovaných záznamů v jednotlivých modulech APV, a to za cenu
109.450 Kč bez DPH (132.434,50 Kč vč. DPH);
• souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě
MEUC-027746/2011 - Smlouva o zajištění podpory počítačového systému GINIS EKO MUCE se
spol. Gordic spol. s r.o., IČ: 47903783, navyšující
počet podporovaných licencí evidovaných záznamů v jednotlivých modulech APV a roční paušál,
a to o částku 21.890 Kč bez DPH ročně
(26.486,90 Kč vč. DPH ročně);
• souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě
490/2012 - Smlouva o převodu práv k užití a zprovoznění počítačového systému GINIS - ELEKTRONIZACE ÚŘADOVÁNÍ se spol. Gordic spol. s r.o.,
IČ: 47903783, navyšující počet podporovaných
licencí modulů, a to za cenu 84.500 Kč bez DPH
(101.640 s DPH);
• souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě
491/2012 - Smlouva o zajištění podpory provozu
počítačového systému GINIS - ELEKTRONIZACE ÚŘADOVÁNÍ se spol. Gordic spol. s r.o., IČ:
47903783, navyšující počet podporovaných licencí modulů a paušál, a to o 61.100 Kč bez DPH
ročně (73.931 Kč vč. DPH ročně).

Z 19. mimořádného jednání Rady města Černošice (25. 3. 2015)
Rada města Černošice schvaluje nejvhodnější návrh podoby stánku s občerstvením a koncept využití městské pláže v Černošicích - Mokropsech pana MgA. Víta
Šimka.
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Z 20. jednání Rady města Černošice (30. 3. 2015)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o nutnosti provedení změny v konstrukčních vrstvách v ulici Ukrajinská a v realizaci odvodnění části této ulice;
schvaluje 1) postup při zadání veřejné zakázky
bezprostředně související s rekonstrukcí ulice
Ukrajinská zadáním formou jednacího řízení bez
uveřejnění s oslovením firmy provádějící stavbu
(EKOSTAVBY Louny, s.r.o.) s žádostí o předložení cenové nabídky pro realizaci požadovaných změn; 2) znění výzvy k jednání pro podání
nabídky vč. návrhu smluvního dodatku;
• souhlasí s cenovou nabídkou předloženou
v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce v rámci realizace akce
Sportovní hala u ZŠ Černošice, a to na přeložku
dešťové kanalizace ve výši 1.225.475 Kč bez
DPH, která nebyla zahrnuta v projektové dokumentaci, ale je nezbytné její provedení;
• nesouhlasí s pronájmem části pozemku PK
195/2 před železniční zastávkou Černošice za
účelem umístění stánku pro prodej pizzy vzhledem k prostorovým důvodům v daném místě,
které umístění stánku ani plochy pro parkování
této provozovny neumožnují;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce
na zhotovitele stavby na akci „Výměna domovního vodovodu a kanalizace ZŠ Černošice Mokropsy“; souhlasí s výběrem nejvhodnější
nabídky společnosti S.V.A spol. s.r.o. na zhotovení této stavby za celkovou cenu 1.888.800
Kč bez DPH; schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s S.V.A spol. s.r.o. na provedení této stavby;
• souhlasí s navrženým postupem zajištění nákupu elektrické energie pro zapínací místa
veřejného osvětlení; rozhoduje o výjimce v počtu předložených nabídek dle vnitřní směrnice
o zadávání veřejných zakázek; schvaluje návrh
Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrná místa veřejného osvětlení ve

Městě Černošice se společností Lumius, spol.
s r.o. (dosavadní dodavatel elektřiny pro VO)
s termínem dodávky od 1. 4. 2015 do výběru nového dodavatele elektrické energie pro
všechna odběrná místa ve městě za cenu
807,25 Kč/MWh.
Návrhy členů rady města
Rada města Černošice:
• bere na vědomí zprávu starosty o informacích
zjištěných od Krajské hygienické služby, týkajících se komunikace mezi KHS a SŽDC ohledně
porušování zákonných hlukových limitů na železniční trati na území města Černošice;
• souhlasí s převzetím záštity nad akcí „Černošický běh“, který se bude konat 19. 9. 2015 v Černošicích pro všechny věkové kategorie; ukládá
odboru odboru školství, kultury a cestovního ruchu zajistit zapůjčení vybavení k organizaci závodu, Technickým službám posekat pozemek
mezi hřištěm a Husovou ulicí a Městské policii
Černošice zajistit součinnost při organizaci závodu (zejména na křížení tras závodu s ulicemi
Husova, K Dubu a Černošická - Vonoklasy).
Finanční odbor
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 33;
• schvaluje zlepšený výsledek hospodaření MŠ
Karlická za rok 2014 ve výši 188.059,91 Kč
a jeho převod do Rezervního fondu;
• schvaluje zlepšený výsledek hospodaření MŠ
Topolská ve výši 203.071,69 Kč a jeho rozdělení a převod, a to 40.614,69 Kč do Rezervního
fondu a 162.457 Kč do Fondu odměn školy;
• schvaluje zlepšený výsledek hospodaření MŠ
Barevný ostrov ve výši 16.030 Kč a jeho rozdělení a převod, a to 10.000 Kč do Rezervního
fondu a 6.030 Kč do Fondu odměn školy;
• schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2014 - MŠ
Karlická a MŠ Topolská;

• souhlasí s vyřazením majetku z evidence MŠ
Karlická v celkové výši 43.141,75 Kč na základě provedené inventury.
Odbor vnitřních věcí
Rada města Černošice schvaluje 1) návrh na
vyřazení starého, nerentabilního a rozbitého majetku dle zápisu likvidační komise, 2) návrh kupní
smlouvy 2 ks nepotřebných zbraní firmě Zbraně Brymová, s.r.o za cenu 4.000 Kč; souhlasí
s ekologickou likvidací tohoto majetku prostřednictvím odboru technických služeb.
Úsek projektového řízení a komunikace
Rada města Černošice schvaluje podání žádosti o dotaci z Humanitárního fondu středočeského
kraje - sociální oblast, na realizaci projektu „Aktivizační program pro seniory v Černošicích 2015“
a závazek podílet se na spolufinancování této
akce.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
Rada města Černošice:
• souhlasí s nákupem stmívače Actor 710 do
Club Kina od společnosti Wd Lux s.r.o, za
27.769 Kč vč. DPH;
• souhlasí se smlouvou o zajištění technické
pomoci s Tak z.s, organizátorem Farmářských
trhů.
Různé
Rada města Černošice
• souhlasí a podporuje pořádání cyklistického
závodu „FUNRIDE“ dne 16. 5. 2015; ukládá
odboru školství zajistit zapůjčení vybavení k organizaci závodu, Technickým službám posekat
pozemek mezi hřištěm a Husovou ulicí a Městské policii zajistit součinnost při organizaci
závodu.

Z 21. mimořádného jednání Rady města Černošice (8. 4. 2015)
Rada města Černošice schvaluje Doplněk č.1 ke Smlouvě o dílo se společností Weiss & Wild, s.r.o., zastoupenou Ivo Weissem, jakožto dodavatelem
vybraným v rámci veřejné zakázky zadávané v rámci projektu CZ.1.02/6.5.00/13.22002 „Regenerace zeleně ZUŠ Černošice“. Celková cena zakázky
bude z důvodu chyby v zadávací dokumentaci snížena o 4.080 Kč bez DPH (4.937 Kč s DPH).

Z 22. jednání Rady města Černošice (13. 4. 2015)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci o Programu 2015
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst; schvaluje podání žádosti o dotaci
na projekt „Stavební úpravy a přístavba budovy
č. p. 259“ v Černošicích z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 5 % z celkových uznatelných
nákladů projektu;
• schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Oprava schodiště u ZUŠ Černošice“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu;

• souhlasí s poskytnutím připojení na elektrické
zařízení ve vlastnictví města u Sportparku Berounka pro zajištění provozu staveniště společnosti Metrostav, a.s.; schvaluje smlouvu
o poskytnutí připojení na elektrické zařízení se
spol. METROSTAV;
• souhlasí s cenovou nabídkou společnosti
EKOSTAVBY Louny, a.s. předloženou v rámci
jednacího řízení bez uveřejnění týkající se dodatečných stavebních prací zapříčiněných chybějícími konstrukčními vrstvami v části Ukrajinské ulice v celkové výši 675.984 Kč bez DPH;
doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření pro úhradu dodatečných
stavebních prací;
• schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na realizaci přeložky kabelu VN 22 kV v rámci
stavby centrálních šaten mezi městem Černošice a spol. ČEZ Distribuce a.s.;
• souhlasí s výstavbou mycího centra osob-

ních vozidel na pozemcích parc. č. 4271/29,
4271/68, 4271/70, 4271/71 a 4271/72
v Radotínské ulici pod podmínkou, že dokumentace pro stavební řízení prokáže umístění
objektů nad úrovní záplavy Q100; s vybudováním vodovodní, kanalizační, plynovodní a telekomunikační přípojky;
• souhlasí s dělením pozemku parc. č. 494/14
vedle zimního stadionu;
• schvaluje postup dle části třetí bodu 4.1 směrnice města o zadávání veřejných zakázek;
souhlasí s cenovou nabídkou firmy Šlehofer
Stavební, s. r. o. na opravu výtluků a propadlin na místních komunikacích za 92.104,16 Kč
bez DPH;
• bere na vědomí informace o nutnosti úpravy
zemní pláně pro dosažení požadované únosnosti podloží v souvislosti s výstavbou sportovní haly; schvaluje 1) postup při zadání veřejné
zakázky bezprostředně související se stavbou
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z radnice
sportovní haly zadáním formou jednacího řízení bez uveřejnění s oslovením firmy provádějící výstavbu sportovní haly (Chládek a Tintěra,
a.s.) s žádostí o předložení cenové nabídky
pro realizaci úprav zemní pláně, 2) znění výzvy
k jednání pro podání nabídky vč. návrhu smluvního dodatku;
• bere na vědomí 1) informace o veřejné zakázce na zhotovitele stavby „Rekonstrukce komunikací v Černošicích - III. etapa“, 2) informace
o veřejné zakázce na výkon technického dozoru
a koordinátora BOZP k uvedené akci, 3) informace o veřejné zakázce na výkon autorského
dozoru k uvedené akci; souhlasí 1) s výběrem
nejvhodnější nabídky společnosti Klika & Dvořák, s.r.o. na realizaci stavby „Rekonstrukce
komunikací v Černošicích - III. etapa“ za cenu
10.602.408,82 Kč bez DPH, 2) s udělením výjimky dle části třetí, bodu 4. Vnitřního předpisu
č. 5 o zadávání veřejných zakázek a souhlasí
s výběrem nabídky ing. Tomáše Melichara na
zajištění poměrné části výkonu funkce technického dozoru investora (TDI) a koordinátora
BOZP na tuto stavbu za cenu 18.000 Kč bez
DPH měsíčně a s výběrem nabídky ing. Jaroslava Boráka na zajištění poměrné části výkonu funkce technického dozoru investora (TDI)
a koordinátora BOZP na tuto stavbu za cenu
19.750 Kč (není plátce DPH) měsíčně, 3) s nabídkou na činnost autorského dozoru při stavbě
„Rekonstrukce komunikací v Černošicích - III.
etapa“ společnosti EKIS, spol. s r.o. (SO 1
až SO 7) za cenu 550 Kč bez DPH/hod, kdy
max. celková částka za služby nepřesáhne 100
tis. Kč bez DPH a společnosti AF-CITYPLAN,
s.r.o. (SO 8 až SO 10) za cenu 550 Kč bez
DPH/hod, kdy max. celková částka za služby
nepřesáhne 20 tis. Kč bez DPH; schvaluje 1)
uzavření smlouvy o dílo se společností Klika &
Dvořák, s.r.o. na provedení uvedené stavby, 2)
uzavření příkazní smlouvy s ing. Tomášem Melicharem na výkon funkce TDI a koordinátora
BOZP na uvedenou stavbu, uzavření příkazní
smlouvy s ing. Jaroslavem Borákem na výkon
funkce TDI a koordinátora BOZP na uvedenou
stavbu, 4) uzavření příkazní smlouvy se společností EKIS, spol. s r.o. na výkon funkce autorského dozoru na uvedenou stavbu, 5) uzavření
příkazní smlouvy se společností AF-CITYPLAN,
s r.o. na výkon funkce autorského dozoru na
uvedenou stavbu; rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o vyloučení uchazečů,
kteří podali nabídky s pořadovými čísly 1, 2,
3, 5, 6, 7, 8 a 11 z veřejné zakázky z důvodu
nesplnění požadavků Zadavatele v zadávacích
podmínkách;
• nesouhlasí s projektovou dokumentací dopravní a technické infrastruktury a sportoviště
v oblasti Na Vysoké a požaduje ji doplnit (kontejnerové stání, výkres přístřešku u zpevněné
plochy před budovou sportoviště, podrobnější
a přesnější specifikace 2.NP budovy sportoviště, návrh provozního řádu sportoviště vč.

zajištění přístupu pro veřejnost, návrh izolační
zeleně na pozemku sportoviště a u zadní strany pozemky tak, jak je v RP).
Návrhy členů rady města
Rada města Černošice:
• souhlasí 1) s výpůjčkou pozemků parc. č.
1156/4 a 1156/5 pro pořádání závodů skautské všestrannosti dne 25. 4. 2015, 2) s použitím loga města na pamětní medaile;
• souhlasí s konáním akce „Pálení čarodějnic“
v termínu 30. 4. - 1. 5. 2015 na městském
pozemku p. č. 4105/1 v Husově ulici u transformátoru za podmínek stanovených zastupitelstvem města dne 28. 1. 2015, a to i pro
následující roky ve stejném termínu, pokud
nebude pozemek městem využit pro umístění
stavby (souhlas končí dnem předání pozemku
zhotoviteli stavby) nebo pokud rada svůj souhlas neodvolá; upozorňujeme organizátory na
nutnost každoročně na konání akce upozornit
Městskou policii a hasičskou jednotku SDH
Mokropsy;
• schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí příspěvku na kompenzaci navýšení daně z nemovitostí v roce 2015; pověřuje Správní odbor
Městského úřadu Černošice rozhodováním
o uzavírání darovacích smluv o poskytnutí příspěvku na kompenzaci navýšení daně z nemovitostí v roce 2015 s konkrétními subjekty,
které splnily podmínky stanovené v Pravidlech
o poskytování příspěvku na kompenzaci navýšení daně z nemovitosti schválenými Zastupitelstvem města Černošice pro rok 2015;
• bere na vědomí zápis z jednání komise pro
školství konaného dne 4. 3. 2015;
• bere na vědomí odstoupení paní Mgr. Vladimíry Ottomanské ze školské rady; jmenuje pana
Prof. RNDr. Pavla Cejnara, Dr., DSc. členem
školské rady s účinností od 14. 4. 2015.
Finanční odbor
Rada města Černošice:
• schvaluje účetní závěrku ZUŠ Černošice k 31.
12. 2014;
• schvaluje zlepšený výsledek hospodaření
ZUŠ Černošice ve výši 99.590 Kč a jeho rozdělení a převod, a to 19.918 Kč do Rezervního
fondu a 79.672 Kč do Fondu odměn školy;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 40.
Úsek projektového řízení a komunikace
Rada města Černošice schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Zásahová
výstroj pro SDH Mokropsy“ z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS - Podpora obnovy
techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů a závazek podílet se na spolufinancování tohoto projektu v minimální výši 5 %
z celkových uznatelných nákladů.

Odbor vnitřních věcí
Rada města Černošice pověřuje dle návrhu
likvidační komise pana Ondřeje Šimíčka k podepisování kupních smluv za Město Černošice
v oblasti likvidace majetku; schvaluje obecný návrh smlouvy pro odkup majetku a obecný návrh
smlouvy pro darování majetku.
Odbor dům s pečovatelskou službou
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí, že objednávka je realizována s postupem podle části druhé směrnice o zadávání
veřejných zakázek; souhlasí s nabídkou společnosti O2 Czech Republic a.s. na dodání a montáž domovních zvonků na objektu Domu s pečovatelskou službou v celkové hodnotě 37.489
Kč včetně DPH; schvaluje rozpočtové opatření
č. 39.
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 - 2015“.
Odbor technických služeb
Rada města Černošice schvaluje výjimku dle
části třetí čl. 4 odst. 4.1 směrnice o zadávání veřejných zakázek; souhlasí 1) s nákupem nové
kabiny na multikáru M 25 od firmy GELSO,
s.r.o., IČ 25321480, za cenu 27.374 Kč bez
DPH, tj. 33.123 Kč vč. DPH, 2) s montáží skeletu
nové kabiny multikáry M 25 vč. elektroinstalace, tmelení, nástřiku podvozku, dutin a vrchního
laku firmou Pavel Rada, IČ 74920588 za cenu
38.000 Kč vč. DPH.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím
finančního příspěvku ve výši 4.000 Kč sdružení
ALEN; schvaluje rozpočtové opatření č. 37.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
Rada města Černošice:
• souhlasí s příspěvkem 15.000 Kč na zajištění
společné části Královského průvodu; schvaluje rozpočtové opatření č. 42;
• bere na vědomí informaci společnosti Černošická investiční, s.r.o o ukončení pořadatelství
akce Bukifest; ukládá odboru školství a kultury předložit radě města návrh na organizaci
Bukifestu v roce 2015 a 2016, spolu s návrhem financování.
Dodatečně zařazené body
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím
příspěvku 15.000 Kč na pořádání Černošického
karnevalu; schvaluje rozpočtové opatření č. 41.

Ze 4. zasedání Zastupitelstva města Černošice (25. 3. 2015)
Zastupitelstvo města Černošice:
• vydává Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015
o ochraně veřejného pořádku;
• nepřijalo usnesení: bere na vědomí usnesení komise pro vzhled města a životní prostředí
z její druhé schůze dne 4. 3. 2015 ve věci záměru společnosti Pražské Benátky, s.r.o., kdy
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komise konstatovala: „komise nesouhlasí s povolením plavby parníkem, souhlasí pouze s obnovením přívozu“; ukládá orgánům města činit
veškeré kroky vedoucí k tomu, aby společnost
změnila svůj záměr: a) pouze na provozování
potřebného přívozu v jeho původní stopě kolmé
na osu řeky mezi stanovišti Mokropsy a Kazín

ještě v tomto roce, b) společnost vyloučila použití spalovacího motoru; nesouhlasí s provozem lodi v úseku řeky v a podél katastru města
navrženým společností Pražské Benátky;
• bere na vědomí informace přednesené Milenou Paříkovou, radní, o postupu při kácení
stromů v zahradě ZUŠ Černošice; pověřuje

z radnice

•

•

•

•

•
•

pro vyloučení pochybností kontrolní výbor kontrolou plnění usnesení rady města a dodržování
právních předpisů městským úřadem na úseku
samostatné působnosti ve věci kácení stromů
na zahradě ZUŠ Černošice v rámci veřejné zakázky „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“;
bere na vědomí informaci o novele nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, kterou se s účinností od 1. 4. 2015 mění částky pro stanovení měsíčních odměn za výkon funkcí členů
zastupitelstev;
mění usnesení č. Z/03/1/2015 ze dne 28. 1.
2015; jmenuje paní Lenku Kalouskovou předsedkyní a pana Jana Faru členem grantového
výboru od 1. 4. 2015;
nepřijalo usnesení: stanoví 1) odměnu za
výkon funkce předsedy finančního výboru zastupitelstva ve výši 800 Kč měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce
předsedy finančního výboru, nejdříve však od
1. 4. 2015; 2) odměnu za výkon funkce člena finančního výboru ve výši 500 Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení
do funkce člena finančního výboru, nejdříve však od 1. 4. 2015; bere na vědomí, že
neuvolnění zastupitelé i zástupci veřejnosti ve
výborech a komisích se mohou odměny úplně
či částečně vzdát;
bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
o vyúčtování grantů za rok 2014; pověřuje
grantový výbor návrhem nových pravidel rozdělování grantů v oblasti kultury, mládeže a sportu
a sociální pro rok 2016; revokuje své usnesení
Z/03/1/2015 a nově stanovuje, že grantový
výbor je jedenáctičlenný; jmenuje Ondřeje Paříka a Pavla Jahelku členy grantového výboru od
1. 4. 2015;
schvaluje rozdělení finančních prostředků
(grantů) pro podporu kultury pro rok 2015 dle
předloženého návrhu;
schvaluje rozdělení finančních prostředků
(grantů) pro podporu mládeže a sportu pro rok

•
•
•
•

•

•

•

•

2015 dle předloženého návrhu v upravené podobě podle návrhu Ondřeje Paříka;
schvaluje rozdělení finančních prostředků
(grantů) pro podporu mládeže a sportu pro rok
2015 dle předloženého návrhu;
schvaluje rozdělení finančních prostředků
(grantů) pro podporu sociální oblasti pro rok
2015 dle předloženého návrhu;
bere na vědomí zprávu České školní inspekce
z ledna 2015;
schvaluje kupní smlouvu, jejímž předmětem je
prodej pozemků parc. č. 2245/5 o výměře 129
m2, parc. č. 2248/25 o výměře 18 m2 a parc.
č. 2248/27 o výměře 26 m2 všechny v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v Brněnské ulici za částku 3.000 Kč/m2;
schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Černošice jako prodávajícím a paní J. K. F. jako
kupujícím o koupi pozemku parc. č. 2248/26
o výměře 21 m2 v obci a k. ú. Černošice (ul.
Brněnská) za cenu 3.001 Kč/m2;
schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č.
3420/2 o výměře 108 m2 a parc. č. 3419/2
o výměře 7 m2 oba v obci a k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice v osadě Slunečná
za minimální nabídkovou cenu 1.000 Kč/m2;
schvaluje Darovací smlouvu dle přílohy tohoto
usnesení mezi městem a paní L. S. o darování
ideální 1/ 2 pozemku parc. č. 2076/4 o výměře 24 m2 městu;
schvaluje 1) záměr prodeje pozemků parc.
č. 441/3 o výměře 480 m2 a parc. č. 441/4
o výměře 691 m2 spolu s budovou městského
úřadu č. p. 1209 na pozemku parc. č. 441/3
v ul. Riegrova v k. ú. Černošice za minimální
nabídkovou cenu 7.000.000 Kč/celek a za
podmínky nájmu pozemků a budovy pro potřeby městského úřadu na 2 roky za symbolické
nájemné 1 Kč/rok, 2) text podmínek výběrového řízení na prodej nemovitostí, které pro město bude organizovat aukční a realitní agentura
Gavlas, spol. s r. o., 3) text čestného prohlášení účastníka výběrového řízení, 4) text kupní
smlouvy na prodej těchto nemovitostích, který
bude tvořit přílohu podmínek výběrového řízení;
bere na vědomí text smlouvy o budoucí nájem-

Humanitární sbírka Diakonie Broumov
Pozor, změna termínu!
Kdy: pátek 12. 6. od 15.00 do 18.00
a sobota 13. 6. od 8.00 do 14.00
Kde: Dům s pečovatelskou službou na
Vráži
Již tradičně proběhne v Černošicích humanitární sbírka pro občanské sdružení Diakonie Broumov. Jde o neziskovou organizaci,
která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost.
Co můžete přinést:
-	letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské)
-	lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
-	látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek)
-	domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené

-	vatované a péřové přikrývky, polštáře
a deky
-	obuv – veškerou nepoškozenou (a spárovanou – prosíme svázat tkaničkami či
gumičkou)
-	hračky – nepoškozené a kompletní
-	peří, péřové přikrývky a polštáře
-	NOVĚ také menší funkční elektrospotřebiče (např. rychlovarná konvice)
Věci, které vzít nemůžeme:
-	ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
-	nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí
-	znečištěný a vlhký textil
Všechny věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem
nepoškodily.
Více informací o Diakonii Broumov najdete
na www.diakoniebroumov.org.
Milena Paříková
členka Rady města Černošice

•

•
•
•

•

•

ní smlouvě, který bude tvořit přílohu podmínek
výběrového řízení;
nepřijalo usnesení: Zastupitelstvo nesouhlasí
s přijetím návrhu majitele betonárny na úpravu
plochy vjezdu u Radotínské ulice doručeného
dne 20. 2. 2015; konstatuje 1) že stavební
úřad vede řízení o odstranění dočasné stavby betonárny v Radotínské ulici, 2) že jednání
mezi majitelem betonárny a městem ve věci
budoucího využití lokality byla usnesením zastupitelstva č. Z/37/6/2014 ze dne 11. 9. 2014
ukončena;
schvaluje rozpočtová opatření č. 27 a 30;
schvaluje dohodu o splátkách ve výši 32.297
Kč mezi městem a panem D. P. na dobu delší
než 18 měsíců;
schvaluje návrh na schválení soudního smíru
v řízení o žalobě na zaplacení částky 59.664
Kč, podle kterého budou manželé T. B. a N. B.
splácet tuto částku spolu se zákonným úrokem
z prodlení ve splátkách po 2.000 Kč měsíčně,
splatných vždy do každého 25-tého dne v měsíci, pod ztrátou výhody splátek, počínaje červnem 2015 a podle kterého dlužníci zaplatí městu také náhradu za zaplacený soudní poplatek
s tím, že ostatní náklady řízení si ponese každý
účastník soudního řízení sám;
schvaluje záměr města na nákup cisternové
automobilové stříkačky CAS 20 se základní výbavou za použití dotace Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru na reprodukci
požární techniky v roce 2016;
bere na vědomí informace o možnostech
omezení tranzitní nákladní automobilové dopravy přes Černošice.
Zkrácené verze zápisů schůzí
rady města a zastupitelstva
připravila Dana Jakešová, editorka IL.
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).

Hledáme

REDAKTORA
aneb
Zajímáte-li se o život v Černošicích a pokud
rádi píšete, dejte nám o sobě vědět!
Koho tedy hledáme?
4 Vás, kdo byste měl chuť a čas navštěvovat
společenské akce na území Černošic
a pak o nich v Informačním listu poreferovat
spoluobčanům
4 Vás, koho zajímá kultura a sport a rádi byste
se čas od času sešli se zástupci místních
spolků, popovídali, zašli se podívat na nějakou
akci a pak o tom všem napsali
4 Vás, kdo jste dočetli až sem a jste navíc
spolehliví, časově flexibilní a komunikativní
Co Vám za to nabízíme?
- zážitky, zkušenosti a nějakou tu odměnu za
jednotlivé články
- není to práce na hlavní, ani na vedlejší
úvazek, zkrátka tak 1, 2, 3,… příspěvky do
každého vydání
Pokud Vás tato nabídka oslovila,
kontaktujte prosím Adélu Červenkovou
na tel. č. 602 342 655 nebo
emailu adela.cervenkova@mestocernosice.cz.
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z radnice

Názory zastupitelů
Zdeněk Bergman, převozník pražský, ohlásil
obnovení přívozu Kazín a zahájení plaveb po
řece Berounce, a to od 1. června do 18. října. Na
březnovém zastupitelstvu, kde se kolem toho
rozpoutala široká debata, pan Bergman sdělil, že přívoz bude jezdit v půl a v celou hodinu
tam a zpátky od 6 do 19 hodin ve všední dny
a o víkendech od 8 do 19 hodin. V čase mezi 19.
a 22. hodinou pak na individuální objednávku.
A několikrát za den by loď měla objet trasu od
černošické lávky až k mokropeské pláži. Jaký je
váš pohled na loď na Berounce?
Můj pohled na loď na Berounce je vždy ze břehu.
Michal Strejček, Volba pro město
Na posledním zastupitelstvu našeho města byla
bouřlivá diskuse na téma jízdy motorové lodě po
Berounce mezi černošickým a mokropeským jezem. Dle mého názoru, ale i řady občanů, s kterými jsem na toto téma hovořil, nechtějí tuto atrakci,
z řady důvodů. Důvody proč ne právě zazněly na
již zmíněném zastupitelstvu. Prospěšnější a určitě
hodně využíván by byl obnovený přívoz mezi osadou Jas a restaurací U Tetaurů, který byl zrušen
pro mne z neznámých důvodů.
Všichni, kdo se okolo řeky pohybují, vědí, jaký
je v letních měsících nízký stav řeky. V neposlední
řadě, ale velice důležitý argument proč ne jsou povodně, a s tím související bezpečné kotvení lodě
a také možný únik provozních kapalin do řeky.
Závěrem z mého pohledu, obnovení přívozu
ano, jízdy po řece mezi jezy ne.
Jan Prskavec, Fair play - HNPD
Obnovení přívozu na Berounce vítám a jistě ho
budu s rodinou v letních měsících opět využívat.
Dle mého názoru je akorát interval přívozu co půl
hodiny příliš častý, v každou celou by to asi bylo
také dostačující, ale třeba dojde k úpravám dle
zkušeností z provozu. Vyhlídkové plavby vítám též,
bude to zpestření rodinných výletů typu lodí na
pláž, procházkou zpátky či obráceně.
Zaznamenal jsem i stížnosti na přílišnou hlučnost motoru lodi. Myslím ale, že hluk lodi (bude-li
to ta samá jako v prosinci?) není zas o tolik horší,
než když projede naším městem motocykl s „pěkně“ odladěným výfukem, nebo když se prožene po
kolejích další letní atrakce (kterou ale také kvituji
s povděkem) – parní lokomotiva. I tak bych ale
v rámci ohleduplnosti ke všem obyvatelům našeho
města chtěl apelovat na pana Bergmana, zda by
mohl - pokud je to technicky možné - zajistit lepší
hlukovou izolaci motoru, případně lepší utlumení
výfuku, tak, aby hluk z provozu lodi tolik neobtěžoval občany bydlící v sousedství řeky, naše rybáře
a také chataře.
Předpokládám, že je plně zajištěna bezpečnost
cestujících například v případě výpadku motoru,
zejména s ohledem na malé děti, které neumí
plavat, tak aby loď náhodou nechtěně „sjela jez“.
A stejně tak věřím, že se postará o dostatečné
množství odpadních nádob v přístavištích, tak aby
cestující měli možnost se zbavit prázdných obalů
od jídla či pití do nich a ne na březích Berounky.
Josef Linhart, Volba pro město
Přívoz Kazín-Lipence má v Černošicích svoji tradici. V minulosti byl hojně využíván, a proto považuji
jeho obnovení za záslužnou a prospěšnou věc.
Podle plánů pana Bergmana by měla loď navíc
dvakrát až třikrát za den absolvovat trasu od černošické lávky k mokropeské pláži. Myslím, že taková
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frekvence plaveb nebude mít na život u řeky negativní dopad, naopak ji vnímám jako zajímavé oživení. To vše samozřejmě za předpokladu, že má pan
Bergman provoz lodi náležitě povolen příslušnými
orgány a bude dodržovat veškeré bezpečnostní
předpisy.
Lenka Kalousková, Věci černošické
Velkým handicapem Černošic je to, že se lidé
běžně k řece vůbec nedostanou. Brání jim v tom
někdy nelegální oplocení až přímo k břehu řeky.
Já osobně mám několik zkušeností, že lidé bydlící u řeky si tento břeh prostě přivlastnili. Vybavili
je soukromými moly, kotvišti svých loděk a velmi
nevybíravým způsobem znepříjemňují pobyt ostatním spoluobčanům, kteří se jen přiblíží. Dle mého
názoru by měla Berounka v Černošicích dotvářet
veřejný prostor, neboť je bezesporu jeho součástí.
Stejně jako jsme zvyklí v okolních lesích tolerovat
pohyb pěších, cyklistů, pohyb lidí na koních, více
či méně ukázněných „pejskařů“, tak bychom se
měli naučit, že řeka nepatří jen bydlícím na břehu,
rybářům či projíždějícím vodákům. Osobně tuto
aktivitu podporuji a nedomnívám se, že nějakým
negativním způsobem zasáhne do života okolo
řeky.
Petr Wolf, TOP 09
Přívoz přes Berounku mi chyběl od té doby, co
přestal plout. Jsem rád, že se přívoz zásluhou
pana Bergmana obnovuje. Přiznám se, že mě trochu zaskočila představa, že by měla loď plout po
řece dolů k černošické lávce a nahoru k mokropeské pláži od brzkého rána do pozdních nočních
hodin. Pokud však dolů a nahoru po řece pojede
loď jen několikrát denně (a ne brzy ráno či pozdě
večer), nemyslím si, že by to při zachování běžné
ohleduplnosti mělo vyvolávat nějaké zásadní problémy.
Šimon Hradilek, Nezávislí pro Černošice
Přívoz patřil vždy ke koloritu Černošic, proto vítám
jeho znovuobnovení, zvláště když bude doprovázen výletní plavbou po Berounce, která poskytuje
hezký výhled na naši obec. Výletníci podpoří turistický ruch, což může prospět i podnikání a službám v obci. Věřím tak, že většina obyvatel tuto
možnost přivítá.
Petr Zmatlík, Věci černošické
V našem městě v mnoha ohledech platí, že méně
je více. Poklidná atmosféra, která je tu a tam probuzena nějakou kvalitní akcí je tím, co dělá Černošice tak zajímavým a cenným místem na Zemi. Dle
mého názoru by se vedení města mělo zejména
snažit o to, aby úsek řeky v našem městě, který
je „de facto“ nesplavný byl nesplavný i „de jure“
(třeba nově budovaný jez je nesplavný) a zároveň
by na řece měly být úplně vyloučeny spalovací motory. Názor na záměr lodní plavby v celém úseku
řeky jsem vyjádřil návrhem usnesení zastupitelstva
na minulém zasedání (kdy pro bylo 8 zastupitelů,
proti 4, zdrželo se 5, nepřítomni 4) a jedním z podpisů pod příspěvkem „Řeka a město“ v tomto vydání IL. Plně podporuji obnovení přívozu na Kazín.
Jakub Špetlák, Trojlístek
Vnímám pozorně diskuzi, která se okolo lodě pana
Bergmana rozvinula. Chápu výhrady, které mají
proti lodnímu provozu například rybáři nebo majitelé okolních nemovitostí. Myslím si ale, že řeka
je také určitým veřejným prostorem, na který mají
nárok nejenom rybáři nebo majitelé chat. Projekt
pana Bergmana může řeku oživit a zatraktivnit i pro
ostatní obyvatele nebo návštěvníky Černošic. Provoz lodi časem sám ukáže, jestli si jí občané přejí

nebo ne tím, že si jízdenku koupí nebo nekoupí.
Z ekonomického hlediska je to „referendum“, jestli
je tato služba mezi občany žádaná či nikoliv. Předpokládám, že provozovatel nemá zájem provoz lodi
dlouhodobě dotovat ze svého.
Pavel Tichý, Věci černošické
Přívoz v místě, kde mnoho let býval, obnoví ztracené spojení do protilehlé osady u Kazína. Stačí se
podívat na mapu a smysl je zřejmý. A co se týče
občasných cest lodi mezi jezy, tady se bude „hlasovat nohami“. Pokud bude zájem, proč ne? Berounka je podle zákona splavná a loď má potřebná
povolení. Ve zkušebním provozu před Vánoci lodě
jezdily zcela plné. Jaký je zájem poznat město
i z míst, kam se normálně nedá dostat, jsme viděli
i před pár roky, kdy řeka naposled zamrzla. Černošice jsou zdravým zeleným městem s důrazem
na aktivní trávení volného času. Berounka nemusí
být jen scenérií chatových osad, přírodní bariérou
a občasnou hrozbou. Převozník Zdeněk Bergman
je nadšenec, který se kolem vody a historie točí
celý život. Pokud chce řeku více zapojit do života
našeho města, vidím to jako chvályhodný záměr,
který si zaslouží šanci.
Filip Kořínek, Věci černošické
1.	Pan Bergman nám neohlásil obnovení přívozu,
ale zahájení vyhlídkových plaveb
2.	Z diskuze nevyplynulo, že objízdná trasa pojede
jen někdy, ale v pravidelných intervalech.
3.	Nejedná se o službu pro občany Černošic, ale
pro turisty.
Přemysl Mališ, ANO
Obnovení přívozu Kazín osobně považuji za pozitivní, dopravní propojení obou břehů bude, věřím,
často využívané. Trochu jiná otázka jsou plavby
mezi lávkou a pláží, které mají spíše vyhlídkový
charakter než dopravní funkci. Ani v tomto případě
ale nevidím důvod pro nesouhlasné stanovisko ze
strany města – pomalu jedoucí a relativně tichá loď
nepředstavuje podle mého názoru tak závažný zásah do klidu a pohody obyvatel sousedících přímo
s řekou, z nichž někteří s provozem lodi nesouhlasí, aby město usilovalo o zákaz těchto plaveb. Pro
úplnost dodávám, že město není majitelem pozemků pod řekou a není tedy ani v pozici, že by mohlo
provoz jednoduše zakázat. Záleží zejména na stanovisku Povodí Vltavy, s.p. (které je kladné).
Tomáš Hlaváček, Věci černošické
Od zrušení přívozu Kazín před zhruba třemi roky
městu bolestně chybí pravidelné spojení s druhým
břehem. Přívoz umožní opět využívat lesy k procházkám či houbaření. A pro rodiny s dětmi se
plavba po Berounce a to buď na druhou stranu,
nebo od jezu k jezu, stane vítaným programem
víkendového dopoledne. Situaci na řece dobře
znám, neboť jsem na ní i v ní strávil dětství a nemyslím si, že by pár průjezdů lodí s výletníky nějak
výrazně porušilo genius loci dané lokality. Domnívám se, že většina výhrad pochází od obyvatelů
chatových osad, kteří vždy měli tendenci si řeku
i její břehy přisvojovat.
Josef Kraus, Věci černošické
Berounka je nedílnou součástí veřejného prostoru
Černošic. Vyvážit na jedné straně atraktivní využití takového veřejného prostoru a na druhé straně
neomezit jiné aktivity je důležité. U předloženého
návrhu na provoz plavby z mého pohledu pozitiva
převažují – předpokladem je samozřejmě dodržení
slíbených podmínek provozovatelem. K řece lodě
patří stejně tak jako Berounka k Černošicím.
Tomáš Kratochvíl, Věci černošické

z radnice

Veřejné zakázky
Zadávání veřejných zakázek je velice ostře sledovaná záležitost nejen v Černošicích. Město Černošice,
jako územní samosprávný celek, je tzv. veřejným
zadavatelem. Zadávání je striktně dáno zákonem
o zadávání veřejných zakázek. V posledních letech
se vedení města podařilo zavést systém zadávání,
kdy dosahujeme rozumných cen za provedené práce, což v minulosti vždy nebylo. Je ale třeba si říct,
že dosažení nejnižší možné ceny za provedení díla
nebo dodání výrobku v sobě skrývá určitá rizika, která se bohužel dotkla i některých našich zakázek –
neschopnost vybraných firem stavbu dokončit nebo
provést zakázku v požadované kvalitě. Samozřejmě,
v zadání jsou nastaveny požadované standarty a ty
je nutno dodržet. Ale jsou případy, kdy není nejvhodnější hledat nejnižší dosažitelnou cenu, ale
spíše požadovat kvalitu. Myslím si, že naše město
v posledních letech uskutečnilo dosti investičních
akcí s cílem odstranit největší „investiční dluhy“ a je
možné se více zabývat otázkou kvality u zhotovitelů
a otázkami, jak co nejlépe zajistit skutečně kvalitní
provedení.
Město může jako hodnotící kritérium pro výběr
dodavatele stavby (či výrobku) stanovit výši ceny,
kterou nabídne potenciální zhotovitel. Pak se stává
vítězem ten, kdo tuto nejnižší cenu nabídne. Zákon
nám umožňuje jako hodnotící kritérium stanovit také

tzv. ekonomickou výhodnost nabídky – v takovém
případě jsou stanovená růzká ,,podkritéria“ a ta mají
předem stanovenou váhu, která se v rámci výsledku
zohlední (např. 60 % nabídková cena, 40 % reference). Použití tohoto hodnotícího kritéria je však velmi
komplikované – podkritéria a jejich určení musí být
zcela určité a přesné tak, aby potenciální zájemce
mohl jednoznačně definovat, co a do jaké míry splňuje. Proto je pro město jednodušší cestou nejnižší
nabídková cena. Ale ani tady město nemusí rezignovat na požadavek kvality – ten lze zohlednit při
nastavení jednotlivých kvalifikačních kritérií, jejichž
splnění musí uchazeč o dodávku splnit (např. počet zaměstnanců, technické vybavení firmy, počet
referencí apod.). A tady vnímám v prostředí města
značné rezervy – větší pozornost by bylo potřeba
věnovat plánování akcí a stanovením požadavků na
kvalitu před tím, než je zakázka vyhlášena, zapojit
odborníky z více oblastí.
Jinou otázkou je otázka kvality při zakázkách na
vytvoření návrhů, projektových dokumentací, studií.
Domnívám se, že úspěšné akce, kde kvalita byla
nadřazena nad cenou, jsou např. architektonické
soutěže na výstavbu školky v Husově ulici a městského úřadu. Aby se dosáhlo výsledku, který ve
své kvalitě bude nadstandardní, je nutný konsensus
zastupitelů, resp. obyvatel města s takovým postupem. Černošice, jako město s poměrně velkými
zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek, by
tedy nyní mohlo a mělo začít hledat cesty, jak sta-

Je „třetí kolej“ to, co opravdu potřebujeme?
Zřízení třetí koleje je často zdůvodňováno tím, že
po něm bude zaručen desetiminutový interval odjezdu osobních vlaků.
Tím, co by zajistilo spolehlivější provoz osobních
vlaků, není současný záměr, který má vést k intenzivnější dálkové dopravě, ale návrat k původní koncepci, kdy dálková doprava měla být vedena jinou
trasou a kolem Berounky měla jezdit zejména doprava regionálního významu. Na tom, že třetí kolej
nezaručí interval 10 minut, se vzácně shoduje celá
řada odborníků.
Než přistoupím k technickým otázkám spojeným
s třetí kolejí, chci se zeptat, zda je takový interval
tím, co naše město opravdu potřebuje a za jakou
cenu. Má-li jet vlak každých deset minut a musí-li
zároveň trať propustit rychlíky a nějaký ten náklad,
a to vše v obou směrech, se pak ptám, zda vůbec
budou závory v Říční, na Dr. Janského a v případě
neúspěchu s přeložkou krajské silnice nakonec
i na Radotínské ve špičkách/špičce vůbec někdy

nahoře. Mluvím tedy o špičkách.
Ve věci intervalu vlaků bych byl spíš pro umírněnější přístup, který je uplatňován ve vyspělých
zemích, kdy je interval řekněme 20 minut stabilní a spolehlivý po celý den. „Sedlo a špička“ pro
osobní vlaky je dle mého názoru zastaralý přístup
a bývá často příčinou nespolehlivosti vlaků na tratích s dálkovým provozem – což je a nejspíš bude
náš případ. Zrovna tak současný trend limitně naplněného grafikonu je velmi náchylný k problémům
vyplývajícím už z banálních nahodilostí, jakými jsou
například zdržující školka jedoucí na výlet, déle nastupující skupina cyklistů atp.
Takový menší paradox jsou výhybky k třetí koleji. Na jedné straně vzhledem k tomu, že budou
v oblouku, omezují maximální rychlost, i když záměrem investora je její zvýšení. Z našeho pohledu je udržení rozumné rychlosti v úseku trati skrz
Černošice potřebné, proto bychom mohli umístění
výhybek považovat za přínos. Na druhé straně zde

Rada zahrádkáře
Původně jsem chtěl napsat něco ke škole, ale předběhla mě svým článkem
paní Capková, tedy vlastně odpověď paní editorky, proč článek paní Capkové
nebude uveřejněn. Cituji: "Tématu školy jsme již v IL věnovali opravdu hodně
prostoru. Nyní se již budeme věnovat zase dalším tématům."
Tak dobrá, je jaro a možná by Vás na místo tématu škola mohlo spíše zajímat, jak pěstovat ředkvičky.
Ředkvičky pravděpodobně pocházejí z Japonska, jsou nenáročné a dají
se pěstovat rychle třeba i na balkóně v truhlících. Jsou lahodnou chuťovkou,
obsahují mnoho vitamínů a minerálů a mají léčivé účinky. Tím ale výčet důvodů,
proč začít ředkvičky pěstovat, rozhodně nekončí. Jak na to?
V dnešním díle si povíme, jaké jsou podmínky pro jejich pěstování.
Pěstování ředkviček není nijak zvlášť náročné. Ředkvičky pěstujeme na jaře
a na podzim, v létě se nepěstují, protože vytvářejí květní stonky a semena.
Můžeme však sehnat i letní odrůdy ředkviček, které jsou schopné poskytnout
úrodu i v létě. Pro pěstování ředkviček je vhodná kyprá lehčí půda bohatá na

novit taková kriteria pro výběr, která umožní posoudit a zajistit také kvalitu výsledku. Nyní je před námi
stavba nové radnice s přístavbou - architektonický
návrh je velice kvalitní a byla by škoda jeho kvalitu
snížit nevhodnou realizací – resp. výběrem nevhodného dodavatele jenom proto, že nabídne nejnižší
cenu ve snaze zakázku získat.
Protože nám záleží na podobě našeho města,
souvisí s procesem veřejných zakázek jistě i otázka
určité strategie a plánování z hlediska architektonického. V současnosti je velmi aktuální otázka budoucí
podoby mokropeského statku. V minulém čísle IL se
někteří zastupitelé vyjadřovali k budoucímu možnému
využití. Stejně tak jak řešíme otázku, jakou podobu
má statek v budoucnu mít, měli bychom řešit otázku,
jakým způsobem budeme vhodnou podobu vybírat.
Pokud se město rozhodne objekt prodat, domnívám
se, že není vhodné prodej řešit pouze dosažením nejvyšší možné ceny za nemovitost. Protože nám všem
záleží na architektonické podobě této unikátní stavby,
doporučuji (pokud dojde k souhlasu v zastupitelstvu)
připravit developerskou soutěž tak, aby výběr nebyl
založen na nabídce nejvyšší ceny, ale aby byl jako
vítěz vybrán ten, kdo zároveň navrhne vhodný architektonický výraz po rekonstrukci či dostavbě.
Naše město má dosti kvalitních staveb z minulého století, musí být naší snahou v tom pokračovat
a dalším generacím zanechat architektonicky zajímavé a kvalitní stavby současnosti.
Jiří Kubát, TOP 09
však číhá nebezpečí, že se stanou významným
zdrojem hluku.
Další velmi závažnou věcí je samotná komplikovaná přestavba zastávky v Mokropsech. Osobně
zastávám názor, že stávající krytý peron by měl
být zachován a opraven. Slouží velmi dobře a je
škoda, aby byl odstraněn a nahrazen nějakým přístřeškem. Navíc třetí kolej ze zastávky udělá něco
ve smyslu malého nádraží a dost pravděpodobně
se zvukovým hlášením odjezdů, příjezdů aj. Čekající hučící vlaky jsou samotnou kapitolou, která jistě
přiláká velkou pozornost.
Věc intervalu osobních vlaků může být velmi dobře řešena pásmováním mezi Radotínem
a Řevnicemi.
Myslím si, že k trati podél Berounky by se mělo
přistupovat s opravdu velkou mírou citlivosti a velmi
uvážlivě. Trať nutně potřebuje opravit, ale měla by
nadále být tratí regionálního významu, nikoli součástí evropského koridoru – to z mého omezeného černošického pohledu totiž ani nejde.
Jakub Špetlák, Trojlístek

dostatek živin. Pokud Vás článek zaujal, prosím napište mi svoje zkušenosti
s pěstováním ředkviček. V příštím díle si řekneme, jak ředkvičky vysévat.
Michal Strejček, Volba pro město
Naše doporučení redakci netisknout příspěvek paní Magdaleny Capkové vychází z názoru, že zmíněný text na tuto problematiku nepřináší
novou informaci, která by dané téma více osvětlila. Navíc IL i redakční
rada se od ledna letošního roku věnuje v každém čísle sporu skupiny
rodičů nespokojených s volbou ředitelky ZŠ. Neznamená to, že by
v IL neměly být otištěny další kvalitní informace, analýzy či komentáře
k danému tématu.
Jako zastupitel města, které je vydavatelem IL, jistě víte, že se redakce obecně často potýká s možností uveřejnit všechny příspěvky
i po stránce rozsahu IL, i k tomu mířila odpověď paní editorky. Váš
příspěvek svou ironií na adresu redakce v dané kauze nic neřeší.
Za Redakční radu Jana Klimentová, Petr Křenek, Petra Stejskalová
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z města a okolí

z vašich názorů
Za pět minut dvanáct na černošickém nádraží
foto: Jan Šafář,
použito se svolením Davida Kotka

-- Nádraží v Čeladné v Beskydech je ukázkou zdařilé rekonstrukce trati. -Rekonstrukce železniční trati se ještě více přiblížila a nádraží v jeho současné podobě zvoní hrana.
Rada města podle dostupných informací hodlá při
jednání s investorem stavby (společností SŽDC)
prosazovat variantu, v níž není vyloučeno, že současná staniční budova bude zbourána. V lepším
případě má být zachována alespoň její dřevěná
kolonáda, v tom horším má být i ona nahrazena
typizovaným přístřeškem. Zanikla by tolik typická
kompozice historické nádražní budovy se zahradou
vzrostlých stromů za zády a nadto by nové nádraží
mělo být degradováno na pouhou zastávku. Lze si
domyslet, že pokud se úprava celého prostoru ponese v dosavadním duchu, můžeme se těšit na novou dávku plastového unifikátu a zámkové dlažby.
Město se ještě více přiblíží beztvarému pražskému
satelitu a ztratí své kouzlo, nyní sice přikryté letitou
patinou, ale přesto unikátní.
Domnívám se, že rada města by měla svůj postoj k nádraží ještě přehodnotit. Je třeba ocenit,
že si k rekonstrukci trati nechala zpracovat vlastní
studie, avšak měla by být daleko ambicióznější při
jednáních se SŽDC, třebaže se může zdát, že tahá
za kratší provaz, poněvadž město není ani investorem díla, ani vlastníkem staniční budovy. Pokud
by se nakonec ukázalo, že odstranění nynějšího
nádraží je opravdu jedinou možnou alternativou, je
třeba k budoucí podobě místa přistoupit nadmíru
citlivě. O výsledku hodném následování se lze přesvědčit na severní Moravě. Tu protíná ještě starší
trať s řadou historických staveb, slavná Ferdinandka, která byla nedávno adaptována na rychlíkový
koridor. Analogická k naší byla situace v beskydské
obci Čeladná. Původní nádraží se mělo v důsledku
změněných výškových poměrů ocitnout pod niveletou trati a i kvůli špatnému technickému stavu
bylo rozhodnuto o jeho nahrazení novou budovou
podle návrhu Davida Kotka a spol. z atelieru Projektstudio. Nová, střízlivě pojatá stavba byla z dů-

vodu zachování historické kontinuity situována do
půdorysu dřívějšího nádraží. Jako hlavní materiál
bylo zvoleno režné zdivo, typické pro ostatní stavby
na Ferdinandce, a dřevo, jež navazuje na beskydskou architekturu. Komfortní zázemí pro cestující
předčilo původní stav – kromě čekárny s výdejnou
lístků a toaletami se tu nachází i zajímavě řešená
úschovna kol. Nová budova respektuje okolí a svou
tradiční, ale zároveň moderní tváří navozuje horskou atmosféru Čeladné. Cestujícím se tak dostává
vskutku přívětivého přivítání v náručí Beskyd. V případě Černošic zatím není jasné, zda dojde k obnově současné staniční budovy, jejímu nahrazení
replikou či novostavbou. Je pozitivní, že se diskuse
na toto téma rozebíhá a věřím, že se Černošicím
podaří potenciálu rekonstrukce naplno využít. Pokud ne, byla by to velká škoda, neboť příležitost
k tak velkorysé úpravě centra města se naskytne
jen jednou za mnoho desítek let.
Závěrem je třeba uvést, že čeladenské architektonicky ceněné a funkčně plnohodnotné nádraží
stojí v obci s 2500 obyvateli. Černošice, jejichž počet obyvatel by měl brzy přesáhnout 8000, mají mít
pouhou zastávku s přístřeškem. Argument, jímž se
vedení města snaží „tramvajovou zastávku“ obhájit,
tedy že v budoucnu by zde vlaky měly jezdit v desetiminutovém taktu, neobstojí. Kdo v zimě čekal
na nádraží dlouhé minuty na zpožděný vlak, což je
tu zcela běžné, mi dá jistě za pravdu. Nelze přitom
posuzovat jen praktické aspekty. Nádraží je také
vstupní branou do města a první stavbou, která při
příjezdu vlakem upoutá. Do velké míry se tak podílí na celkovém dojmu, který si o městě návštěvník
utvoří. A kdo že byl investorem na české poměry
převratného „čeladenského zázraku“? Překvapení
nakonec – SŽDC.
Georgi Bečev
Pozn. red.: Plnou verzi příspěvku najdete na
webu města v rubrice Co se do IL nevešlo.

Lesní školky jsou zachráněny
a nejen ony!

hrozil zánik. Zákon totiž pro tyto organizace stanovil povinnost celoplošné registrace,
nutnost kamenného zázemí i dodržení velmi
přísných hygienických norem. Dnes můžeme
prakticky říci, že máme vyhráno. 8. dubna přijala sněmovna novelu tohoto zákona. Ta umožňuje dobrovolnou registraci dětských skupin,
čímž je zachována pestrost zařízení pracujících
s předškolními dětmi.
Za výsledkem celého ročního vyjednávání

V listopadu 2014 přijala poslanecká sněmovna
zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Zákon, o který se v poslanecké
sněmovně i senátu vedl tvrdý boj. Zákon, který
měl rozšířit nabídky péče o děti v předškolním
věku, když míst ve školkách je nedostatek.
Výsledkem byl ale opak, mnoha organizacím
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O samotném problému nádražní budovy jsem
krátce napsal v rubrice Jednou větou v úvodu
čísla. Věcí se bude zabývat nejbližší zastupitelstvo. Je dobře, že nás veřejná diskuze, i takovéto články jako od pana Bečeva, vedou ke zvažování všech možných pohledů a variant řešení.
Ač je to časově velmi náročné, výsledkem bývá
lepší řešení. Taky právě proto vedení města už
pátým rokem systematicky vše zveřejňuje, svolává schůzky a podporuje veřejnou diskuzi i aktivní zapojení.
Zde pár slov k tomu, že by město mělo být ambicioznější v jednání se SŽDC. Tuhle námitku
neberu, ač ji zástupci Trojlístku vyslovili víckrát.
Nevím o žádném požadavku, na kterém bychom
měli shodu a báli se jej předložit nebo na jeho
naplnění málo tlačili. Naopak. Usilujeme o snížení plánované rychlosti vlaků ve městě (což jde
proti záměrům celého projektu SŽDC), usilujeme o přeložku krajské silnice na náklady SŽDC
(původně SŽDC tvrdilo, že ji jen městu či kraji
umožní, platit ji nebude, ale už změnilo postoj),
usilujeme o přechod pro pěší a cyklisty místo přejezdu v Radotínské, což je prý na hraně
všech možných předpisů a záměrů SŽDC, usilujeme o zachování přejezdu v Říční současně
s posílením frekvence vlaků (SŽDC tím nutíme
k přehodnocení parametrů zastávky Mokropsy),
nechali jsme zpracovat vlastní urbanistickou
studiii zastávky Černošice a přišli mimo jiné
s požadavkem prosklených výtahů místo dlouhých úzkých betonových ramp, nechali jsme vyprojektovat nový podchod pro pěší u „řadovek“
v Dr. Janského. Hned na začátku jsme asertivním
postupem na úrovni náměstka ministra dopravy
vyloučili rozdělení města bariérou vysokých protihlukových stěn a vynutili si v projektu jiné metody snižování hlukové zátěže. Vyvolali jsme celou
řadu veřejných i neveřejných jednání se SŽDC,
iniciovali společná stanoviska místního svazku
obcí. Zvláštní opatření jsme si vyjednali také pro
zvýšení bezpečnosti již dnes – týkala se hlavně
přejezdu Kazínská a byla realizována v minulém
roce. Ze všech obcí v celém údolí jsme v jednání se SŽDC rozhodně nejaktivnější a poměrně
úspěšní. Pohybujeme se ovšem v rovině „umění
možného“.
Pokud se najde shoda na variantě, ve které
by se měla třeba i jen část historické budovy
zachovat, resp. znovu postavit, popř. by měla
vzniknout jinak řešená nová budova (možná
ovšem s finančním podílem města), budeme ji
v rámci projektu SŽDC prosazovat stejně jako
vše napsané výše.
F. Kořínek, starosta

s poslanci a senátory stojí množství práce organizací jako je Asociace lesních mateřských
škol, Česká rada dětí a mládeže, Člověk v tísni
a vás, řady aktivních rodičů. Stranou nezůstala ani naše organizace. Děkujeme všem, kteří
naše úsilí změnit zákon podpořili.
Alena Laláková, Jeden strom z.ú.
Pozn. plnou verzi textu najdete na webu v rubrice
„Co se do IL nevešlo“.

z města a okolí
V této rubrice přinášíme názory občanů na různé problémy a témata týkající se našeho města a dění v něm.

Školky o prázdninách?
Naše dcerka Terezka chodí do školky v Topolské. Je
tam spokojená a i já vidím na školce hodně pozitivních věcí. Vadí mi ale, že kdykoli jsou v ZŠ prázdniny, hrozí zavření školky z důvodu malého počtu
dětí. Kdyby mi dcerku dali do jiné školky, žádný
problém bych s tím neměla. Ale např. teď o jarních
prázdninách jsem paní ředitelku Mandovou informovala opakovaně již dopředu, že Terezku do školky
musím dát o jarních prázdninách. Na docházku do
školky se na tento prázdninový týden přihlásilo 5 dětí.
Paní ředitelka nám napsala, že se ptala na Vápenici
i v Karlické a v obou školkách jí děti nepřijali, že mají
plnou kapacitu. S napětím jsme tedy čekali, zda rada
města dovolí provoz školky pro tak malý počet dětí.
Naštěstí se to povedlo, a tak jsem se pouhý týden
před prázdninami dozvěděla, že dcerku do školky

Poděkování
Děkujeme všem, jež se zasloužili o hezký zážitek
nás všech účastníků zájezdu na Zahradu Čech
10. dubna do Litoměřic. Začátek je v setkání
přátel v komunitním centru MaNa v Komenského ulici a žádost o příspěvek na cestovné od
MěÚ Černošice. A příspěvek jsme dostali! Moc
děkujeme a tiše doufáme, že není poslední.
Následovala nelehká organizační činnost
pana Boháče, který vybíral zálohy, evidoval hlá-

Řeka a město
Dne 25. 3. 2015 proběhla na veřejném zasedání zastupitelstva diskuse o záměru plavby motorové lodi pro
40 osob po řece Berounce. Na zasedání byl pozván
jednatel společnosti Pražské Benátky s.r.o. pan Zdeněk Bergman, který si připravil prezentaci. Během ní
občané Černošic položili mnoho otázek. Mnoha konkrétních odpovědí se však nedočkali.
V minulosti bylo na Berounce provozováno několik
přívozů, nikdy se však nejednalo o podélnou plavbu.
Berounka neodmyslitelně patří k historii Černošic
a řece vděčíme za to, co nazýváme geniem loci.
Vzhledem k tomu, že považujeme plán plavby motorové lodi po Berounce na území našeho města za
první záměr, který může zásadním způsobem natrvalo
změnit přírodní, poklidný charakter řeky v Černošicích, apelujeme na zastupitelstvo, aby věci věnovalo
náležitou pozornost a vstoupilo v jednání s příslušnými
orgány s cílem omezit provoz lodí se spalovacími motory v tomto úseku Berounky.
Máme totiž oprávněnou obavu vyplývající z ustanovení příslušného zákona, že život na Berounce bude
provozem výletní lodi od základů změněn a že řeka
již nebude veřejným prostorem našeho města, ale jakýmsi koridorem. Navíc není nikde psáno, že tato loď
nebude inspirovat další.
Nyní trochu detailněji k plánované plavbě. S touto
plavbou udělila souhlas bývalá rada města dne 1. 11.
2010 na 96. schůzi, tedy ještě za minulého vedení
obce. Dlužno podotknout, že toto zasedání rady proběhlo již po volbách, kdy odstupující vedení nemělo
město zavazovat v takto zásadní věci. Navíc se původní schválená trasa od současného plánu liší.
Přesto, že pojem přívoz není v zákonech přesně
definován, je z předkládaného záměru zřejmé, že
o klasický přívoz nejde. Přívozem se tradičně rozumí pohyb plavidla v kolmém směru na osu vodního
toku. Je proto více než sporné, že uvedený záměr byl
schválen Státní plavební správou jako přívoz, a nikoliv
jako běžná plavba podléhající mnoha přísným pravi-

dát můžeme. Ovšem celé to napětí, jak to uděláme,
když si ji budeme muset nechat doma, bylo hodně
moc nepříjemné. Oba s manželem chodíme na plný
úvazek do práce a babičky na hlídání také bohužel
nemáme. Později jsem se od známých maminek
dozvěděla, že na Vápenici bylo plno, ale nějaké děti
byly odhlášené. Školka v Karlické prý měla otevřené o prázdninách jen 2 třídy. Nechápu tedy, proč
nemohli přijmout 5 dětí z Topolské. Spíše se jedná
o nějaké komunikační problémy mezi školkami, či dle
mého názoru o neochotu. Bohužel na to doplácíme
pokaždé jen my rodiče. V ZŠ jsou nějaké prázdniny
snad každý měsíc a pokaždé se bojím, jak to bude se
školkou. Bylo by, prosím, možné nějak zajistit školku
v těchto dnech pro děti, které si nemůžeme nechat
doma? Nějaké řešení, které by platilo stále?
Další komplikací jsou pro nás dlouhé letní prázd-

šené, pak zase odhlášené a sháněl náhradníky.
Výsledkem jeho práce bylo objednání velkého
autobusu, který byl úplně plný.
Závěrem lze konstatovat, že možnost setkávat
se v komunitním centru MaNa je velkým přínosem pro společenskou činnost v obci a ochota
a pružnost paní Štěpánkové, která zajišťuje jak
organizaci střediska, tak styk s úřady, to jen
potrhuje.
Za Společenství seniorů MaNa Marta Benešová
dlům vyplývajícím z platných zákonů (zejména zákon
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě).
Dle dosavadních informací je Berounka ve smyslu
zákona č.114/1995 Sb. sledovanou cestou dopravně
významnou, to ale předpokládá dodržení veškerých
podmínek kladených na tento typ vodní cesty, jako
je například dodržení minimální hloubky pro třídu „0“
1,5 m. Je proto zřejmé, že úsek Berounky by bylo
možné využívat jako významnou vodní cestu pouze
v případě úprav daného vodního toku spolu s vybudováním příslušných plavebních komor (s rozměry odpovídajícími příslušné třídě). Pokud v daném případě
nejde o fakticky provozovanou vodní cestu dopravně
významnou, pak by se mohlo jednat o dopravní cestu
účelovou. Dolní úsek Berounky však v § 3 vyhlášky
č. 222/1995 Sb. citován není.
Je proto s podivem, že na webových stránkách
Státní plavební správy http://plavebniurad.cz/wpcontent/public/downloads/dozor-na-vodni-cesty/privozy_ostatni.pdf je uveden černošický „přívoz“ jako
přívoz na vodní cestě sledované účelové, a to ještě
v časech od 8:00 do 20:00 hod (pro cyklisty nevyužitelný).
Za nejzávažnější považujeme ustanovení § 29d
zákona č. 114/1995 Sb., kde je uveden zákaz koupání a potápění v místech, kde tím může být ohrožena
bezpečnost nebo plynulost plavby nebo jiní účastníci
plavebního provozu, kromě jiného i na trase přívozu.
Je zde citován i zákaz koupání 100 m na obě strany přístavních můstků lodní veřejné dopravy. Toto lze
chápat jako úplné omezení koupání na historické sokolské plovárně na pravém břehu nad černošickou
lávkou, dále osadách Tornádo a Křížárna, a samozřejmě i na pláži pod železničním mostem, do které byly
v minulosti investovány nemalé finanční prostředky
z městského rozpočtu.
Ve zkratce lze shrnout, že v případě existence uvedeného „přívozu“ dochází nepřímo k zákazu koupání
a vodáctví v celé části toku. Kdokoli by se v dané trase
koupal, by dle § 43 výše uvedeného zákona páchal
přestupek.

niny. Velice by nám pomohlo, kdyby mohl být provoz
každé školky alespoň 14 dní. Pokrylo by to 6 týdnů
z 9 prázdninových. Nyní budou školky pouze 3 týdny. Zajímalo by mne, proč Mokropeská školka bude
otevřena v létě pouze 1 týden a Karlická je zcela
zavřena.
Školkové dítě bohužel potřebuje ještě hlídání
a není možné ho nechat doma a jít do práce. Pak
zbývá jen zaplatit např. příměstský tábor, kde ovšem
týden stojí okolo 2.500 Kč za 1 dítě a třeba my
opravdu nemáme peníze, abychom zaplatili příměstské tábory na více týdnů. Proto bychom opravdu
nutně potřebovali školku v létě a velice bychom to
od města ocenili.
Petra Svobodová
Pozn. redakce: Informace ohledně prázdninového provozu školek najdete na straně 9.

K Morkopeskému statku a trati
Přečetla jsem si Informační list z dubna 2015
a souhlasím s názory paní Jany Slezákové k využití Mokropeského statku a Jaroslava Houšteckého na řešení umístění tratě pod zem.
Pro budoucí generace obyvatel Černošic
nejlepší řešení, pro investory ne zrovna nejjednodušší varianta, a proto problém. Chtěla
bych tímto podpořit zmíněné názory.
Jaroslava Vinterová
Je tedy namístě položit si otázku, jestli naše město
opravdu potřebuje výletní plavby parníkem po Berounce, nebo je pro občany a návštěvníky města důležitější
zachovat původní ráz rekreačního města v údolí řeky
Berounky.
Domníváme se, že MÚ Černošice by měl oslovit
Státní plavební správu a požádat o vysvětlení sporných
právních otázek.
1. Co je v tomto případě myšleno „plavební dráhou
přívozu“, pokud není jasně stanovena vodními znaky?
2. Jakým způsobem je zajištěna bezpečnost cestujících, pokud není zaručena plavební hloubka min.
1,5 m (Vodní cesta třídy „0“ dle vyhlášky č. 222/1995
Sb.)?
3. Kdo nahradí říční policii, která není v tomto úseku toku přítomná, v případě střetu plavidel nebo jiné
nehody?
4. Máme očekávat úplný zákaz koupání a potápění
v daném úseku vodního toku? A pokud ne, kdo bude
odpovědný za případné poškození zdraví osob v souvislosti s převozní lodí?
5. Jaké má město nástroje k regulaci provozu plavidel
se spalovacími motory?
6. V jaké trase a časech je „přívoz“ povolen?
Žádáme zdvořile zastupitelstvo o úplné zveřejnění
zjištěných skutečností v černošických Informačních
listech a na webovém portálu města. Doporučujeme
zvážení zahájení veškerých kroků vedoucích k obnovení přívozu pod kazínskou skálou bez výletní trasy
v celém úseku toku.
Václav David, Jaroslava Dolanská, Petr Nový, Jana
a Hana Paříkovy, David Šimčík, Jakub Špetlák,
David Wollemann
Na zasedání 6. 5. 2015 předložím návrh usnesení, kterým zastupitelstvo vezme Váš otevřený
dopis na vědomí a uloží požadované informace
získat a zveřejnit v příštím IL a předložit na příštím zasedání.
Filip Kořínek, starosta

13

z historie / z města a okolí

Co se odehrálo ke konci 2. světové války v našich obcích
Události konce 2. světové války v našem městě
a blízkých sousedních obcích jsou docela dobře
popsány v různých kronikách. Tehdejší Horní Černošice patřily církevně k farnosti Třebotov, kde
byla i správa matrik. Je tedy logické, že v této farní
pamětní knize jsou popsány události odehrávající se převážně v Třebotově. Při podrobném čtení
pochopíme, jak byla důležitá komunikace mezi
jednotlivými obcemi. Osud všech obyvatel závisel
i na vzájemném sdílení, podpoře a pomoci.
Otevřel jsem třebotovskou farní kroniku na
stránce 165. Zde se dočteme o událostech posledních dnů války v oblasti Radotín, Třebotov
a Černošice, jak je zapsal tehdejší farář P. Janák:
„…12. března se ve vsi ubytovaly jednotky SS
(Třebotově). Byly ve škole i v hostincích. Na faře
měly kuchyni. Dole v přízemí, tam kam vedou ty
široké dveře ze dvora. Důstojníci bydleli v soukromých domech. 5. dubna sepisovali tito Němci
po Třebotově jízdní kola a ruční vozíky. Nežli jich
mohli využít, byli 6. dubna náhle svoláni do hostince čp. 55 a ráno opustili obec. Později jsme se
dozvěděli, že téměř všichni z nich padli při marném protiútoku proti ruské armádě u Vídně. Nebude snad na škodu poznamenati, že mezi nimi
byla velmi tuhá kázeň. Sám jsem viděl, kterak
jeden byl bit od jiných dvou opasky na rozkaz
poddůstojníka. Zdejší obyvatelstvo nepřicházelo
s nimi celkem do styku. Jen když někam přišli
a chtěli chleba.
24. března jsem přivezl z Černošic asi 30
stromků, jabloní.
4. dubna zničili „kotláři“ jednu lokomotivu přímo v Černošicích.
12. dubna zemřel náhle americký prezident
Roosevelt.
16. dubna bylo slyšet časně ráno (před 4 hod.)
ohromný rachot a dunění motorů letadel a na obloze bylo vidět mnoho světelných hroznů. Byla to
příšerná podívaná. Mnozí lidé se velmi báli. Později jsme se dozvěděli, že tehdy seskočilo mnoho
parašutistů z letadel (vojáci skákající pomocí padáku z letadla) a že bylo shozeno i mnoho beden
pro partyzány v Brdech.
19. dubna byl bombardován a odstřelován vojenský vlak v Dobřichovicích.
21. dubna jsme viděli s Míšou Ježkem „kotláře“ při práci u Černošic. Stalo se to tak, jak jsem

dříve napsal. Lidé vystoupili z vlaku a oni rozstříleli
potom lokomotivu. Škola sice začala 4. dubna,
ale pro časté nálety bylo vyučování velmi nepravidelné. Proto byly dávány dětem jen jednou týdně
úkoly a to do osmi hodin ráno, poněvadž potom
skoro denně létala spojenecká letadla. Práce
v továrnách se také při náletu přerušovala. Dělníci odcházeli do krytů a teprve po skončení leteckého nebezpečí se vraceli k přerušené práci.
Rozhlas oznamoval, kde jsou nepřátelská letadla,
ale častokrát se to nepovedlo, poněvadž letadla
byla už nad Třebotovem a rádio říkalo, že jsou
nad Berounem. Časté letecké útoky byly v souvislosti s přiblížením front.
29. dubna: v neděli ráno ve 3 hod. byl poškozen železniční most v Mokropsech. Vlaky, které
po podobných sabotážích jezdily z Prahy místo
do Plzně jen do Dobřichovic, od konce dubna se
vracely již z Mokropes zpět na Smíchov.
30. dubna řádili „hloubkaři“ v Třebotově
a okolí. Několik selských povozů jelo v krátkých
vzdálenostech za sebou silnicí vzhůru k Radotínu a hloubkaři je napadli asi v domnění, že je to
transport….
1. května byla oznámena hrdinná smrt vůdce
německé říše Adolfa Hitlera – prý padl v boji.
Později se říkalo: zastřelil se. Jiné zprávy tvrdily:
lékaři mu dali smrticí injekci, mrtvola prý byla polita benzínem a spálena. Ještě jiné zprávy připouštěly, že vůdce prchl někam do bezpečí. Jisté je,
že po dobytí Berlína spojeneckými vojsky nebyla
mrtvola Hitlera dosud nalezena.
Zapomněl jsem poznamenat, že 25. dubna
se sešly na Labi severně od Čech spojenecké
armády: ruská od východu a angloamerická ze
západu.
4. května byla oznámena kapitulace německých armád v severozápadním Německu, Holandsku, Dánsku, na Frižských ostrovech, na ostrově Helgolandu. V protektorátě se Němci ještě
drželi, ne sice v celém, poněvadž skoro celou
Moravu měli již Rusové a v západních Čechách
byli Američané, ale přeci skoro celé Čechy byly
plné německého vojska.
4. května v předvečer revoluce byly odstraněny
všechny německé nápisy. Bylo jasné, že se něco
stane. Došlo k revoluci. Průběh její u nás, hlavně v Třebotově je popsán shodně jako v pamětní

knize obce, poněvadž jsem na zápisu a redakci
těchto událostí spolupracoval. Vše je vylíčeno
svědomitě a spravedlivě.
Dne 5. května ráno jsem byl v Horních Černošicích. Na domech černošických němců byly
modrou barvou namalovány symboly SSSR,
kladivo a srp. Na trigonometru nad Černošicemi
vlál československý prapor. V ulicích bylo plno
lidí, kteří čekali, že převrat musí nastat každým
okamžikem. V obchodě u pana Basla rozdávali
papírové československé praporky. Také jsem 2
dostal a přivezl domů. Asi ve 12:37 se ozvala první výzva, pak mnohokráte opakovaná: „Voláme
českou policii, četnictvo, vládní vojsko, všechny
dobré Čechy, přijděte do Českého Rozhlasu, pomozte nám proti SS, přijďte rychle, tady se střílí,
přijďte všichni!“
… “V Třebotově již řadu měsíců tajně pracoval
Národní výbor, jehož jsem byl od vánoc 1944
členem. Několik tajných schůzí se konalo na faře
a přísaha za účasti delegáta z Prahy se konala
také na faře. O jeho existenci se třebotováci dozvěděli až při přejímání zbraní a majetku od němců ve vile čp. 81 odpoledne oné památné soboty
5. května. Bylo tam tehdy 8 po zuby ozbrojených
esesmannů, kteří byli odhodláni k odporu! Naší
snahou bylo tyto muže odzbrojit. Před železnými
vraty do vily se sešel velký houf, ale žádný neměl
zbraň. Tu jsem spolu s Františkem Vondrou ml. vyjednával se strážnými o kapitulaci. On však, maje
prst na spoušti opakovací pistole, prohlásil, že
nemá, co by ztratil. O domov, rodiče a sourozence již přišel, na životě že mu nezáleží. Po dlouhém
jednání byl vzat starosta obce Josef Obraz do vily
jako rukojmí a velitel SS s několika našinci se jel
přesvědčit autem o stavu věcí do Horních Černošic. Po návratu složili všichni zbraně bez jediného
výstřelu. Mezitím přijeli ozbrojenci z Radotína na
pomoc Němci, byli naloženi se svými věcmi (beze
zbraní) spolu se správcem Langrem, jeho bratrem
a domovníkem Kletečkou za četnické asistence
na nákladní auto a odvezeni do Radotína. Kletečka i oba Langrové byli později zastřeleni na Chotči
od ruského uprchlého zajatce, který se ukrýval již
3 týdny před revolucí v Třebotově.“
Události dalších dnů jsou popsány na mnoha
dalších stránkách.
Hubert Poul, farní kronikář

Černošice hledají historické fotografie pro připravovanou knihu
Město Černošice spolu s autorským kolektivem
historičky Pavly Státníkové připravuje publikaci
o černošické historii. Pavla Státníková, která je
vedoucí autorského týmu sestavila již několik
úspěšných publikací o staré Praze v edici „Zmi-

zelá Praha“. Uvítáme proto jakékoliv dobové fotografie našeho města a okolí, které by pomohly
dokumentovat jejich historický vývoj.
Pokud v rodinném archivu máte dobové fotografie, na nichž je zachycen život nebo podoba

Celodenní výlet pro seniory do Vídně
Kdy: úterý 16. června, v 6.00
Kde: o
 djezd od Domu s pečovatelskou
službou
V polovině června připravujeme pro seniory
z Černošic zajímavý výlet - tentokrát do rakouského hlavního města Vídně, kde navštívíme především centrum. Zajištěn je i kvalifikovaný průvodce, který nám cestou sdělí informace o Vídni
a poté s námi udělá informační procházku po
centru města.
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Odjezd autobusu je již v 6 hodin z parkoviště
od Domu s pečovatelskou službou, poté pojedeme směrem k vlakové zastávce Černošice, kde
bude také možné přistoupit. Příjezd do Vídně je
naplánován okolo 11. hodiny s odjezdem zpět
v 16.30 hodin. Předpokládaný návrat do Černošic okolo 22. hodiny. Při zpáteční cestě autobus
pojede po místní okružní lince č. 415, kde bude
možné vystoupit na všech zastávkách.
Zajištění dopravy pro seniory z Černošic je

Černošic v průběhu 20. století (nebo i dobu
pozdější), kontaktujte prosím historičku Pavlu
Státníkovou telefonicky na čísle 221 012 911
nebo e-mailem na statnikova@muzeumprahy.
cz. Děkujeme!
zdarma, kapacita je však omezená. Rezervace
míst je výhradně u paní Aleny Miškové na tel. čísle
725 051 326, případně osobně v DPS. (Závazné
přihlášky přijímáme do 20. května 2015 na výše
uvedeném čísle nebo osobně, a to mezi 13.00
a 15.00 hodinou).
Podmínky k přihlášení na výlet:
Platný občanský průkaz, na který je možné
vycestovat do zahraničí, případně platný cestovní
pas. Doporučujeme si vzít s sebou několik eur.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS

z města a okolí

První zmínka o Černošicích? Již před 900 lety
Město Černošice, jakkoliv je to oblíbená a vyhlášená lokalita v blízkosti Prahy, hledá v posledních desetiletích svoji novou identitu. Toto hledání si uvědomuji zvláště v okamžicích, kdy se vnořuji do kronik
a knih popisujících osudy obyvatel našeho města.
Noví obyvatelé města jsou dnes již statisticky ve
značné převaze oproti původnímu obyvatelstvu.
Neznamená to ale, že noví obyvatelé si nevšímají
„genia loci“ našeho města, spíš naopak. Z vlastní
zkušenosti jsem poznal, že hledají, poznávají a „zakořeňují“. Nemáme sice žádný hrad s hradní věží,
přesto máme bohatou a pestrou historii a tradice,
jejichž stopy lze najít v různých částech města. Letos si připomínáme také jedno takové velké výročí.
Mnozí čtenáři černošických Informačních listů
jistě navštívili rozsáhlou a úchvatnou výstavu „Otevři
zahradu rajskou“ ve Valdštejnské jízdárně v Praze,
která nás přivádí ke stopám tvořícím naše bohaté
české dějiny v době na přelomu prvního tisíciletí.
Výstava nás přivedla k působení benediktinského
řádu v Čechách, jejichž kláštery se významným
podílem staly součástí šíření křesťanství a rozkvětu
hospodaření. Působnost mnichů Bendiktinských
klášterů úzce souvisí s historií našeho města Černošice, dříve Horních Černošic a Dolních Mokropes. Díky archiváliím těchto klášterů dnes můžeme
skládat střípky dějin našich dřívějších vesnic.
Těsně před smrtí Boleslava II. (999) dal tento
kníže podnět k založení nového kláštera sv. Jana
na Ostrově u Davle, do jehož majetku určil rozsáhlé
statky. Prof. František Hansl ve své knize „Smíchovsko a Zbraslavsko“ uvádí na str. 192, že „…při založení kláštera Ostrovského darovány nejspíše Černěšice Horní klášteru tomu od Boleslava II…“. Tato
teze ovšem není zatím nikterak písemně doložena,
alespoň dodnes původní písemný doklad žádný
badatel neobjevil. Proto naše pozornost
směřuje k jinému benediktinskému klášteru ležícím v řídce osídlené krajině slovanským obyvatelstvem ve 12. století na
plzeňsku: město Kladruby. Tento klášter
Monastery s kostelem Nanebevzetí P.
Marie byl založen knížetem Vladislavem
I. Zakládací listina kladrubského kláštera
vydaná českým panovníkem Vladislavem
I. k roku 1115 je uložena v archivu Ministerstva vnitra v Praze. Uvádí se, že se
jedná o falzum ze začátku 13. století . Na
8. - 9. řádku listiny se dá číst: " Dávám
také dvacet pět vesnic celých...“ a mezi
nimi jsou uvedeny i Černošice. Společně
s řadou dalších měst a vesnic můžeme
letos si připomínat 900 let od první písemné zmínky.

Neměli bychom přitom zapomínat, že již před
27 lety jsme si jedno takové výročí v Černošicích
připomínali, a sice 900 let o první zmínce Dolních
Mokropes, které jsou zmiňovány v listině krále Vratislava z roku 1088. Také tehdy Černošice toto výročí oslavily bohatým programem. V roce 1988 byl
ve vzduchu cítit svěží vzduch, kterému jsme však
tehdy nerozuměli, museli jsme ještě rok počkat na
svatořečení sv. Anežky České.
A historie obou částí dnešního města se takto
propojuje, zceluje a dává možnost utváření společné novodobé historie. Jak jsou staré Černošice?
Každá část města si do nové doby nese své. Na
jedné straně se město na jaře probouzí tradičním
masopustem, na druhé straně nás v létě vybízí Mariánská pouť ke vzájemnému obohacení. Můžeme
vytvářet novou společnou historii města a vyjít vstříc
budoucnosti.
Oslavy 900 let od první písemné zmínky o Černošicích vnímám jako příležitost ke vzájemnému
setkávání a sdílení. Proto také organizátoři tohoto
roku podporují řadu programů, které ponesou logo
tohoto výročí.
Zároveň si dovoluji upozornit na akci „900 let
kláštera Kladruby - Založení 1115“, kterou v rámci
celoročního programu oslav připravil správce kladrubského kláštera. Obyvatelé trvale žijící v obcích
uvedených v seznamu obcí historicky spjatých
s jeho založením (mezi ně patří i Černošice) mají
možnost navštívit některý z prohlídkových okruhů
kladrubského kláštera až do 31. 10. 2015 za jednotné vstupné 30 korun. Podmínkou je prokázání
trvalého bydliště v Černošicích (OP apod.). Určitě
doporučuji.
Hubert Poul
farní kronikář

Včelaři sněmovali
Každý rok, který má ve svém číselném
vyjádření na posledním místě 0 nebo 5 je
pro včelaře – členy Českého svazu včelařů – mimořádně významným. Nejinak tomu
je i letos. Bilancování posledních pěti roků
začíná v základních organizacích a konči
v prosinci sjezdem. Černošičtí včelaři se
sešli na výroční volební schůzi na konci
zimy.
Ve zprávách jednatele a předsedy zazněla spokojenost s nárůstem členské
základny především z řad mladších lidí.
V současné době má spolek včelařů pro
Černošice a okolí celkem 45 členů, kteří obhospodařují 430 včelstev. Podmínky
pro chov včel však nejsou příznivé. V okolí
města se pěstují v převážné míře monokultury (řepka, obilí) a ze zahrad u domů mizí
ovocné stromy. Na plochách, kde ještě nedávno kvetly planě rostoucí rostliny, se intenzivně staví. U nových domů nejsou vidět
ovocné stromy, minimálně záhony květin.
Převažuje sečení v pravidelných a krátkých
časových intervalech. Včely velmi obtížně hledají pastvu, natož pak dostatečné
množství nektaru pro tvorbu medu.
Za velmi dobrý počin včelařů je považována oslava 100 let trváni spolku, která
byla uspořádána v září loňského roku. Negativem byla možnost využití kulturního sálu
v centru Vráž pouze jeden den – v sobotu.
Výstavu tak nemohla hromadně navštívit
školní mládež. Na schůzi bylo poukázáno
také na nezájem o účast na všech akcích
souvisejících s oslavou 100 let ze strany
vedení a rady města Černošice.
Loňský rok byl a jak ukazuje současný
průběh počasí i letošní rok bude pro naše
včelstva velmi komplikovaný. Mírné zimy
paradoxně včelám nevyhovují, stejně tak
střídavá počasí. Došlo k úhynům včelstev
a tato evropská kalamita se samozřejmě
dotkla i včelařů v Černošicich a okolí.
Členové spolku si však s nepříjemnostmi jistě poradí. Věří, že základní včelí produkt – med bude možno nabídnout našim
konzumentům v dostatečném množství.
Luděk Sojka

-- Zakládací listina kláštera Kladruby --

Oslavy 900. výročí od první zmínky o Černošicích

Do programu oslav, které v současné době připravujeme, budou zařazeny níže uvedené akce.
Přivítáme ale zapojení i dalších tradičních i netradičních akcí, které s prvkem oslav nějakým způsobem budou pracovat – vážně i nevážně. Řetěz

900 dětí z naší školy? Každá 900. zmrzlina zdarma? 900 vysazených ryb do Berounky? ;-)) Místní
aktivní lidé i spolky či firmy mohou v této věci se
svými nápady a návrhy kontaktovat Adélu Červenkovou na odboru kultury. Město může Vaši akci
podpořit například zapůjčením ozvučovací techniky nebo tzv. party stanu. O novinkách v programu
oslav budeme informovat i v příštích číslech Informačního listu, na městském webu aj.
29. 5.
Noc kostelů
6. 6. 	Černošický jarmark / Dětský den /
Přivítání královského průvodu

15.–16. 8.	Mariánská pouť s koncertem
v kostele
4. 9.
Bukifest v Club Kinu
6. 9.
Radiofest „Pro Černošice“
19. 9.
Černošický běh – 9900 metrů
28. 9.
Svatováclavské setkání
Listopad – 	výstava o historii Černošic a jejich
významných osobnostech
7. 11.
Černošický ples
5. 12.
Mikulášské trhy
Za „přípravný výbor“
Filip Kořínek
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Dvořákova Stabat Mater měla úspěch
Stabat Mater znamená v češtině Stála matka. Dílo mělo premiéru v prosinci
1880 v Praze, mimo Prahu v Mladé Boleslavi r. 1882. Proslulé bylo provedení tohoto oratorního díla r. 1884 v Londýně, které řídil osobně Antonín
Dvořák. Měl k dispozici 150členný orchestr, sbor tvořilo 900 zpěváků!
V Černošicích za velkého zájmu posluchačů bylo toto oratorium uvedeno
v modlitebně Církve bratrské 29. března. Pod řízením Stanislava Mistra hrála
Černošická komorní filharmonie, zpíval sbor Pražští pěvci a sólisté. Výkon
orchestru jednoznačně stoupá s obtížností prováděného díla. Orchestr byl
posílen o žesťovou sekci a dá se říci, že výkon orchestru byl velice aplaudován. Ze sólistů byl jednoznačně nejlepší bas pana Jandy. Nutno ocenit
i Stanislava Mistra, který nejen řídil provedení, ale současně zpíval tenorový
part. Vzhledem k omezenému prostoru musel sbor stát v jedné řadě za orchestrem, což představuje omezený kontakt mezi hlasovými skupinami. Ale
sbor byl perfektně připraven, takže se svého úkolu zhostil na výbornou.
Stabat Mater Antonína Dvořáka patří mezi největší a nejcennější oratorní díla.
Někteří odborníci řadí dílo hned za Verdiho Requiem. Profesor Polívka dlouho připravoval uvedení tohoto díla, to představuje množství neměřitelné práce.
A tak mnozí posluchači slyšeli Stabat Mater poprvé v životě. Myslím, že může
být pan profesor Polívka s provedením více než spokojen. Dojem byl velkolepý.
Kudela Vladimír

FOTO:

Pozvánka na výstavu

Chorus Angelus – opět stříbrný úspěch!
V sobotu 11. dubna ráno byly děti z přípravných oddělení dětského pěveckého sboru Chorus Angelus již na cestě do Prahy, zatímco jejich
kamarádi a sourozenci ještě spali. Třicet jedna malých zpěváčků se
chystali na společné soutěžní vystoupení na festivalu dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2015, který se už po desáté konal v Kulturním
centru Zahrada na pražském Chodově. Chorus Angelus se této celorepublikové prestižní soutěže účastnil již minulý rok.
Letos se na Zahradě představily spojené sborové přípravky ze základních škol Černošice, Dobřichovice a Řevnice, pod vedením sbormistryně Ludmily Plzákové a za klavírního doprovodu druhé sbormistryně
a klavíristky sboru Ivany Kylarové. Na zobcové flétny zahrály Alexandra
Barkerová a Tereza Mráčková ze Základní umělecké školy v Černošicích. Před zcela zaplněným sálem a odbornou i dětskou porotou zaznělo sedm sborových skladeb, mj. od Petra Ebena či Václava Trojana.

Naše děti navázaly na úspěch svých starších kamarádů a opět si vyzpívaly v 1. kategorii stříbrné pásmo. Gratulujeme!
Velké poděkování jim patří nejen za krásné zpívání, ale především za
vzorné chování a disciplínu po celou dobu konání akce. Velký dík náleží
též rodičům, kteří děti povzbuzovali, vozili je na společné zkoušky a byli
včas připraveni u autobusu.
V květnu zveme všechny příznivce a přátele sboru hned na několik
vystoupení v regionu. (Pozn. red.: všechny najdete v Přehledu kulturních akcí na straně 22.)
Své 30. výročí existence oslaví Chorus Angelus velkým koncertem
v reprezentativních prostorech pražského Hlaholu ve čtvrtek 11. června
2015 od 18 hodin. Vystoupí také bývalí členové a sbormistři. Zazní především česká tvorba.
Jitka Jarošová a Simona Kysilková Šnajperková za Chorus Angelus

ZUŠKA VÍTĚZÍCÍ, aneb JAK JSME SOUTĚŽILI
V letošním roce probíhá soutěž základních uměleckých škol v oborech – hra na dechové nástroje, v sólovém a komorním zpěvu a tanečním
oboru. Ve všech třech oborech má naše škola svá
želízka a jak se ukazuje, hodně nažhavená.
V okresním kole bodovali z našich všichni vyslaní: 1. místa s postupem: Ludmila Rišková - lesní
roh, David Schwarz - saxofon, Iva Marešová - příčná flétna, Adéla Tomášová - zpěv, Marta Batíková
- zpěv.
Přímým postupem do krajského kola byla ohodnocena choreografie tanečního oboru Dívčí kola
z Jihlavska.
1. místa: Julie Pavlová - zobcová flétna, Michaela
Pavlová - zobcová flétna, Helena Babková - zobcová flétna, David Kubeš - lesní roh, Klára Stachová - příčná flétna
2. místo: Alexandra Barkerová - zobcová flétna
3. místo: Anna Růžičková - zobcová flétna.
Naše úspěchy pokračovaly i v krajských kolech. Ve velmi náročné konkurenci a ve velkém
počtu soutěžících takto:
1. místo s postupem do celostátního kola získala
Ludmila Rišková a taneční obor se svou choreografií, kterou tančily a hrály: Tereza Mouchová,
Marie Semínová, Lucie Soukupová, Amálie Doložílková, Anna Poulová, Magdaléna Voldřichová,
Adéla Semínová, Tereza Šimková, Eliška Cejnarová a kapela Pramínku.
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1. místo: Iva Marešová
2. místo: David Schwarz
3. místo: pěvecké duo Adéla Tomášová a Marta
Batíková.
Všem našim úspěšným soutěžícím si dovoluji
touto cestou veřejně popřát. Z jejich úspěchů se
raduje celá škola, a proto se chceme o naši radost podělit s širokou černošickou veřejností.
Nyní s napětím očekáváme výsledky celostátních
kol, která nás teprve čekají v květnu a červnu.

Jak dopadli výtvarníci
Pozadu nezůstali ani naši výtvarníci, kteří byli
přizváni k účasti v 7. ročníku regionální soutěže
s tématem ABSTRAKCE OKOLO NÁS, kterou
vyhlašuje Modrý domeček společně se ZUŠ
Řevnice.
Mladí malíři a fotografové získali z 28 udělených
cen úžasných devět.
3 první místa ve svých kategoriích získali: Albert Vokáč, Martina Janáčková, Albert Moravec
2 druhá místa: Magdaléna Lipavská, Adam Cejnar
2 třetí místa: Amálie Slezáková, Johan Čapek
2 čestná uznání: Roman Folk, Jan Oliver Slezák
Úspěšná díla našich malířů i fotografů
a dalších autorů z jiných škol budou k vidění
v prostorách ZUŠ Řevnice od 16. 4. do 31. 5.
a v Modrém domečku od 16. 4. do 18. 5.
Za ZUŠ Černošice Ludmila Plzáková

Výstava výtvarníků
Kdy: po celý květen
Kde: Mokropeská kaplička
Celý květen opanují výtvarníci ze ZUŠ Mokropeskou kapličku. A to hned dvěma výstavami.
První projekt, který začal již v úterý 28. 4., zve
návštěvníky do lesa zvířat a šamanů. Zde představují svá díla žáci z Černošic pod vedením Hany
Poislové a Ivety Plné.
15. 5. od 9 hodin pak odstartuje za přítomnosti
České televize workshopem projekt Krásná řeč,
který probíhá ve spolupráci žáků ZUŠ Černošice,
třídy Rudná a Všenory se základní školou pro sluchově poškozené děti Holečkova, Praha 5.
Na obě akce srdečně zveme černošickou
veřejnost.
Ludmila Plzáková, ředitelka ZUŠ

-- Takhle vidí Abstrakci okolo nás Adam Cejnar --
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Přehled příměstských táborů v Černošicích a okolí
Černošice
Přírodovědně-hudební ateliér
Věk:
děti 1. - 5. třídy ZŠ
Termíny: 10. - 14. 8. a 17. - 21. 8., 9 -17 hod.
Místo:
ZŠ Komenského 77
Cena: 	2.600 Kč/týden
(zahrnuje oběd a 2x denně svačina)
Kontakt: 	Květa Hurťáková, tel. 731 543 310,
kveta.hurtakova@volny.cz
PROGRAM: táborové a hudební hry s využitím klasických i exotických hudebních nástrojů. Děti NEMUSEJÍ umět hrát na žádný hudební nástroj. Kromě
hudby budou děti objevovat vše, co kolem nás roste
a kvete, a čeká je i procházka s panem hajným.
Klub Beránek
Věk:
4 – 10 let
Termíny: Cesta na ostrov pokladů: 7. – 10. 7.
		
Lotrando a Zubejda: 13. – 17. 7.
		
Cirkus: 20. – 24. 7.
		
Rytíři meče: 27. – 31. 7.
		
vždy 7.30 – 16.60
Místo:
Klub Beránek, Komenského ul.
Cena: 	2.500 Kč/týden (včetně stravy),
první termín 1.800 Kč
Kontakt: 	Kateřina Beranová, tel.: 775 910 380,
kacka.beranova@volny.cz,
www.klub-beranek.cz
Program: Děti čeká každý týden plno zážitků, her
a tvoření, setkání se zajímavými lidmi, výlety do přírody, divadlo.
Jeden strom
Věk:
4 – 10 let
Termíny: 7.- 10. 7. - Indiánský týden
		
13.- 17. 7. - Holky a kluci od Bobří řeky
		
20.- 24. 7. - Netradičně tradiční sporty
		
27.- 31. 7. - Příběhy za oponou
Místo: 	Centrum Jednoho stromu, Dolnočernošická 443, Dolní Černošice
Věk:
7 – 13 let
Termíny:	20.- 24. 7. - Tam, kde žijí divočiny (divadlo, pohyb, improvizace, hudba)
		
27.- 31.7. - Vesmírné putování
Místo: 	Komunitní škola Jeden strom,
Střední 367, Černošice
Všechny tábory vždy 7.45 – 17.00
Cena: 	3.200 Kč/týden, první termín 2.500 Kč
Kontakt: www.jedenstrom.cz, Alena Lakáková
Program: zahrnuje pohybové, tvořivé a dramatické aktivity, které se z velké části odehrávají v přírodě. Součástí každého týdne je jeden celodenní výlet a jedno přespání pro děti, které je však
dobrovolné.
Anglická školka Kindergarten
Věk:
3 – 7 let
Termíny: 6. - 10. 7. Howgh, Indians!
		
13. - 17. 7. Yummy strawberries
		
20. - 24. 7. Water science
		
27. 7.- 7. 8. Dinosaurs
		
10. - 21. 8. Travel to the space
		
24. - 31.8. Bubbles
Místo: 	Jiráskova 825, Černošice a Boženy
Němcové 1415
Cena: 	celodenní program 3.600Kč včetně stravy (8-17 h), Půldenní program 2.700 Kč
Kontakt: 	774 444 144
nebo cernosice@kindegarten.cz
Program: dvojjazyčný zábavně-vzdělávací program.
Setkáme se s Indiány, ochutnáme sladké červené

jahůdky, vyzkoušíme si, co dokáže voda, podíváme
se do světa dinosaurů a také do vesmíru. Aktivity
probíhají ve školce i mimo ni, čekají nás i výlety.
Anglická školka Kryštof
Termíny: 13.–17. 7. – Dr. Seus and other Writers
		
20.–24. 7. – Einstein and other Scientists
		
27. – 31. 7. – Jádr and other Athletes
Vždy 8 – 16 hod.
Místo:
školka Kryštof, Sadová ul.
Cena: 	1 týden (2,3) - 4.990 Kč (6.990, 9.990 Kč)
včetně stravy, sourozenecká sleva 30 %,
Kontakt: www.klckrystof.cz nebo 604 258 016
Program: angličtina během celého dne, cílené výukové bloky, komunikace při běžných činnostech,
1 rodilý mluvčí na 6 dětí, workshopy, výlety…
Pozn. Kryštof pořádá i pobytový tábor.
Minidílna Šikulky
Věk:
7 – 15 let
Termíny: 27. – 31. 7. a 24. – 28. 8., 8 – 17 hod.
Místo:
Minidílna Šikulky, Měsíční 1798, Černošice
Cena: 	2.550 Kč včetně stravy a výtvarného
materiálu
Kontakt: 	Lucie Müllerová, tel. 724 735 546
minidilnasikulky@gmail.com,
www.tvorive.estranky.cz/kurzy
Program: Cesta kolem světa za 5 dní - každý den
se "ocitneme na jiném kontinentě", seznámíme se
s místními zvyky, inspirujeme se a budeme tvořit,
hrát hry, chodit na výlety, radovat se ze života a užívat si léta. Vyrobíme si hrníček s pandou, tričko se
zeměkoulí, ještěrku z fimo hmoty nebo indiánský
lapač snů. Čeká nás čajový obřad, balení suši, napínavé hry a výlet za dobrodružstvím.
Baby Club Ottománek
Věk:
6 – 12 let
Termín: 20. – 24. 7.
Místo:
Pohybové studio Jitřní 2283
Cena:
2.800 Kč včetně stravy
Kontakt: M. Ottomanský 603 495 368,
V. Ottomanská 603 745 576,
babyclub@ottomanek.cz,www.ottomanek.cz
Program: Indiánské léto – budeme hrát celotýdenní
hru „Zlatý tomahawk“, čekají nás hvězdicové výlety
do okolí i jeden celodenní výlet. A také různé výtvarné činnosti.
Pozn.: Ottománek pořádá i pobytové tábory v ČR
a v Chorvatsku u moře.
Wonder Club
Věk:
6 – 12 let
Termíny: 29. 6. – 3. 7., 27. – 31. 7., 24. – 28. 8.
Místo:
Pohybové studio Jitřní ul. 2283
Cena:
2.800 Kč včetně stravy
Kontakt: info@wonderclub.cz, www.wonderclub.cz
Program: Indiánské léto – celotýdenní hra s indiánskou tématikou, sportování, výtvarné a rukodělné
činnosti, písničky, muzika i tancování, výlety po okolí
i jeden celodenní.
Tenisový club Mokropsy
Věk:
4 – 15 let
Termíny: 	6. – 10. 7., 27. – 31. 7., 24. – 28. 8.,
vždy 9 – 16 hod.
Místo:
Tenisový club Mokropsy
Cena: 	3.990 Kč včetně stravy, při dvou termínech sleva 500 Kč
Kontakt: 	David Korbelář, tel. 725 801 005,
korbelar@tenisclub-mokropsy.cz

Program: Kurz je určen jak pro pokročilé hráče tenisu, tak pro úplné začátečníky, kteří si chtějí tento
krásný sport vyzkoušet a zažít pěkný sportovní týden. Děti budou hrát ve skupinách podle dovednosti. Lekce budou probíhat formou her a turnajů.

Okolí
Zvoneček – česko-anglická školka (Karlík)
Věk:
3 – 8 let
Termíny: 27. - 31. 7. – Ekohrátky - třídění odpadů
		
3. - 7. 8. – Ekohrátky - recyklace odpadů
		
10. - 14. 8. – Ekohrátky - bio odpad
		
17. - 21. 8. – Ekohrátky - Čištění vod
Místo:
Zvonček, K Třešňovce 64, Karlík
Cena: 	dopolední program 8.30-13.00 – 400
Kč/den, celodenní do 15.30 – 500 Kč/
den, strava 40 Kč/den
Kontakt: 	Lucie Zuda, tel. 777 009 945,
www.montessoriskolka.cz
Dobřichovický Domek (Dobřichovice)
Místo:
5. května 12, Dobřichovice
Kontakt: tel. 774 019 597, spolek.dodo@outlook.cz,
www.spolekdodo.cz
Já jsem víla, ty jsi víla
Věk:
holčičky 4 – 9 let
Termín: 13. – 17. 7., 8 – 17 hod.
Cena: 	2.500 Kč, svačinky v ceně, oběd musí
být vlastní (ohřívá se)
Program: Hudební, dramatický a výtvarný týden
plný snů, pohádek, fantazie, tvoření a hraní. Celý
týden budou víly tančit a tvořit s Markétou Tejklovou
(výtvarnice) a Hanou Tuháčkovou (vedoucí tanečního studia).
FOTO: Dobřichovický domek

ArteRadky
Věk:
5 – 13 let
Termín: 20. - 24. 7. a 17. - 21. 8., 8 - 16.30 hod.
Cena:
2.500 Kč včetně stravy
Program: Děti budou ponejvíce pracovat s přírodními
materiály, které jsou volně dostupné v přírodě, součástí programu bude i úkol tyto materiály si opatřit.
Děti po celý tábor budou rozpracovávat 1 téma rozličným výtvarným jazykem, materiály a technikami.
Léto jak má být
Věk:
od malinkých do cca 2. třídy
Termín: 27. – 31. 7., 8 – 16 hod.
Cena:
2.500 Kč včetně stravy
Program: Týden plný letních her, výletů, tvoření,
písniček a pohybových aktivit. Těšit se můžete hlavně na táborovou pohádku, ve které nás čeká plno
úkolů.
Vědecké léto 2015
Věk:
6 – 12 let
Termín: 3. – 7. 8. a 24. – 28. 8., 8 – 16 hod.
Cena:
2.475 Kč včetně stravy
Program: Děti si zde vytvoří pozitivní vztah k vědě,
experimentování a objevování. Osvojí si týmovou
práci a vzájemnou komunikaci. Naučí se základy
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z města a okolí
některých fyzikálních, chemických a biologických
pojmů a principů, které si ověří na jednoduchých
a bezpečných experimentech.
Channel Crossings – jazyková škola (Praha –
Radotín)
Věk:
skupiny 6 – 8 let, 9 - 12 let, 13 - 15 let
Termíny: 	1. – 3. 7., 7. – 10. 7., 13. – 17. 7., 24. –
28. 8.
FOTO: Channel Crossings

Místo: 	Channel Crossings, Vrážská 238, Praha
- Radotín
Cena: 	1.790 Kč/2.390 Kč/2.990 Kč/2.990
Kč, včetně stravy a vstupů
Kontakt: tabor@chc.cz, tel. 210 215 350 - 351
Program: Komunikace na těchto táborech probíhá
z velké části v angličtině, děti ji používají při výletech
do okolních měst, při cestě vlakem i například na návštěvě ZOO. Nová slovíčka se tak jen hrnou a děti si
ani neuvědomí, že se něco „učí“,
Miniškolka Sluníčko (Karlík)
Věk:
2 – 8 let
Termíny: 	celé prázdniny (kromě 1. - 7. 7.), 7 - 17 hod.
Místo:
Pod Kostelem 1099, Karlík
Cena: 	395 Kč/den + strava, pouze dopoledne
295 Kč/den + strava; je možné objednat i pouze 1 den, můžete objednávat již
nyní, ale třeba i jen 2 dny předem
Kontakt: 	Helena Velebilová, tel. 602 350 210,
helvelebilova@seznam.cz,
www.miniskolka-slunicko.cz

Zprávy ze základní školy
Kurz předškolák
Pro budoucí prvňáčky právě probíhá adaptační
„Kurz Předškolák“. Obsahuje 6 setkání, při kterých se děti seznamují se svými budoucími spolužáky a učiteli. Hrají si zajímavé hry, soutěže, učí
se nové písničky, tanečky, jazykolamy a mnoho
dalších věcí. Kurz skončí 13. 5. Pro rodiče se
pak v době trvání kurzu koná „Ředitelská kavárna“, kde ředitelka školy Romana Lisnerová a paní
zástupkyně pro 1. stupeň Renáta Sakmarová
zodpovídají dotazy.
Den Země v ZŠ Černošice
Celý čtvrtek 23. dubna naše škola věnovala
aktivitám zaměřeným na ekologické chování,
ochranu životního prostředí a na udržitelný rozvoj
naší planety. Projektovým dnem s touto tematikou
jsme chtěli stejně jako miliony lidí na celém světě
oslavit Den Země. Hlavním cílem bylo přivést děti
aktivní formou k poznání toho, že přírodní zdroje
jsou omezené, sama příroda ohrožená a pomoc
přírodě nevyhnutelná. Žáci a jejich učitelé dostali
v předstihu mnoho nejrůznějších námětů, které
mohli podle svého zájmu rozpracovat a získanými poznatky obohatit sebe i ostatní spolužáky.
V nabídce byly přírodovědné pokusy, náměty
na drobné změny našich každodenních činností
a rituálů, které ve výsledku šetří energii a vodu,
náměty na podporu recyklace a třídění odpadů,
návody na pomoc užitečným živočichům, mnoho
zajímavých výletů a exkurzí. Pro žáky 8. tříd byla
připravena beseda s klimatologem. Vybírat bylo

z čeho a sami žáci přicházeli s dalšími vlastními
originálními nápady. Záleželo jen na kreativitě
a zapálení účastníků.
Za realizační tým Vratislava Kutílková

Beseda se spisovatelkou
Ve 2.D jsme v měsíci březnu přivítali paní spisovatelku Hanku Jelínkovou, která s námi besedovala o psaní knížek pro děti. Beseda byla velmi
podnětná a probíhala v příjemné atmosféře. Děti
na závěr kladly velice zajímavé a vtipné dotazy.
Těšíme se na další setkání.
Iva Kuželová

Návštěva Národního divadla
Ve čtvrtek 9. dubna třídy 3.D a 4.B vyrazily do
Prahy, aby si prohlédly Národní divadlo, ovšem
tak trochu jinak. Dozvěděli jsme se o historii Národního divadla, stavbě a lidové sbírce a tím jsme
si ujasnili, co znamená nápis nad oponou „Národ
sobě“. Prohlédli jsme si základní kameny, které
byly použity při slavnostním zahájení stavby. Nahlédli jsme do hlediště a orchestřiště, na galerii
i balkóny. Zjistili jsme, kolik tun váží honosný lustr
i kolik kilogramů zlata bylo třeba na výzdobu divadla. V závěru prohlídky jsme se podívali na terasu,
kde jsou známé trigy a sochy Hudby a Opery.
Z terasy jsme si užili nádherný výhled na Hradčany, Petřín a Hladovou zeď.
Neviditelná výstava
Žáci 4.A v polovině dubna navštívili Neviditelnou

Výměnný pobyt v Themaru
V loňském roce naši školu navštívilo 12 žáků z německého Themaru a Gerbrunnu. 13 žáků z letošních 9. tříd (a jedna žačka z 6. třídy) se ochotně zapojili do programu. Někteří z nich poskytli ubytování, jiní se účastnili programu
a někteří se zapojili v obou případech. Tento školní rok se v neděli 22. 3. na
oplátku vyrazilo na 6 dní do Themaru. Jelo 6 žáků, kteří za doprovodu paní
učitelky Slukové navštívili toto město a pobyli u svých kamarádů, se kterými
se seznámili.
Žáci se účastnili dopoledního programu ve škole, kde společně pracovali
na projektech, vzájemně je prezentovali a diskutovali o nich. Odpoledne navštívili například klášter Vessra a přilehlé muzeum, město Meiningen a jeho
slavné divadlo nebo město Erfurt.
Spolupráce s těmito městy začala tím, že jsme se společně s 6.B zapojili
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Školka nemá klasické příměstské tábory, jede
v běžném režimu. A je otevřená i pro děti, které sem
běžně nechodí.
Školinka NONA (Lety u Dobřichovic)
Věk:
3 – 8 let
Termíny: 	1.-3. 7. – téma Hurá na prázdniny, hraní,
sport, zábava a tvoření
		7. – 10. 7., 13. – 17. 7. – téma Cesta do
vesmíru a budoucnosti
		20. – 24. 7., 27. – 31. 7. – téma Putování
do pravěku
		3. – 7. 8., 10. – 14. 8. – Letní olympiáda
v Noně, sportovně zaměřené týdny
		17. – 21. 8., 24. – 27. 8. – téma Letem
světem kouzel a čar
Místo:
Školinka NONA, Lety
Cena:
1.800 Kč/týden + 300 Kč strava
Kontakt: 	www.skolinkanona.cz,
tel. 602 764 705, 606 909 348

výstavu v Novoměstské radnici. Hodinu zakoušeli
pocity nevidomých a v naprosté tmě se orientovali dle pokynů nevidomého průvodce v různých
prostředích - v bytě, na ulici, v lese, v restauraci.
Kromě toho se seznámili s pomůckami pro nevidomé, které jim usnadňují život. V každém případě pochopili, jak se cítí nevidomí lidé a že je třeba
jim pomáhat.

Andersen
Již čtvrtá „Noc s Andersenem“ proběhla v ZŠ
Černošice 27. 3. Děti s hostem z Albatrosu, panem Ondřejem Mullerem, „uvařily knížky“, které
byly následně věnovány do školní knihovny, dozvěděly se něco o pohádkáři H. Ch. Andersenovi
a Janu Drdovi, zasoutěžily si, přečetly pohádku
Křesadlo a strávily noc ve škole. Díky ochotným
maminkám, které napekly k snídani plno dobrot,
se ráno výborně nasnídaly, sbalily spacáky a hajdy domů. Doufáme, že se program líbil a děti odcházely plné zážitků.
Za realizační tým Ludmila Zhoufová

Sportovní výsledky našich žáků a žákyň
Naši žáci a žákyně jsou úspěšní také v míčových hrách.
1. místo	krajské kolo
házená dívky
9. třídy
3. místo	republiková kvalifikace
házená dívky
9. třídy
2. místo	okresní kolo
volejbal chlapci
9. třídy
1. místo	okresní kolo
vybíjená smíšená
5. třídy

do korespondence se žáky z Themaru, kteří však s ohledem na věk nemohli
přijet. Proto doufám, že se i nám po dvouletém dopisování podaří uvidět žáky,
které známe jen prostřednictvím pera, a příští rok pojedeme do Themaru.
Barbora Formanová
Názory žáků:
Iveta J. - Náš výlet do Německa byl velice zajímavý, naučný a velmi zábavný!!!! Myslím, že výměnné pobyty jsou užitečné. Měli jsme jedinečnou
možnost vyzkoušet, jak se domluvíme. Je to totiž úplně něco jiného než ve
škole! Ve škole se učíme gramatiku a také mluvit, ale je úplně něco jiného,
když mluvíte někde s někým a musíte - prostě se musíte domluvit!
Veronika L. - Jsem velice ráda, že jsem mohla jet na výměnný pobyt do
Themaru. Když jsme byli v rodinách, tak jsem si mohla procvičit a naučit se
nové věci, slovíčka. Také mě potěšilo, že si pro nás studenti z Německa připravili skvělý program, při kterém jsme dopoledne pracovali na workshopech
a odpoledne jsme vždy něco podnikli.

z města a okolí

Ve školce Barevný ostrov skvěle přijali neslyšícího chlapce
Barevný ostrov má výjimečné umístění s výhledem
do údolí Berounky. Je ale výjimečná i jinak. Chodí
tam totiž chlapeček Daniel, který špatně slyší a má
sluch kompenzovaný kochleárním implantátem.
Ne každá mateřská škola se staví k zařazování
dětí s postižením pozitivně, některé se přijetí jakkoli se odlišujících dětí spíše brání. Paní ředitelka Andrea Červenková byla od počátku naladěna
velice vstřícně, určitě i proto, že mateřská školka
má s integrací dětí s nejrůznějšími problémy bohaté zkušenosti. Pro Daníka se podařilo zajistit
podporu asistentky pedagoga. Všichni ve školce se snažili Daniela v rozvoji mluvené řeči maximálně podporovat, mluvit pomaleji a výrazně,
z počátku s jednodušší slovní zásobou, vedou
spolu s rodinou komunikační deníček. Z jakéhokoli pokroku v porozumění i povídání měli všichni
velkou radost.

Zařazení do běžné společnosti je důležité
Brzy začali rodiče vidět první úspěchy. Daniel si
zapamatoval, jak se který spolužák jmenuje. Začal
kreslit. Odpověděl na jednoduchou otázku paní
učitelky. Vyprávěl doma, o čem si ve školce povídali. Drobné pokroky, které rodiče zdravých dětí
mnohdy ani nezaznamenají, ale které pro rodiče
dítěte s postižením znamenají velmi mnoho. Které
jim potvrzují, že hodiny a hodiny práce celé rodiny
přinášejí první výsledky. Které jsou důkazem, že
jejich dítě se bude schopno v budoucnosti zařadit
do společnosti, že bude moci navštěvovat běžnou
školu, že si bude moct vybrat povolání podle svých
představ a schopností. Ale i tak obyčejné a důležité věci, jako že se dorozumí se svými nejbližšími
a že nebude muset dojíždět do školky mnoho kilometrů nebo dokonce bydlet na internátu.
Dnes je Daniel pětiletý nakrátko ostříhaný kluk,

Poslední rok Mateřského centra v Černošicích?
FOTO: MC Mraveniště

které mají kamarády z Mraveniště,
se snáze adaptují
na vstup do mateřské školy a poté
často
společně
pokračují i na základní školu.

XX Jak se vlastně zajišťuje chod
Mraveniště a jak
vzniká program?
Pro mateřské centrum pracují dobrovolníci, většinou
skupinky maminek
-- Najdou se nové maminky, které se o mateřské centrum budou starat? -s malými dětmi.
A když jim děti odV mateřském centru Tam Tam Mraveniště v Čerrostou a znovu nastupují do práce, předávají Mranošicích se děti a rodiče setkávají už od roku
veniště další skupině maminek. Takhle to funguje
2005. Za tu dobu se zde spřátelilo již mnoho majiž deset let. Momentálně odchází poslední skupiminek. Děti poznávají nové kamarády, se kterými
na do práce a od září se zatím nenašel nikdo, kdo
putují do mateřské a později i do základní školy.
by jejich práci převzal. Byla by škoda, kdyby maVše funguje díky několika maminkám, které se
teřské centrum v Černošcích úplně zaniklo. Myso chod centra starají. Ty se ale budou po prázdlíme si, že tady má své místo a vždy bylo důležitou
ninách vracet do zaměstnání, a tak je třeba najít
součástí života černošických rodin s dětmi.
další, které by po nich „štafetu“ převzaly. Co to
X
X Hledáte tedy nové maminky, které by
všechno obnáší, nám řekla Petra Novotná.
Mraveniště převzaly?
XX Co nyní dětem a jejich rodičům MC MraPřesně tak. Ráda bych proto touto cestou vyzvaveniště nabízí?
la černošické maminky, které mají trochu času,
Pravidelný páteční program zahrnuje volné hraenergie a chuti se realizovat během mateřské
ní, vzájemné uvítání v kruhu, zpívání, cvičení
dovolené, aby se v centru zapojily. Můžete naa pohádku. Po svačině je připraveno tvoření
vázat na náš program nebo si ho přetvořit podle
pro šikovné ruce. V květnu budeme například
vašich zájmů a představ. Mraveniště může být
vyrábět potištěné látkové tašky, pampelišky
volnou hernou, kde si rodiče popovídají u kávy,
a maňásky. Kromě pátečních setkání pořádáme
nebo literárním klubem, divadelní či hudební
také odpolední hernu, Svatomartinský lampiodílnou. Záleží jen na vás. Každopádně ať se do
nový průvod, dětský den, bazar oblečení a hratoho pustíte jakkoliv, vaše práce bude smysluplček nebo přednášky a semináře o výchově dětí
ná a užitečná pro mnoho dalších lidí. Kromě toho
a jejich zdraví. Díky podpoře města se nám daří
můžete zažít hodně zábavy.
udržet nízké vstupné a Mraveniště je tak otevřePokud vás tato možnost zaujala, budeme moc
né všem.
rádi, když se za námi přijdete podívat kterýkoliv
XX Jak staré děti se zde nejčastěji
pátek od 9 do 11 hodin do Mraveniště nebo se
scházejí?
ozvete Petře Novotné na číslo 736 222 077.
Chodí k nám miminky s batolátky i předškoláky.
Bára Malá
Pro děti je mateřské centrum často prvním končlenka komise pro spolkovou činnost a komutaktem s vrstevníky, postupně se zde učí společnitní život a patronka MC Tam Tam Mraveniště
ně si hrát i povídat. Ze zkušenosti víme, že děti,

na první pohled byste si ve třídě vůbec nevšimli,
které dítě je vlastně to „neslyšící“. Daník už totiž
díky intenzivní logopedické práci rodiny srozumitelně mluví, je dokonce bilingvní, protože v rodině
se používá i angličtina. Ve třídě má spoustu kamarádů, se kterými nastoupí i do běžné základní
školy. V příštím roce už bude ve třídě zařazen bez
podpory asistenta pedagoga. Jeho plnohodnotné
zařazení do slyšící společnosti vypadá na první
pohled zcela jednoduše. Je za ním ale obrovské
úsilí celé Danielovy rodiny, péče mnoha odborníků
a v současnosti především pedagožek v mateřské
školce a paní ředitelky, která se jeho handicapu
nezalekla. Všem za to patří velký dík!
Iva Jungwirthová, Raná péče Čechy Centrum
pro dětský sluch Tamtam

Tulipánový měsíc
pro Amelii
Již druhým rokem se ZUŠ Černošice - FOTO
škola vidění účastnila akce Tulipánový měsíc
pro Amelii, což je občanské sdružení, které
podporuje onkologické pacienty. Fotografie
tulipánů tvoří výzdobu ordinací a odborných
pracovišť. Více: www.amelie-os.cz.
Ivan Látal
FOTO: Adam Cejnar

FOTO: Michal Pech

Bazar dětských věcí
KDY: neděle 17. května, 14.00 – 17.00
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. Vše za velmi příznivé ceny.
V průběhu bazaru bude otevřen přímo v tělocvičně
také dětský minikoutek pro klidné nakupování.
Vzhledem k omezené kapacitě prostoru je nutná REGISTRACE PRODÁVAJÍCÍCH na emailové
adrese: mraveniste@seznam.cz. Prodejní místo je
vyhrazeno velikostí jedné deky, kterou si prosím
přineste s sebou.
Vstupné je dobrovolné. U vchodu bude umístěna sbírka hraček pro Mateřské centrum.
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FOTO: Michaela Šlesingerová

Dětský den
Kdy: neděle 31. 5. v 15.00
Kde: zahrada Sokola
Zveme všechny rodiny s dětmi na zahradu Sokola, kde pro vás bude
připraveno zábavné odpoledne plné soutěží, her a odměn. V případě
špatného počasí se program přesune do tělocvičny Sokola.
Za MC Mraveniště Lenka Divišová

Chcete se učit hrát na hudební nástroj?

-- Pramínek se probojoval až do celostátního kola. --

Soutěžní přehlídka tanečních
oborů ZUŠ 2015
Již v minulých číslech IL jsme vás informovali o tom, že tento rok probíhá
opět po 3 letech soutěžní přehlídka tanečních oborů základních uměleckých škol, a organizátorem jak okresního kola pro Prahu-západ, tak krajského kola pro Středočeský kraj, byla ZUŠ Černošice. Obě kola proběhla
úspěšně a na vysoké umělecké úrovni.
Zároveň se přehlídky účastnil i Folklorní soubor Pramínek při ZUŠ Černošice, který se probojoval s pásmem „Dívčí kola z Jihlavska“ až do celostátního kola, které se uskuteční 5. – 7. 6. 2015 ve Východočeském
divadle v Pardubicích. Máme z toho velkou radost a pevně věříme, že zážitky, které si tanečnice a muzikanti odnesli z obou proběhlých kol a ještě
odnesou z kola celostátního, je budou těšit v dalším působení v souboru.
Dík patří ZUŠ Černošice, tanečnímu oboru a všem zúčastněným školám a účinkujícím, kteří společnými silami skvěle organizačně zvládli průběh přehlídky a budeme se těšit opět za 3 roky.
Za ZUŠ Černošice Magdaléna Voldřichová

Květen v MC Mraveniště
8. 5. Mravenčí prázdniny - Mraveniště zavřené
15. 5. Malované mraveniště - pojďte si s námi zacvičit, pohrát a ještě si vyrobit
kouzelnou tašku s obrázkem pro maminku.
22. 5. Kvítečkové mraveniště - Hurá, děti, jarní louka už je celá rozkvetlá!
Přijďte si s námi vyrobit pár krásných zlatavých pampelišek.
29. 5. Pohádkové mraveniště - tentokrát se můžete těšit na loutkové divadlo
a vlastnoručně vyrobeného maňáska.
MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek vždy od 9 do 11 hod. v centru
MaNa naproti kostelu. Kontakt: mraveniste@seznam.cz, 603 200 569, 606
456 660
Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete také na adrese: www.tamtammraveniste.estranky.cz.
Lenka Divišová

inzerce

ŽEHLENÍ PRÁDLA
UŠETŘÍME VÁŠ ČAS A VAŠE PRÁDLO VYŽEHLÍME ZA VÁS.

Hudební škola Pavel Hokr nabízí výuku v učebnách v obou budovách černošické základní školy a učitelé také dochází do domácností. Škola funguje
v rámci Střediska volného času Všenory a v současnosti se zde učí hrát přes
90 černošických dětí a také několik dospělých. Největší zájem je o klavír.
V nabídce je i akustická a elektrická kytara, zobcová a příčná flétna, populární zpěv, akordeon, a ještě rychlokurz klavíru pro dospělé.
Přihlásit se může každý, kdo má chuť zkusit hrát, bez ohledu na věk. Nejsou kladeny žádné požadavky na talent. Také nejsou stanoveny žádné učební osnovy. Jediná „osnova“ pro učitele je, že výuka probíhá na pohodu, a aby
byl učitel u dětí oblíbený. Pro většinu dětí je totiž hraní na nástroj koníčkem.
Proto je snahou učit takové skladby nebo písničky, které děti znají a které
je baví. Skladby si většinou vybírají samy děti. Úkolem učitele je poradit, jak
vybranou písničku nebo skladbu zahrát, aby ji děti v rámci jejich možností
zvládly. Na prvním místě je tak nadšení a radost z hraní. A až na dalším místě
je kvalita provedení. Učitel individuálně posuzuje, do jaké míry má vyžadovat
správnou techniku, aby to dotyčný zvládl a neznechutilo mu to hraní.
Máme i koncerty
Několikrát za rok se konají koncerty. Účinkovat může každý. Nejmladší
děti obvykle hrají lidovky. Od mírně pokročilých jsou nejčastěji slyšet písničky
od Uhlíře a Svěráka. Pokročilejší předvedou buď nějakou klasickou skladbu
nebo některou populární aktuální hitovku, případně populární evergreen. Na
koncerty se můžete přijít podívat 16., 19. a 23. června do sálu dr. Fürsta
v Dobřichovicích. Optimální doba pro přihlašování nových zájemců na školní
rok 2015-16 je květen. Podle předběžného počtu zájemců se budou plánovat rozvrhy na další školní rok.
Pavel Hokr, Hudební škola

Závod na horských kolech
Kdy: sobota 16. května, registrace závodníků 10.00-11.00
Kde: s tart a cíl závodu v Husově ul. u basketbalového hřiště
Již 12. ročník závodu na horských kolech FunRide je opět tu. A již podruhé
se pojede v Černošicích. Loňský závod byl skvělý. „Dorazilo skoro sto závodníků ze všech kategorií. Závodily celé rodiny, kamarádi, sousedé, spolužáci,“ říká Jan Novák, organizátor akce a obyvatel Černošic. „Věřím, že letos
se nás sejde na startu ještě více.“
Na závod se můžete přihlásit do 15. května přes web nebo následně
v den závodu přímo na místě. Start a cíl závodu bude stejně jako loni v ulici
Husova u basketbalového hřiště. Dětské kategorie budou závodit na vzdálenosti od 200 metrů do 1,5 kilometru. Startovat budou mezi 11.30 a 12. hodinou. Hlavní závod juniorů a dospělých se pojede na sedmikilometrovém
okruhu v okolí Černošic. Pojedou se tři kola, závod je tedy dlouhý 21 km
a očekává se, že bude trvat zhruba hodinu a půl. Start je ve 13 hodin.
Vyhlášení výsledků bude zhruba 30 minut po skončení závodu. A poté
bude následovat volná zábava. Pro závodníky navíc bude připraveno zdarma občerstvení. Více informací, mapu tratě i on-line přihlášku najdete na
www.funride.cz.
Dana Jakešová, editorka IL
FOTO: archiv pořadatele

Odvezeme a přivezeme zpět na vámi domluvenou adresu.
Vyžehlené prádlo dodáváme do 2dnů.
Při objednání minimálně jednoho boxu neplatíte žádné dopravné!
Rozvážíme a svážíme:
Pondělí, Středa, Pátek 9 – 11hodin 17- 19hodin
Kontakt: www.dpdoma.cz,
Facebook / DP DOMA,
Telefon 731 052 267
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Zprávy
ze Sokola

maximální výkon. Bylo to skvěle strávené odpoledne. Děkujeme všem pořadatelům a těšíme se na 2. ročník.
Zuzana Pavlovská

Gymnastika v barvách
V černošické Sokolovně proběhl 1. ročník
akce s názvem Gymnastika v barvách. Na sobotu 11. dubna připravila tuto akci pro rodinné
příslušníky našich cvičenců Eliška Formánková s Luckou Čihákovou za pomoci větších
gymnastů a gymnastek. Na jedno odpoledne
si mohli sami vyzkoušet cvičení na gymnastickém nářadí. Výkony hodnotili a bodovali starší
gymnasté a někteří rozhodně nezamhouřili ani
jedno oko. Tělocvična i prostory Club Kina nás
byly plné, všichni se bavili a snažili se podávat
FOTO: Sokol

Princezna aerobiku
Mladší žákyně z TJ Sokol Černošice se v sobotu 11. dubna již podruhé zúčastnili soutěže
„Princezna junior aerobik“, kterou pořádá TJ
Sokol Komárov. Jedná se o nepostupovou
soutěž, rozdělenou podle ročníků. Náročnost,
délka jednotlivých bloků a aerobikových sestav
stoupá úměrně věku cvičenek.
Soutěžilo i pět našich cvičenek (kategorie
2004 a 2005). Předvedly výborné výkony
a v kategorii 2004 obsadily i medailové pozice - Natálie Mitášová - 3. místo; Anna Stejskalová -2. místo; Klára Schmiedová - 1. místo.
Pro děvčata je to veliká motivace. Chválíme je
a děkujeme jim. A díky patří i Jarmile Bergstra a Pavle Schmiedové, které nás na závod
doprovázely.
Ivana Konečná

-- Akce Gymnastika v barvách se vydařila. --

Karneval
Poslední březnový den jsme v Sokole připravili
pro naše nejmenší cvičence karneval. Děti se
za pomoci šikovných maminek proměnily v pohádkové bytosti. Rodičům i prarodičům předvedly, co se v Sokole naučily. Také se soutěžilo a tančilo. A nechyběla ani sladká odměna.

Sokol nově?!
V březnu proběhla valná hromada TJ Sokol Černošice, kde odstoupili 4 členové výboru Sokola a na
jejich místa byli zvolení noví. A ti by rádi přinesli
nové trendy a směry ve vývoji našeho sokola.
Sokol má v Černošicích velmi dlouhou tradici. Letos to je již 25 let od obnovení jeho
činnosti po dobách socialismu. Sokol ale navazuje na tradici prvorepublikovou a v Černošicích již funguje od roku 1913 a na tuto tradici
spolkového ducha chceme nyní navázat.
Nadále bude naší prioritou nabídnout cvičení široké veřejnosti. Chceme se věnovat nejen
nejmenším, ale pokusíme se nabídnout sportovní a společenské vyžití i pro větší děti, mládež, dospělé a seniory. Zároveň bychom rádi
budovali kvalitní zázemí pro cvičení. Sokolovna
společně se zahradou nabízejí skvělý prostor.
Ten je využíván především pro cvičení sokola,
ale chceme umožnit jeho využití i ostatním pro
pravidelné sportování, pořádání turnajů nebo
oslav nebo jen pro příjemně strávené chvíle
odpočinku s trochou sportu.
Rádi bychom uspořádali několik sportovně - společenských akcí, při kterých by bylo
možné si zasportovat a také se vzájemně lépe
poznat. Proto neváhejte a přijďte nás do Sokola podpořit, členové i náhodně příchozí.
Odměnou nám bude Vaše účast na cvičení
a spokojenost s činností Sokola. Více na www.
sokolcernosice.cz.

Dana Zúbková

Za výbor Sokola Dana Pánková

Jaká byla uplynulá sezóna Kraso brusle Černošice
Začátkem dubna naši malí „krasoborci“ ukončili sezónu na ledě. A nyní již
pokračují v tréninkové zátěži suchou přípravou. Svou všestrannost budou rozvíjet v atletice, gymnastice, cyklistice a jiných doplňkových sportech až do chvíle, kdy se budou moci opět postavit na led.
Naše sezóna začala již letním soustředěním v srpnu 2014 ve Strakonicích,
kde děti trénovaly 2x denně na ledě a to ještě doplnily kondičními cvičeními. Intenzivní tréninková průprava jim dala pevný základ pro vyrovnané výkony v celé
sezóně.
Po nácviku volných jízd a prosincové exhibici, začali sportovci reprezentovat
náš klub a tím také město Černošice v závodech mezioddílových i pohárových.
Svou sebedůvěru, soustředěnost a vůli si děti mohly poměřit s vrstevníky.
A stály i na stupních vítězů. V únoru ve Veselí nad Lužnicí se na bednu postavila Sofinka Beerová a Jáchym Novák - s krásným třetím místem, bronz získaly
taky Jolanka Fárová v Soběslavi a Mia Hrubá v Ledči nad Sázavou. V březnu
jsme na Rokycanském ostří již mohli stát na stupni nejvyšším. Svou první závodní sezónu takto hezky zakončila šestiletá Mia Hrubá. Pro krasobruslařskou
obec tak již nejsme neznámým pojmem.
Na všechny naše závodníky jsme moc pyšní, plnohodnotně reprezentovali
náš oddíl i město Černošice, které naši sportovní činnost podporuje.
Díky tomu může Kraso brusle Černošice vychovávat nejenom mladé závod-

níky ale i děti, které chtějí bruslit pro radost z pohybu a z lásky k sportu bez
závodních ambicí, a to je pro nás největší odměna a motivace. Pokud jsme ve
Vás probudili zájem o tento krásný sport, jste vítání na zimním stadionu v Černošicích.
Více na www.krasobruslecernosice.cz.
Za tým trenérek Anika Koukolová a Daria Čiháková
FOTO: Kraso brusle

-- Malé krasobruslařky z Černošic začínají bodovat i na pohárových závodech. --

Černošičtí karatisté stáli opět na bednách
FOTO: Karate Černošice

-- Z turnaje Kamiwaza Cup si členové černošického klubu
karate přivezli mnoho drahých kovů. --

V druhé polovině března se konal již tradiční turnaj KAMIWAZA Cup, kterého se opět
zúčastnili i členové našeho černošického klubu karate. Soutěžilo se v katách i v kumite. Konkurence byla neúprosná, přesto naši karatisté vybojovali drahé kovy!
Naši medailisté:
1.mista: Hruška David 2x, Kokešová Tereza, Matoušek Jan, Pater Mikuláš,
Paterová Lucie
2.mista: Hykš Ondřej, Kokešová Veronika, Kořinková Lea 2x,
Neubergova Marketa, Paterová Lucie
3.mista: Matoušek Jan, Pater Mikuláš
Všem děkujeme a gratulujeme. A pokud byste se chtěli karate také naučit, přijďte mezi nás. Nové členy přijímáme průběžně. Rovněž připravujeme letní příměstský karate camp i pro začátečníky.
Andrea Bergmanová, www.karatecernosice.cz
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Hokejisté ukončili zimní sezónu a začali s letní přípravou
Zimní sezónu na stadionu v Černošicích jsme zakončili tradičním - letos již 10. jubilejním turnajem
Kobranovových. Účastníky jsou týmy z celé republiky a turnaj má proto vysokou sportovní úroveň.
V každé věkové kategorii jsme získali umístění, což
svědčí o dobré připravenosti našich týmů, i když je
samozřejmě vždy co zlepšovat.
V březnu také skončilo bruslení pro základní školy. Vyvrcholením školy bruslení byl již 3. ročník Zimních sportovních her pro ZŠ našeho regionu pro 2.
– 5. třídy. Soutěžila smíšená družstva chlapců a dívek v pětiboji a v minihokeji. Vítězná škola v pětiboji
v kategorii pro 2. – 3. třídu byla ZŠ Zvole a pro 4.
– 5. třídu ZŠ Rudná. V minihokeji vyhráli Černošice
v kategorii 2. – 3. tříd a ZŠ Radotín v kategorii 4. – 5.
tříd. ZŠ Černošice bohužel tyto závody nepodpořila
díky malé účasti, což byla velká škoda. Doufáme,
že příští sezónu budou černošičtí žáci svoji školu
reprezentovat v plné síle. Děkujeme za pomoc při

organizaci závodu Okresnímu svazu ledního hokeje
Praha-západ v zastoupení pana Ouřady.
Letní bruslení na in-linech i pro veřejnost
Zimní stadion ovšem bude žít i v letních měsících.
Od května je zde totiž v provozu in-line plocha.
Všichni hokejisté absolvují v měsících květnu
a červnu takzvanou suchou přípravu mimo led. In-line hokej je pro naše mládežnická družstva nejenom
vhodným doplňkem suché přípravy. Je to i sport, ve
kterém se účastníme celorepublikových soutěží pořádaných Českou asociací in-line hokeje.
A bruslit zde může i veřejnost. Přijďte si zahrát
in-line hokej nebo florbal třeba se svými přáteli!
Černošická hala nabízí pronájem včetně zázemí profesionálům i rekreačním sportovcům v atraktivních
časech až do pozdních večerních hodin.
Novinkou jsou 4 kurty na badminton, který je
jedním z nejrychlejších raketových sportů, kde hráč

FOTO: SK Černošice

-- Zimní sportovní hry pro školy z regionu se
odehrály již po třetí. -trénuje postřeh a kondici. Během jednoho zápasu
naběhá i několik kilometrů. Kurt si lze rezervovat dle
aktuálního rozpisu plochy. Kontakty na www.sk-cernosice.cz.
Za SK Černošice Pavlína Tylková

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích
květen
1.-30. 5.
8. 5.
8. 5.
10. 5.
10. 5.
13. 5.
14. 5.
15. 5.
16. 5.
16. 5.
16. 5.
17. 5.
17. 5.
19. 5.
20. 5.
20. 5.
20. 5.-24.
5. a 30. 5.
21. 5.
27. 5.
29. 5.
29. 5.
30. 5.
30. 5.
30. 5.
31. 5.
červen
6. 6.

Výstavy výtvarníků ze ZUŠ
Beseda u cimbálu
Beat Kaestli - Phishbacher Quartet (USA /CZ) – koncert
Májové slavnosti
Khalif Wailin’ Walter (USA) - koncert
Kinokavárna „Základní instinkt“
Od Leviathanu k Informačnímu listu – posezení nad časopisy, které vycházely a vychází v Černošicích
Pivní festival
Farmářské trhy – od 10.00 divadlo Teatr Novogo Fronta, představení Jungle Joke
Fun Ride – závody na horských kolech pro veřejnost
DIXI Road – černošická kapela
Bazar dětského oblečení a sportovních potřeb
Divadlo pro děti - „Kvak a žbluňk“ / Divadlo Tondy Novotného
Cestovatelské promítání – Nový Zéland
Matematika podle prof. Hejného pro předškolní i školní děti – beseda s Pavlou Polechovou
Shirim Ashirim – moderní hebrejská etnická hudba
Jazz Černošice – jazzový festival – podrobný program na straně 23

Mokropeská kaplička
19.30, hudební klub U Mitášů
20.00, Club Kino
14.00, Masopustní náměstí v Mokropsech
20.00, Club Kino
19.30, Club Kino
19.00, klub Ferenc Futurista, Vrážská 324
19.00, hudební klub U Mitášů
8.00 – 12.00, prostranství u vily Tišnovských
start v Husově ul. u basketbalového hřiště
19.30, hudební klub U Mitášů
14.00-17.00, Sokolovna
16.00, Club Kino
20.00, hudební klub U Mitášů
18.30, centrum MaNa, Komenského 2018
20.00, hudební klub U Mitášů

Trať Praha-Beroun pohledem projektanta – beseda s projektantem dopravních staveb Jiřím Kalčíkem
Václav Neckář - „Mezi svými“ - komorní koncert
Noc kostelů
Přívozem na plovárnu – beseda s fotografem a publicistou Vladimírem Douskem o Černošicích
na začátku minulého století
Přívoz Kazín zahajuje provoz
Farmářský trh – od 10.00 interaktivní dílna s turistickým oddílem Černošice
První z cyklu klavírních vystoupení – tentokrát s Petrem Zubajem
Divadlo pro děti - „Krysáci“ / divadlo Špílberg

19.30, klub Ferenc Futurista, Vrážská 324
20.00, Club Kino
18.15, kostel Nanebevzetí Panny Marie
19.30, klub Ferenc Futurista, Vrážská 324

8.00-12.00, prostranství u vily Tišnovských
20.00, hudební klub U Mitášů
16.00, Club Kino

Královský průvod z Prahy na Karlštejn

v okolí
květen
9. 5.
9. 5.
16. 5.
16. 5.
17. 5.
17.-28. 5.
19. 5.
23. 5.
30. 5.
30. 5.
31. 5.
červen
6. 6.
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Premiéra amatérského filmu o Káju Maříkovi
Dračí lodě – závod na Berounce, více info na www.dracilode-dobrichovice.cz
3. Dobřichovický kros půlmaraton – i závod na 10 km a 1 km pro děti (www.radostvpohybu.cz)
Dobřichovická degustační míle – naváže na půlmaraton v odpoledních hodinách
7. Gareage Sale Dobřichovice
Čtyři roční období – výstavy výtvarných prací dětí a teenagerů z výtvarných kurzů Martiny Fojtů; vernisáž 17. 5. v 18.00
Posezení nad kronikami v Řevnicích
Velké radotínské rodeo o senátorský pohár
Brdský kos – pěvecká soutěž, kde vystoupí i černošický soubor Chorus Angelus
Velký dětský den
Oslava k Mezinárodnímu dni dětí – připravuje Chorus Angelu

14.30, Skalka, Mníšek pod Brdy
Dobřichovice pod zámkem
Prezence v 9.30, Dobřichovický zámek
Dobřichovice
Dobřichovice
denně 10.00-20.00, sál zámku Dobřichovice
19.00, kavárna Modrý domeček, Řevnice
Areál radotínských říčních lázní
14.00, zámecká zahrada v Mníšku pod Brdy
Areál radotínských říčních lázní
Od 9.30, MMX Pivovar Lety

Festival Rockový slunovrat

od 12.00, Lesní divadlo, Řevnice

z města a okolí

Jazz Černošice - předprodej vstupenek a způsob rezervací
Rezervace vstupenek není možná.
Pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech (např. návštěvníci z Brna, nebo ze zahraničí
:-) je možno o rezervaci požádat na tel.: 602 613
731, nebo prostřednictvím e-mail adresy: jazzcernosice@seznam.cz. Takto rezervované vstupenky
je pak nutné si vyzvednout u vchodu nejpozději 30
minut před zahájením prvního koncertu večera.
Nevyzvednuté vstupenky v tomto termínu budou
dány volně do prodeje.
Se zakoupenou vstupenkou nevzniká automaticky nárok na rezervaci místa k sezení.
Místa k sezení na židlích v řadě jsou limitována,
proto doporučujeme přijít včas a zabrat si místo
(kdo dřív přijde, ten dřív mele :-). Není záruka, že
pro všechny diváky budeme mít židli.
Rezervace míst u stolu také nevzniká automaticky se zakoupením vstupenky. Počet míst u stolu
je též limitován. Pokud chcete sedět např. s přáteli

u stolu, doporučujeme včas zakoupit v předprodeji
vstupenky v Club Kinu a obsluhu zároveň požádat
o rezervaci místa u stolu. Pokud místa nebudou již
obsazena, bude vám vyhověno.
Permanentky nejsou rezervacemi místa k sezení. Platí pro ně stejný režim jako pro běžnou
vstupenku. Pokud si chce držitel permanentky
rezervovat místo u stolu, prosíme, oznamte to
při zakoupení permanentky obsluze v Club Kinu.
Pokud místa nebudou již obsazena, bude vám
vyhověno.
V.I.P. vstupenky pro sponzory nejsou rezervacemi místa k sezení. Platí pro ně stejný režim
jako pro běžnou vstupenku. Pokud si chce držitel
V.I.P. vstupenky rezervovat místo u stolu, prosíme,
oznamte nám to včas, abychom předešli případným nesrovnalostem.
Místa k stání není nutné rezervovat. Kapacita
klubu je cca 250 sedících a cca 50 stojících di-

Program Jazz Černošice 2015
20. 5. - středa
18.00 - Centrum Vráž / vstup zdarma - Jada Band
19.00 - restaurace Bolleta / vstup zdarma - Trombenik
19.00 - restaurace Pod Lípou / vstup zdarma - Ad Hoc Milana Čejky
19.00 - vinárna U Mitášů / vstup zdarma - Bobby Houda
18.00 - Club Kino / vstup 80 Kč - Chorus Angelus + Canto Carso, Mifun,
Columbella
21. 5. - čtvrtek
10.00 - Club Kino - 1. koncert pro školy / vstup 50 Kč - Jana Koubková, Roman Hampacher, Jan Červenka - Smrt standardismu
11.00 - Club Kino - 2. koncert pro školy / vstup 50 Kč - Jana Koubková, Roman Hampacher, Jan Červenka - Smrt standardismu
17.00 - Centrum Vráž - jazz stan / vstup zdarma - Dech Band ZUŠ Černošice,
Black Note, Jazzové ozvěny Milana Čejky
20.00 - Club Kino - vstup 80 Kč - Jana Koubková, Roman Hampacher, Jan
Červenka - Smrt standardismu
22. 5. - pátek
16.30 - Centrum Vráž - pochodová kapela / vstup zdarma - Street Parade Mažoretky Zlaté Prahy a Cotton Brass Marching Band Jazz Černošice
17.00 - Centrum Vráž - jazz stan / vstup zdarma - Markéta Zdeňková Kvartet
17.30 - Club Kino - ulice Karlštejnská - nádraží Černošice tam a zpět - po-

Trať Praha–Beroun pohledem projektanta
Kdy: čtvrtek 21. 5. v 19.30
Chystaná intenzifikace trati Praha–Beroun v její
stávající stopě přináší mnoho nového a boří mnoho
starého. Už třetí pokračování cyklu přednášek a debat o trati Praha–Beroun a její rekonstrukci otevře

Místa na zahrádce nerezervujeme.
Zakoupené vstupenky je možno vrátit pouze
v odůvodněných případech (např. nemoc a pod.).
Tímto chceme předejít případným nesrovnalostem, děkujeme za pochopení a věříme, že sedící
i stojící diváci přijdou především na muziku a koncerty si užijí měrou vrchovatou ať již v sedě, ve
stoje, případně v leže :-)
Za O.S. Jazz Černošice Michal Strejček

chodová kapela / vstup zdarma - Street Parade Mažoretky Zlaté Prahy
a Cotton Brass Marching Band Jazz Černošice
19.00 - Club Kino / vstup 250 Kč, u stolu 300 Kč - Hudba Hradní stráže a Policie České republiky, Zdeněk Bína, Otto Hejnic Trio, Sharon Lewis &
Jan Kořínek Groove
23. 5. - sobota
10.00 - restaurace Bolleta - jazzová snídaně / vstup zdarma - Martina Talpová
Trio
19.00 - Club Kino / vstup 250 Kč, u stolu 300 Kč - Traditional Jazz Studio
Pavla Smetáčka, Jiří Stivín - 2 generace v jazzu, Peter Lipa, Poogie Bell
& Juraj Griglák Company
24. 5. - neděle
19.00 - Club Kino / vstup 300 Kč - Iva Bittová & Ida Kelarová, Jazz Famelia
a hosté
30. 5. - sobota
20.00 - Club Kino - dojazzná / vstup 100 Kč - Mydy Rabycad - Live Electro
Swing
Permanentka opravňující ke vstupu ve středu 20. 5., čtvrtek 21. 5., pátek 22.
5., sobotu 23. 5. a jako sleva 50 Kč ze vstupného v neděli 24. 5. - 450 Kč.
Změna programu vyhrazena

Co chystají v klubu Ferenc Futurista
Od Leviathanu k Informačnímu listu
Kdy: čtvrtek 14. 5. v 19 h
V Černošicích vycházela od roku 1990 celá
řada obecních časopisů: Leviathan; Kazín; Černošický zpravodaj; 252 28; Zpravodaj Věci černošické a od roku 1998 nynější Informační list.
Přijďte si číst, listovat, prohlížet (ročníky a čísla
všech časopisů budou k dispozici) a poslechnout si vzpomínky šéfredaktorů a redaktorů. Jak
se utvářela publikační činnost v našem městě?
S jakými záměry je redaktoři zakládali a s jakými
úskalími se potýkali? Přijďte porovnat poměry
svobodných 90. let, změnu přístupu polické reprezentace města na přelomu tisíciletí a podobu
dnešní komunitní tiskoviny. Jak je důležitý místní
tisk pro zdejší komunitu? A tak dále, a tak dále:
tolik otázek…

váků. Pokud již na Vás nezbyde místo k sezení
a máte zakoupenou vstupenku, na koncert se zaručeně dostanete. Pokud to bude v našich silách,
pokusíme se Vám zajistit místo k sezení. Židlí ale
nemáme neomezený počet, proto je nutno počítat
s tím, že možná budete muset stát.
Vstupenky pro školní mládež na koncert Jany
Koubkové ve čtvrtek dopoledne 21. 5. jsou zároveň rezervacemi místa k sezení.

téma „Rekonstrukce trati Praha–Beroun pohledem
projektanta“. Přednáší a diskutuje projektant dopravních staveb Jiří Kalčík.
Jiří Kalčík absolvoval Fakultu stavební ČVUT,
obor konstrukce a dopravní stavby. V roce 1993
řešil úpravy trati Plzeň–Regensburg na rychlost
200km/h. Od té doby se věnuje – kromě projektování menších dopravních staveb – především
studiím vysokorychlostních tratí. Žhavým tématem
je v poslední době snižování kapacity železniční
sítě v České republice; možné řešení je zevrubně
popsáno v knize Rychlá železnice i v České republice, v níž Ing. Kalčík zpracoval stavební část včetně
přehledných mapek.
Přívozem na plovárnu
Kdy: pátek 29. 5. v 19.30
Vyprávění o tom, jak se zde a vůbec kolem dolního toku Berounky na začátku minulého stolení
začalo s výstavbou letních vil a jak se do nově vznikajících letovisek začali stěhovat zajímaví (mnohdy
i velmi významní) lidé. Už v té době se v našem městě usidluje mnoho významných rodin, které tady po
několik generací bydlí dodnes. Vzpomínání fotogra-

fa a publicisty Vladimíra Douska se bude týkat také
dřívějšího obrazu obce, jejich obyvatel a způsobu
života – života s plovárnami, přívozem a převozníky,
moly a lávkami, říčními vstupy, říčními plážemi a ostrovy, zkrátka s řekou. Přednáška a debata budou
doplněny mnoha dobovými fotografiemi ze soukromých rodinných archivů i současnými ilustračními
fotografiemi řeky Berounky i jejího okolí.
Zve klub Ferenc Futurista (Vrážská 324)
FOTO: FF

-- „Berounka činí kraj malebným a koupání podporuje výletní ruch.“ - Kronikář Antonín Moucha -23

z města a okolí

Dětský sbor Mifun na Jazz Černošice
Kdy: 20. 5. v 19.00
Kde: Club Kino
Mifun si rád pohrává s progresivními jazzovými styly a na svých koncertech
hostí profesionální muzikanty, zpěváky a kapely, hrající electro swing, hard
jazz, ale třeba i house. V předchozích letech takto vznikla celá řada originálních projektů. Loňský koncert dětí s DJ Fluxem a s jeho samply a scratchemi, byl jedním z nich.
Tentokrát bude vše trochu jinak. Dětský sbor Mifun se vrací do 30. a 40.
let a své vystoupení na festivalu „Jazz Černošice 2015“ uchopí víceméně
klasicky. Písně jako All of me, I can give you anything but love, nebo Fly me
to the moon, čili Marks, Sinatra, McHugh, zazpívá s doprovodem kytarového
tria Los Carlos, jehož členem je vynikající, teprve desetiletý Karel Vlasák.
Kapelu ještě podpoří Adam Stivín (baskytara), Jakub Šefl (trubka), Jakub
Kaprál (bicí) a Martin Plášil (perkuse).
Dalším vzácným hostem večera bude zpěvačka Annamária d´Almeida,
známá z pražské klubové i outdoorové jazzové scény, nebo festivalu Prague
Proms 2013.

FOTO: archiv zpěváka

FOTO: Mifun

-- Mifun na festivalu opět vystoupí se zajímavým programem a hosty. --

Na festivalu si s dětským sborem již tradičně zazpívají studenti oboru populární hudby Pražské konzervatoře Lenka Švestková a Štěpán Piller.
Jiří Polívka, dirigent

Májové slavnosti s Pramínkem
Kdy: neděle 10. 5. od 14.00
Kde: Masopustní náměstí v Mokropsech
STAROČESKÉ MÁJE jsou tradiční lidovou oslavou spojenou s měsícem květnem a jejich slavení
má v našen regionu více než stoletou tradici. Nejinak tomu bude letos. Česká vás stylový jarmark
a bohatý program. Ten odstartuje ve 14 hodin vystoupení skupiny Třehusk. Krátce před 15. hodinou se pak od Mokropeské kapličky vydá na svou
cestu Černošicemi průvod krojovaných účastníků. Vystoupení na Masopustním náměstí ale

-- Beat Kaestli --

Kaestli-Phishbacher
Quartet
Kdy: pátek 8. 5. v 20.00
Kde: Club Kino
Druhý květnový svátek si můžete přijít do Club
Kina užít velmi pohodovou hudbu v podání Kaestli-Phishbacher Quartetu. Zpěvákem skupiny je Beat Kaestli (USA), na piano hraje Walter
Phishbacher (USA), na bicí Andy Winter (USA)
a s kontrabasem uvidíte Petra Dvorského (CZ).
Beat Kaestli je mezinárodně uznávaný zpěvák, skladatel, aranžér a producent. V roce
2005 byl vybrán jako sólový zpěvák známého
Glenn Miller Orchestra, s nímž absolvoval rozsáhlé turné po koncertních sálech USA. Od
vydání svého uznávaného CD "Happy, Sad and
Satisfied" (2006) cestuje po celém světě se
svými vlastními projekty, prezentuje svou hudbu
v renomovaných klubech a na festivalech po
Spojených státech, Evropě, Mexiku, Střední
Americe a Kanadě. V roce 2014 přebírá do evropské distribuce jeho album "Far From Home"
prestižní label Suonix. NY CULTURE EXAMINER napsal „Jeho hlas má veškeré bohatství
šálku jemně kořeněného čaje, obměkčuje
a probouzí všechny vaše smysly najednou.“
Více informací a ukázky hudby najdete na:
www.beatkaestli.com.
Na koncert zve město Černošice. Vstupné
150 Kč.
Pavel Blaženín, odbor kultury
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budou pokračovat i v této době. Na pódiu uvidíte
vystoupení černošických dětí (15.05 h), souborů
Klíček, Vonička a Modřenec. Po 17. hodině pak
přijde na řadu černošický soubor Chorus Angelus
a v 17.30 folklórní soubor Pramínek. Slavnosti zakončí v 18 hodin dražba a kácení máje.
K dobré muzice a tanci ovšem patří také dobré
jídlo a pití. Pro letošek si organizátoři připravili prezentaci a košt vín, sýrů a pekařských výrobků.
Přijďte se pobavit i Vy!
Dana Jakešová, editorka IL

Bluesová bomba v Černošicích
Kdy: neděle 10. 5. v 20.00
Kde: Club Kino
Američan Khalif Wailin’ Walter je synovec slavného bluesového kytaristy Carla Weathersbyho, a posléze doprovodný hráč v kapele další
slavné bluesové osobnosti Lonnieho Brookse. Pomyslnou bluesovou školu vychodil Khalif právě svého slavného strýčka. Na vlastní
nohy se jako kapelník postavil po nástupu
nového století, kdy začal pracovat na vlastním
výrazu, který je ovlivněn bluesovými klasiky
Albertem Kingem, Freddiem Kingem a Albertem Collinsem. Walterův styl zpěvu má ovšem
blíže k neworleanskému rhythm’n’blues, čímž

vzniká originální třaskavá směs, schopná
oslovit různé typy posluchačů.
Khalif Wailin’ Walter koncertoval se svou
kapelou na řadě významných bluesových
festivalů včetně toho nejprestižnějšího, chicagského. V roce 2008 byl též hlavní hvězdou Šumperského Echo Blues Alive. Přijďte
druhou květnovou neděli do Club Kina na tuto
hudební show.
Více informací a ukázky hudby najdete na
www.reverbnation.com/Khalifwailinwalter4.
Koncert pořádá Město Černošice. Vstupné
150 Kč.

FOTO: archiv kytaristy

-- Khalif Wailin‘ Walter --

Pavel Blaženín, odbor kultury

z města a okolí

Jak na matematiku

FOTO: archiv divadla

Kdy: 20. května, 18.30 – 20.30
Kde: c
 entrum MaNa, Komenského 2018,
Černošice (naproti kostelu)
Zajímají vás věci kolem vzdělávání? Pak vás
třeba zaujme i beseda „Matematika podle
prof. Hejného pro předškolní i školní děti“
s doktorkou Pavlou Polechovou. Dozvíte se
odpovědi na mnoho otázek. Například, jaké
to je, když matematika nenahání strach?
Jak přirozeně rozvíjet matematické myšlení
v předškolním věku? V čem spočívá metoda
prof. Hejného, podle které se děti učí?
Prostor bude samozřejmě na vaše otázky
a odpovědi. Vstup je zdarma.
Za MC Mraveniště zve Dagmar Kušnírová

-- Premiéra divadelní inscenace Krysáci se odehraje na prknech černošického Club Kina. --

Nedělní pohádka ke dni dětí
Kdy: neděle 31. května v 16.00
Kde: Club Kino
Přijďte se svými ratolestmi oslavit Mezinárodní den
dětí s divadlem Špílberg. Na pódiu černošického
Club Kina uvede ve světové premiéře divadelní inscenaci Krysáci napsanou na motivy známých televizních Večerníčků.
Divadelní hra, jejímž základním poznáním je
zjištění, že i tato roztomilá zvířátka člověkem určená pouze k deratizaci mají také svou duši a svoje
problémy. A také, že dokáží nejen ohlodat vše, na
co přijdou, ale rovněž se radovat, smát se a plakat
a dokonce i milovat. Objevuje divákům zcela nový
svět, kde přátelství není jen pouhým slovem.
Dva krysáci, Hubert a Hodana si žijí poklidným
až nudným životem na skládce kdesi poblíž Vizovic. Do jejich života však zasáhne tragická událost.
Jednoho krásného dne zahyne Hubert pod koly náklaďáku, a tak Hodana zůstane sama pouze s Lud-

Nový hudební klub
Hudba klasická, cimbálová, etnická, košty
slivovice či pivní festival. To vše můžete najít
v programu hudebního klubu U Mitášů. Program bude v závislosti na počasí probíhat na
vyhlídkové terase nebo v prostorách klubu.
A na co se tu v květnu můžete těšit?
7. 5. v 19.00 - Degustační košt slivovic a ovocných destilátů (soutěžte s vlastním vzorkem,
nebo se jen zúčastněte degustace).
8. 5. v 19.30 - Beseda u cimbálu, cyklus setkání folkloristů a přátel vína - na vyhlídkové
terase zahraje moravská cimbálová muzika.
A bude se grilovat.
15. 5. v 19.00 - Pivní festival, ochutnávka min.
10 druhů piv z malých rodinných pivovarů.

víčkem. Každodenní ubíjející venkovskou všednost
ruší jen pravidelná zavážka, kdy se na hlavy nebohých krysáků sesypou tuny odpadků z okolí.
Spolu s jednou takovou zavážkou však do jejich života náhle jako blesk s čistého nebe vpadne
Eda. Laboratorní potkan z Prahy. S jeho příchodem
přichází na skládku nový život plný vzrušujících
dobrodružství a objevů. Velkoměstský, laboratorními pokusy zocelený Eda imponuje Hodaně svým
šarmem, znalostmi a dovednostmi a především lehkostí, s jakou překonává všechny problémy. Hodana zjišťuje, jak fádní a nenaplněný byl doposud její
život, a přátelství s Edou pomalu přechází v lásku.
Rovnocennou součástí představení jsou písničky,
které napsal Miroslav Wanek ze skupiny „Už jsme
doma“.
Na pohádku zve Město Černošice. Vstup je
zdarma.
Pavel Blaženín, odbor kultury

16. 5. v 19.30 - DIXI ROAD, open air vám zahraje oblíbená černošická kapela.
19. 5. v 20.00 - Cestovatelské promítání - Nový Zéland, cyklus povídání, promítání
a ochutnávka vín, tentokrát z Nového Zélandu
s Hankou Kavánkovou.
20. 5. v 19.00 - Václav Tobrman (klavír, zpěv)
+ host, v rámci festivalu Jazz Černošice, vystoupí multiinstrumentalista V. Tobrman se
svým hostem.
24. 5. v 20.00 - SHIRIM ASHIRIM, moderní
hebrejská etnická hudba.
30. 5. v 20.00 - Klavír na Vyhlídkové terase,
cyklus klavírních vystoupení, tentokrát s Petrem Zubajem.
Změna programu vyhrazena. Těšíme se na
vaši návštěvu!
Za hudební klub U Mitášů
Petr Mitáš, Magdaléna Voldřichová

V pátek 26. čevna od 10 hodin proběhne již 2. ročník Černošického karnevalu. Děti i dospělé bude opět čekat bohatý
program. Máte-li zájem se do programu zapojit i vy (váš soubor, spolek, workshop...) a předvést svůj um, neváhejte a pište co nejdříve na tento e-mail: vivianguitars@gmail.com.

Městská knihovna v Černošicích vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti na téma:

MÁME RÁDI ZVÍŘATA
Obrázky zvířátek, označené jménem, věkem a adresou přineste do konce května
do knihovny. Nejhezčí tři obrázky odměníme
knížkou.
Irena Šilhánková, knihovnice

Program květen 2015
Kinokavárna „Základní instinkt“
Kdy: středa 13. 5. v 19.30
Základní instinkt je americký erotický thriller režírovaný P. Verhoevenem z roku 1992,
který znamenal průlom v herecké kariéře
Sharon Stoneové. Vstup zdarma
Divadlo pro děti - „Kvak a žbluňk“
Kdy: neděle 17. 5. v 16.00
Loutkové představení Divadla Tondy Novotného o dvou žabácích, nerozlučných kamarádech a jejich dobrodružstvích. Volně navazuje na literární předlohu Arnolda Lobela.
Vstup: 70 Kč
Václav Neckář - „Mezi svými“ - komorní
koncert
Kdy: středa 27. 5. v 20.00
Po dlouhé době koncert Václava Neckáře
s kapelou v Černošicích. Vstup: 250 Kč,
předprodej Club Kino: 220 Kč
V Club Kinu proběhne také několik akcí pořádaných Městem Černošice a několik koncertů v rámci festivalu Jazz Černošice.
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z města a okolí
Aktuální informace ke kulturním, společenským a sportnovním akcím
v Černošicích a okolí najdete na www.kultcernosice.cz.

Nové knihy v knihovně
Beletrie:
CARTER, Forrest: Škola malého stromu – vyprávění o životě indiánského chlapce v Tennsee třicátých let, kterého se po smrti rodičů ujali dědeček
a babička, moudří lidé z kmene Čerokíů;
DAVIS, Brooke: Ztráty a nálezy – příběh, který
vás rozesměje, rozpláče a přesvědčí o tom, že na
změnu není nikdy pozdě;
DUŠEK, Jaroslav: Tvarytmy – vyprávění herce
Jaroslava Duška inspirované jeho dvěma pobyty ve
tmě. S kým se ve tmě setkal a co se o životě a vesmíru dozvěděl, se dočtete v této knize;
FILAN, Boris: Klimtův polibek. Román o lásce.
Co nás nezabije, to nás přizabije – kniha slovenského spisovatele. Román o velké lásce, krutě poznamenané dobou, v níž se odehrál;
GALBRAITH, Robert (J. K. Rowlingová): Hedvábník – anglický napínavý detektivní román;
GOUNELLE, Laurent: Den, kdy jsem se naučil
žít – nový román autora světoznámého bestselleru
Muž, který chtěl být šťastný. Příběh osloví každého,
kdo se zamýšlí nad sebou samým, hledá odpověď
po smyslu života a chce se stát strůjcem svého
osudu;
GREBE, Camilla: Terapeutka – severský krimi
román;
HARTL, Patrik: Malý pražský erotikon – humorná, ale místy i smutná knížka o životě;
HAYES, Terry: Já, poutník – thriller, který čtenáře zavede do zákulisí špionážních služeb a vysoké
politiky;
HERČÍK, Jan: Zvěrolékař léčí, zvířata uzdravují
– příběhy, v nichž hlavní roli hrají obětavá a inteligentní zvířata;
CHALADON, Sorj: Návrat do Killybergs – napínavý a čtivý román o zradě, inspirovaný skutečnými
událostmi. Román získal ve Francii řadu ocenění;
JANSA, Pavel: Krysy – česká detektivka;
LYNDON, Robert: Císařský oheň – pokračování

historické ságy. Hrdinové knihy Cesta sněžných
ptáků, se znovu setkávají po devíti letech. Píše se
rok 1081 a oni se vydávají na dobrodružnou výpravu
do Číny;
MIESZKOWSKA, Anna: Děti Ireny Sendlerové
– neuvěřitelný a dramatický příběh statečné ženy,
která zachránila za 2. světové války před jistou smrtí 2500 dětí, podobně jako Nicholas Winton nebo
Oscar Schindler;
SOUKUPOVÁ, Petra: Pod sněhem – rodinné drama zachycující spletité osudy jedné rodiny.

s partnerem lépe porozumět. Autor předkládá sedm
kroků, které vám přinesou klid a jistotu, posílí vzájemné partnerské pouto, pomohou oživit intimní
vztah;
PAMPLONA, Roger J.: Encyklopedie léčivých
potravin - kniha přináší mnoho nových informací
o nejrůznějších druzích ovoce, zeleniny, obilnin.
Graficky přehlednou a logicky členěnou formou seznámí čtenáře s tím, jaké zdraví prospěšné látky se
skrývají v mikroskopické struktuře potravin a jak se
jich dá využít při léčbě nemocí.

Naučná literatura:
BOUDA, Jiří: Poutnický deník - kniha akademického malíře Jiřího Boudy shrnuje zážitky z jeho velkých cest na kole po Evropě, které absolvoval v posledních deseti letech;
GITT, Werner, VANHEIDEN, Karl-Heinz: Kdyby
zvířata mohla mluvit - zvířata disponují vskutku
účinnými komunikačními systémy, aby se navzájem
dorozuměla. Nemohou s námi ale promluvit v lidské
řeči. Proto se autoři postavili do role jejich zástupců
a stali se jejich mluvčími;
HUNTINGTON, Samuel: Střet civilizací - slavná
práce předního amerického politologa je pronikavou analýzou stavu světové politiky po skončení
studené války;
JUNEK, Václav: Případ třetího bratra - název
a přebal knihy napovídají, že rodinná historie Václava Havla skrývá jedno tajemství. Žije mezi námi jeho
biologický sourozenec, tedy třetí bratr Václava a Ivana, muž, který na rozdíl od těch dvou je znám jen
velmi malému okruhu lidí;
JUNEK, Václav: Slavní a jejich vily;
KOŠŤÁLOVÁ, Michaela: Hercule Poirot - slavný
detektiv v této publikaci poprvé v historii získává na
plastické životnosti, díky které čtenář uceleně pozná
kompletní Poirotovu charakteristiku, jak mu ji vtiskla
autorka a posléze tvůrci 13 sérií filmových snímků;
MARSHALL, Andrew G.: Mám tě rád, ale zamilovaný už nejsem - v knize najdete návod, jak si

Pro děti a mládež:
BURDOVÁ, Michaela: Volání sirény. Pomsta fantasy literatura;
DURKOVÁ, Milena: Jsem průšvih jménem Klaudie - dívčí román;
HUCKLESBY, Jill: Osamělý králíček. Příběhy se
šťastným koncem - pro čtenáře od 7 let;
JOHNSON, Rebecca: Julinka a její zvířátka - pro
čtenáře od 8 let. Příběh o holčičce, která má ráda
zvířátka a chce se stát zvěrolékařkou;
KAMINSKÁ, Renata: Odvážní kamarádi - kniha
je určena pro předškoláky a navazuje na knihu Do
školky za kamarády;
KERNOVÁ, Katarína: Nevšední příběhy - sedm
příběhů o přátelství;
PITRO, Martin: Staré řecké báje a pověsti - nejznámější příběhy z řecké mytologie v obrázcích,
s nadsázkou a humorem;
WANDEL, Andrea: Poslední překážka - dívčí román o koních.

Noc kostelů: NOC JAKO DEN SVÍTÍ
Kdy: pátek 29. května od 18.15
Kde: k
 ostel Nanebevzetí Panny Marie, Komenského ul.
Noc kostelů nabídne v kostele Nanebevzetí Panny Marie program z místních „zdrojů“. Po komentované prohlídce v 18.15 hodin bude v 19 hodin
poprvé veřejně přednesena obsáhlá báseň Katedrála někdejšího černošického občana Jiřího Suchánka, převora řádu sv. Lazara Jeruzalémského (text z 50. let byl nalezen teprve nedávno ve vyšetřovacím spise soudního procesu vedeného proti lazariánům v roce 1959; báseň posloužila jako
důkazní materiál protistátní činnosti autora a přispěla k jeho odsouzení za
velezradu). A na závěr zazní od 19.30 hodin klasické kytarové skladby světových autorů (J. S. Bach, H. Villa-Lobos a A. Barrios Mangoré) v podání
černošické umělkyně Julie Šupíkové. Srdečně zveme k poslechu slov,
hudby i ticha chrámu. Více na www.nockostelu.cz.
Lucie Poulová

inzerce
Prodám el. sekačku na vzduchovém polštáři Flymo Turbo Lite 330. Plující
sekání, žádné stopy kol, lehká, zaběr 33 cm, vhodná i do členitého terénu
a pro starší osoby. Málo používaná, cena 1.200,- Kč. Tel. 602 388 872

DRÁČEK – DĚTSKÁ HERNA, z.s.
přijímá děti na letní prázdniny
i na nový školní rok.
www.dracek-detskaherna.cz
email: dracek.dh@seznam.cz, tel.: 737 60 18 96
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Knížky v angličtině:
FOLLETT, Ken: The Pillars of the Earth (v češtině Pilíře země) - historický román. Děj se odehrává
v Anglii ve 12. století;
McDERMID, Val: The Torment of Others (v češtině Utrpení jiných) - kriminální psychothriller;
NESBO, Jo: Nemesis (v češtině Nemesis) - detektivní román současného norského autora.

Solvayovy lomy
Již loni v létě jsme vás informovali o tom, že město Černošice věnovalo
vysloužilý buldozer Stalinec skanzenu Solvayovy doly. A ten za to nabídnul
možnost bezplatného vstupu do skanzenu až do 30. 10. 2016 pro občany města Černošice, žáky základní školy a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Černošice, a obyvatele domu s pečovatelskou službou.
Prohlídka skanzenu Solvayovy lomy určitě stojí zato, nenechte si ji ujít.
Sezónu zde zahájili již 25. dubna. Více na www.solvayovylomy.cz.
Dana Jakešová, editorka IL

inzerce

Koupím chatu nebo dům
mob. 737 828 207

Odvezu, přivezu - kamkoliv, cokoliv
Cena dohodou!
Luxus vůz Hyundai i40
Cena: d
 o 10 km - 15 Kč/km
od 10 km - 10% sleva z objednávky

Smluvní přeprava osob!
Tel.: 602 201 734

