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Stavební práce ve škole se o prázdninách
rozeběhnou na plné obrátky
FOTO: MěÚ Černošice

-- Přes léto se škola promění ve velké staveniště. --

V posledních měsících probíhala školní výuka
společně se stavbou sportovní haly a vestavbou
učeben do podkroví nejstarší budovy. Byť je to
pro většinu dětí, učitelů i rodičů nepříjemné,
skrývá se za tím spousta úsilí a snahy o zkvalitnění prostředí, ve kterém děti tráví několik let
svého života.
A tak nám od zimy, zatím pomalu, vyrůstá
před nejnovější školní budovou sportovní hala,

do které budou chodit děti na tělocvik, a nad
hlavami dětí v nejstarší budově se rodí pět nových tříd. Skloubit stavební práce s výukou není
snadné. Všichni jsme se o tom za poslední dobu
přesvědčili. Všichni však děláme maximum pro
to, aby omezení, která s sebou stavební práce
přinášejí, byla co nejmenší.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic
Pokračování na str. 6

Černošická
Mariánská pouť
Kdy: 15. a 16. srpna
Kde: p
 rostranství před kostelem
Nanebevzetí Panny Marie
Zveme vás na tradiční Mariánskou pouť. Sejdeme se tradičně u černošického kostela.
Budou pro vás připraveny pouťové atrakce,
pohádky pro děti, koncerty a mnoho černošických i přespolních umělců, kteří se budou
střídat na pódiu vedle kostela.
Byli bychom rádi, kdyby se do programu
svým vystoupením zapojilo co nejvíce černošických spolků a umělců. Letos totiž naše
město slaví 900 let od první písemné zmínky, a tak by bylo hezké to společně na pouti
oslavit. Své nabídky prosím směřujte co nejdříve odboru kultury.
Nejen černošické výtvarníky a prodejce
bychom pak rádi upozornili na možnost stánkového prodeje na řemeslném jarmarku.
Tradiční výstava o historii Černošic bude
věnována konci 2. světové války v Černošicích a okolí.
Bližší informace o programu budou zveřejněny v dalším čísle IL, na webu města
a plakátech akce, nebo je získáte na odboru
kultury na tel. 602 200 817 nebo na emailu:
pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
FOTO:
Petr Kubínjedno
(2014)foto z loňska (myslím,
+ vytáhnout
že jsme měli fotky v IL srpen a září 2014)

Jaké další akce
nás ještě v rámci oslav
900. výročí Černošic čekají:
15. - 16. 8.
28. - 30. 8.
4. 9.
6. 9.
19. 9.
28. 9.
Listopad
7. 11.
5. 12.

Mariánská pouť s koncertem v kostele
Letní kino ve Sportparku Berounka
Bukifest v Club Kinu
Radiofest „Pro Černošice“
Černošický běh – 9900 metrů
Svatováclavské setkání
Výstava o historii Černošic a jejich významných osobnostech
Černošický ples
Mikulášské trhy

-- Letošní pouť bude součástí
oslav 900. výročí Černošic. --

z radnice

Odpočívadlo
nad skálou

AUTOR: Jan Voltr a Kristýna Jirsová

Rada města schválila zpracování projektové dokumentace malého odpočinkového místa s vyhlídkou nad skálou u železničního mostu. Na
tomto místě je už mnoho let navážka a je neudržované, a prakticky neudržovatelné. Původně
jsme chtěli žádat o podporu realizace třeba ještě v letošním roce z dotačního programu Středočeského kraje, ale tato možnost nakonec padla.
Doufáme, že se brzy objeví další možnost - a připravenému štestí přeje. Na oblíbeném vstupu do
našeho města by tak mohlo pro pěší i cyklisty
vzniknout příjemné odpočívadlo s krásným výhledem. Návrh zpracoval architekt Jan Voltr ve
spolupráci s architektkou Kristýnou Jirsovou.
Filip Kořínek

Mateřská škola v Karlické ulici
se také převlékne do nového kabátu
Začátkem června jsme se z webu Státního
fondu životního prostředí dozvěděli, že bylo
vyhověno naší žádosti o dotaci, kterou jsme
podali letos v dubnu. Byla to narychlo vypsaná dotační výzva a štestí přálo jen připraveným, kteří navíc dokázali splnit podmínku, že
finanční prostředky prostaví v letošním roce.
Zároveň se jednalo o poslední výzvu končícího
programového období. Černošice patří mezi ty
úspěšné a dostali příslib poskytnutí finančních
prostředků ve výši 7.734.550 Kč. Spoluúčast
města je 1.800.000 Kč. Okamžitě poté jsme
zahájili výběrové řízení na zhotovitele tak, aby

mohly práce začít hned na začátku prázdnin.
Ačkoliv je stavební sezóna v plném proudu, přihlásilo se hned 6 firem. Nejvýhodnější nabídku
podala společnost ROYAL DIAMOND, s. r. o.,
která nabídla realizaci stavby za 7.154.960
Kč. Rozpočtová cena stavby byla 9.379.718
Kč, úspora v tomto výběrovém řízení činí
2.224.758 Kč.
Všechny pavilony mateřské školy v Karlické ulici se tak dočkají zateplení obvodového
pláště, nových venkovních omítek, nových
zateplených střech i spojovacího krčku mezi
pavilony. Nebudou chybět ani nová okna ve

všech budovách namísto těch stávajících výklopných, jejichž doba slávy již dávno uplynula.
Současně s tím bude proveden nový systém
hromosvodů.
Protože se stavební činnost takového rozsahu nedá stihnout za pouhé dva měsíce
prázdnin, stavbaři budou mít za úkol v červenci
a srpnu provést takové práce, které by jinak
omezovaly provoz mateřské školy. O těchto
dvou měsících budou vyměněna všechna okna
a vnitřní parapety, budou provedeny začišťovací práce v interiérech a dojde ke kompletní
rekonstrukci spojovacího krčku. Až se vrátí do
školky v září děti, budou si muset po nějaký
čas zvyknout na přítomnost dělníků, kteří se
budou věnovat venkovním pracím na střeše
a fasádách. Všechny práce musí být hotovy do
konce listopadu.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic

Obnova zeleně v zahradě Základní umělecké školy Černošice dokončena
V květnu byl dokončen projekt regenerace zeleně v zahradě Základní umělecké školy, který
město Černošice realizovalo v rámci Operačního programu Životní prostředí, a za finanční
podpory ve výši 335.956 Kč. Velký důraz při
realizaci projektu byl kladen na zachování typického charakteru zahrady, které dominuje prvorepubliková vila architekta Osvalda Polívky, významného představitele pozdní neorenesance
a průkopníka secesní architektury.
Nyní je rekultivace zahrady těsně po dokon-

čení, takže skutečný efekt budeme moci ocenit
až v průběhu příštích měsíců či let, až nová vegetace zakoření a začne prosperovat. Výsadbou
pečlivě vybraných rostlin získá zahrada novou
atmosféru, barevnost a pestrost. Nové stromy
s bohatými korunami a množství keřů vytvoří estetickou, ale i účinnou protiprachovou a protihlukovou kulisu. Rostliny pokvetou od časného jara

až do pozdního léta a vytvoří příjemné prostředí
vhodné pro nejrůznější kulturní a společenské
akce: svatební obřady, vernisáže, workshopy
nebo instalace děl žáků ZUŠ. Součástí realizace
sadových úprav je i automatický závlahový systém, který zajistí vitalitu nových rostlin a dřevin,
ale i následná odborná péče.
Ivo Stanček, projektový manažer
2xFOTO: MěÚ Černošice

-- Barevnost a pestrost zahrady je vidět již nyní, krátce po dokončení rekultivace. -4

z radnice

Jednou větou...
• Císař římský a král český, Karel IV., udělil na
žádost purkmistra Kořena z Kořenova městu
Černošice k jeho 900. výročí zvláštní privilegium vybírat dvacku od každého projíždějícího
cyklisty.
• Na poslední týden vyučování se do Černošic opět nastěhovala Česká školní inspekce,
aby prošetřila další sérii stížností na naši základní školu; přehled všech kontrol „na podnět“ a vyjádření vedení města k důsledkům pro
školu najdete uvnitř listu na straně 8. Podněty
posílané několika rodiči a bývalými zaměstnanci školy byly již adresovány České školní inspekci, Krajské hygienické stanici, Hasičskému záchrannému sboru, Ministerstvu školství,
Krajskému úřadu Středočeského kraje, Veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi) a Úřadu
na ochranu osobních údajů.
• Rada města rozhodla zadat zakázku na
zpracování návrhu interiéru nových učeben
školy společnosti Jestico + Whiles, která stojí
za úspěšným projektem nové radnice a za podobou městského sálu.
• V posledním květnovém týdnu ministr životního prostředí schválil pro Černošice dotaci na
zateplení Mateřské školy Karlická (vč. rekonstrukce střechy, výměny oken, zateplení fasády), stavba ale musí být hotova do konce roku.
Nejdříve musí proběhnout výběr stavební firmy,
což je časově náročný proces na řadu týdnů.
Současně je některé části projektu nutné realizovat o prázdninách (střecha, okna). Pokusíme se o zázrak na počkání, i když to může
znamenat jistá procesní rizika. I takto se projevuje špatný postup minulých českých vlád při
čerpání evropských fondů a současná snaha
nakonec vrátit do Bruselu co nejméně…
Jak je to s přestupy dětí na jiné školy?
Do dobřichovické základní školy během aktuálního školního roku přešlo 7 dětí z Černošic. Dalších 7 přijala pro příští školní rok,
několik již musela odmítnout. Radotínská
ZŠ přijala v končícím roce jednu žákyni, na
příští rok se přihlásili z Černošic dva žáci.
Všenorská škola od září přijala dvě černošické děti, z toho jedno do první třídy.
V Řevnicích žádný přestup od nás nebyl.
Celkem z naší školy ke konci května odešlo
v tomto školním roce 17 dětí z celkového
počtu cca 760 žáků, naopak jiných 12 do
školy přistoupilo. Celkový počet přestupů
bude znám až s koncem prázdnin.
Pro srovnání, v předchozích dvou letech
dle aktuálních údajů školy odešlo za celý
rok (mimo odchody na gymnázia) 32 dětí
ve šk. roce 2012/13 a 17 dětí v roce
2013/2014. Podle výročních zpráv současně jiné během roku přistoupily, takže
celkový počet se v průběhu roku v obou
letech zvýšil.
Do prvních tříd nám nastoupí 1. září rekordní počet cca 160 prvňáčků a počet tříd se
zvýší zřejmě o jednu na celkových 37.

• Dvacet žáků z naší školy se zúčastnilo společného tréninku s naším nejúspěšnějším squashistou a 15násobným mistrem republiky Janem
Koukalem – šlo o první ze série setkání našich
žáků se špičkovými českými sportovci v rámci
„roku fair play“ vyhlášeného vedením školy.
• Připravuje se vznik malé knihovny pro cestující na mokropeském nádraží.
• Černošickou betonárku nově provozuje místo
firmy BTN Trade společnost Tybet Invest.
• Zastupitelstvo města schválilo záměr koupě
5000 m2 pozemků pod základní školou, která
má po loňském bezplatném převodu 7000 m2
završit proces, na jehož konci bude město vlastníkem celé plochy cca 12 tis. m2 již dříve určené
územním plánem pro zázemí školy, a to za celkovou cenu cca 15 mil. Kč; pro další rozvoj školy
a města se jedná o strategicky nejvýznamnější
krok v poslední době.
• Modelka Vlaďka Erbová se ve VIP zprávách
svěřila televizi Prima, že se v naší škole bojí
o svoji devítiletou dceru a raději na ni hned před
školou vždy čeká.
• Podle čerstvého dendrologického posudku je
z 204 topolů mezi Černošicemi a Radotínem 19
stromů v havarijním stavu (nutno pokácet v nejbližší době), dalších 103 ve špatném stavu a rovněž se doporučuje je pokácet, a zbylých 84 je
možné výrazným prořezem stabilizovat ještě na
dobu cca 5 let; prezentaci posudku a projednání dalšího postupu zařadíme na červencové
zastupitelstvo.
• Ve sportparku Berounka proběhl o prvním
červnovém víkendu první Černošický jarmark,
dětský den plný zábavných úkolů a atrakcí pro
děti a přivítání historického královského průvodu; císaře a krále Karla opět hrál dobřichovický
ochotník Karel Král; následně královský průvod
na masopustním náměstí pozdravili mokropesští a všenorští. Děkujeme všem, kteří se na akci
podíleli.
• Na Radotínské a Karlštejnské byly nainstalovány nové digitální radary na měření rychlosti.
• Rada města schválila souhlasné vyjádření na
podporu žádosti o dotaci pro soukromý záměr
výstavby domova pro seniory (domu s poskytováním sociálních a zdravotních služeb) v oblasti
Lada mezi ulicemi Ostružinovou a Slunečnou.
• Začal prodej vstupenek na Radiofest Pro Černošice, kde 6. září zahrají Chinaski, Michal Hrůza, Xindl X, Nebe a Jelen; do konce července
jsou lístky v Bílé slunečnici a v Cellariu k dispozici za zvýhodněnou cenu 99 Kč, děti do 150 cm
zdarma.
• Na zastupitelstvu byla prezentována Koncepce pražských břehů, která navrhuje pro oblast
soutoku Berounky a Vltavy společnou a k přírodě citlivou správu formou tzv. příměstského
parku; usnesením zastupitelstva Černošice přistoupily ke společnému memorandu dotčených
městských částí a obcí; zastupitelstvo současně
odmítlo záměr splavnění Berounky od Prahy do
Berouna pomocí plavebních komor, který vychází ze zákona o vnitrozemské
plavbě z roku 1995.

Vítání občánků
Nové občánky města Černošice přivítal v pátek
15. května starosta Filip Kořínek v krásném prostředí městského sálu na Vráži. Vítání se zúčastnilo 22 narozených dětí spolu se svými rodiči
a někdy i celými rodinami. Program pro naše
nejmenší opět připravila Základní umělecká škola Černošice. Na flétny nám zahrály sestry Viktorie a Tereza Kuchařovy, kterým tímto za jejich
vystoupení moc děkujeme.
Vítání nových občánků je velmi příjemnou
místní tradicí, kterou chceme držet a roztomilé
přírůstky naší místní komunity vždy náležitě přivítat a odměnit malým dárkem. Těšíme se na
setkání s dalšími šťastnými maminkami a tatínky
a jejich dítky.
Další vítání občánků plánujeme na pátek
6. 11. 2015 od 16.00 hodin opět v městském
sále v Centru Vráž. Přihlásit se můžete již nyní na
emailu eva.rehorova@mestocernosice.cz, nebo
na telefonu 221 982 526.
Eva Řehořová, matrikářka
FOTO: MěÚ Černošice

-- V květnu jsme přivítali 22 nových občánků. --

Omezení
pro řidiče a obyvatele
Komenského ulice
15. až 16. 8.
Komenského ulice bude z důvodu konání pouti
uzavřena od ulice Pod Horkou až po ulici Jižní.
Prosíme všechny majitele zde parkujících vozidel, aby si svá vozidla přeparkovali. Komenského ulice musí být naprosto bez aut. Obyvatelé
bydlící u školy a v nových bytových domech
mohou tuto uzavírku objet přes Horku.
Pavel Blaženín

Z redakční rady
Zápisy ze schůzek redakční rady Informačního
listu Černošice jsou k dispozici na webu města.
K nahlédnutí jsou rovněž na Městském úřadu
u slečny Adély Červenkové z odboru kultury
a po předchozí dohodě také u paní Magdaleny
Košťákové, asistentky starosty.

Filip Kořínek, starosta

Veřejné zasedání zastupitelstva
proběhne ve středu 15. 7. od 19.00
v městském sále na Vráži.
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Stavební práce ve škole se o prázdninách
rozeběhnou na plné obrátky

FOTO: Petr Kubín

Pokračování ze str. 1

Sportovní hala
Po překonání porodních bolestí, jak tomu bývá
u každé začínající stavby, se již žádná nechtěná
překvapení, která by znepříjemnila vyučování,
nekonají. O překvapení však není ani tak nouze.
Jedno z nich na nás čekalo při samotné úpravě
zemní pláně pro založení nové stavby.
Po provedení statických zkoušek podloží se
ukázalo, že jeho únosnost není dostatečná. Muselo proto následovat zpevnění a podloží bylo
speciální technologií provápněno. Nyní je jeho
únosnost taková, že by se na něm dal postavit
mrakodrap. Poté, když se provedla pokládka
podkladních betonů pro sportovní halu a byly vykopány sondy u stávajících sloupů držících zbytek
terasy u budovy „A“, na kterých má být ukotven
ocelový nosník nesoucí konstrukci střechy nové
sportovní haly, bylo zjištěno, že založení ani vyztužení sloupů neodpovídá výkresům, podle nichž
se nejnovější budova před cca 10 lety stavěla.
Tyto komplikace značně zpomalily stavební práce
a stavba se jimi prodraží. Sloupy musely být speciální technologií odříznuty a následně zesíleny
včetně jejich základů. Teprve potom bylo možné
přistoupit k provádění ocelových výztuží a betonáži základové desky.
Jakmile bude dokončena základová deska,
začne se s realizací obvodového zdiva, stavba
tak konečně poroste před očima. Až půjdou děti
v září opět do školy, na místě dnešní jámy bude
stát budova.
Nové třídy v podkroví
Výstavba nových učeben na půdě nejstaršího
objektu byla naplánována tak, aby se do prázdnin
prováděly jen činnosti, které nemají vliv na úpravy
prostorů, které jsou školou využívány. Jinými slovy, práce probíhaly až dosud jen na půdě.
Po překonání prvních problémů, kdy se dostal
prach neutěsněnými průduchy při bourání komínů do tříd, výuku již nic významně nenarušilo. Přítomnost stavbařů nad třídami je samozřejmě znát,
i když se hlučné práce provádí odpoledne a o víkendech. Že se nahoře nad třídami něco děje,
dnes dokládá pouze prasklina na stropě v jedné ze tříd. Ta vznikla poté, co byly vystěhovány
tuny nepořádku a všemožného harampádí, které
škola nahromadila za celou dobu své existence
a strop se tak odlehčil. Prasklina byla posouzena
statikem a je sledována pomocí sádrových terčů.
Ani po opětovné kontrole dalšími dvěma statiky
se neprojevil její pohyb a nemá jakýkoliv vliv na
stabilitu stropu.
Nad ním se nyní dokončuje samonosná podlaha nad tou původní. Zároveň se provádí vyřezání
stávajících vazeb a trámů tak, aby se podkroví

zvětšilo a daly se do něj vestavět nové třídy. Po
začátku odstraňování jednotlivých vazeb a jejich
nahrazování ocelovými nosníky se ukázalo, že je
to činnost nad očekávání značně problematická, a to zejména z časových důvodů. Vyřezat lze
vždy jen jednu vazbu, vedle ní musí být připravena nová z oceli, která se hned po odstranění té
staré, musí vsadit na původní místo. Tyto činnosti
nejde nijak urychlit, aby se neohrozila stabilita
střechy, a stavba jde proto poměrně pomalu.
Současně s tím postupně dochází k odstranění stávající střešní krytiny. Na jejím místě přibývá
nová konstrukce střechy, která se hned zakrývá
fólií a plachtami. Velmi obtížné nahrazování stávajících vazeb může znamenat prodloužení konečného termínu dokončení, který byl stanoven
na konec září. Teprve po nahrazení všech vazeb
a dokončení podlahy lze zodpovědně odhadnout,
o jaký čas se případně stavba prodlouží.
O prázdninách dojde k úpravám stávající budovy „B“ a „C“
Jakmile školu opustí děti, začne se s prováděním prací i ve stávající budově. Musí být vybourány otvory ve stávajícím stropu pro budoucí
schodiště do podkroví, schodiště musí být v září
dokončena, s čímž souvisí i značná úprava střechy v místech budoucích schodišť. Zároveň musí
být realizována řada protipožárních opatření.
Dojde tak k odstranění stávajícího dřevěného
obložení na chodbách, k výměně dveří do tříd za
protipožární a k realizaci oddělovacích požárních
stěn u schodišť v nejstarší budově. Přitom budou
prováděny i práce na všech nových rozvodech
z nejstarší budovy do podkroví.
Nová fasáda i okna
A to není všechno, budova z 20. let minulého
století se dočká i nového kabátu. Hned jak dětem
předčasně začaly prázdniny, budovu obklopilo
lešení, z kterého budou dělníci provádět zateplení obvodového pláště a novou venkovní omítku.
Zmizí i dosavadní okna, která před lety pořídilo
tehdejší vedení školy. Jsou sice plastová, ale
naprosto nevyhovující. Nejen, že jimi prostupuje
teplo, ale protože nejsou dělená, otevírání a zavírání takového okna sahajícího od parapetu až
ke stropu, je pěkným oříškem. Nahrazena budou
klasickými dělenými okny tak, jak tomu bylo předtím, než byla pořízena ta současná.
Výměna rozvodů vody a odpadů v budově
„D“
V budově „D“ pocházející z období totality
bude od září, i v horních patrech téct voda. Ač
se to zdá neuvěřitelné, poslední dobou toho

-- Půda se přes léto promění v nové učebny. --

z kohoutků, zvláště v době oběda, kdy byly puštěny v kuchyni myčky nádobí, v horních patrech
moc neteklo. Bylo to způsobeno zcela zarostlým
a zkorodovaným potrubím z osmdesátých let, kdy
se používalo to nejméně kvalitní. Poté, co potrubí
v letošním roce – naštěstí přes den - opět prasklo, byl to poslední impuls k bezodkladnému zahájení jeho výměny.
Vyměněny budou o prázdninách kompletní
rozvody vody a odpadů v budově „D“ a přibude
nové potrubí na požární vodu. Dosud bylo společné, což již dnešní předpisy neumožňují. Současně s tím budou vyměněny obklady a dlažby
v sociálních zařízeních a staré zařizovací předměty budou nahrazeny novými.
Třída pro prvňáčky namísto školky
Jako jediná, dosud stavební činností nedotčená (vyjma suterénu) budova „A“ také nebude
ušetřena stavebního zásahu, i když bude ve srovnání s ostatními stavebními pracemi v okolních
budovách zanedbatelný. V budově „A“ bude jedna ze tříd před pár lety přebudovaná na třídu mateřské školy opět přetvořena na klasickou třídu,
kde budou od září prvňáčci.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic

Upozornění
Výluky vlaků
a uzavírka přejezdu
Výluka 1. koleje mezi železničními stanicemi
Dobřichovice a Praha Radotín bude od 28.
7. do 11. 8. 2015. V rámci této výluky bude
mimo jiné provedena i uzavírka přejezdu
v Černošicích (oprava povrchu v koleji č. 1
a oprava odvodňovacího žlabu u koleje č. 2).
Jiří Kočárek
Správa železniční dopravní cesty
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Z městské
policie
• Dne 26. 5. 2015 v 16.35 hodin byla hlídka
Městské policie Černošice požádána o součinnost OO PČR Řevnice o prověření oznámení
o havarovaném osobním automobilu v ul. Jansova v Černošicích. Hlídka na místo ihned vyjela. Zjistila zde nabourané vozidlo Škoda Fabia,
které stálo napříč komunikací a předním levým
kolem stálo v odvodňovacím kanále, kde narazilo do betonového přejezdu přes tento kanál.
Na přední části levého boku vozidla byly patrné

Sbírka
na sportovní halu
Ve sbírce na sportovní halu, jejíž cílová částka je 10 milionů, bylo k 15. červnu celkem
shromážděno:

8.475.173 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
1.524.827 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!“
FOTO: Petr Kubín

stopy po nárazu a zároveň došlo díky nárazu
k vystřelení předního airbacku. Na místě se
nacházela řidička vozidla, která byla zraněná.
Hlídka městské policie proto na místo přivolala rychlou záchrannou službu a ta ji následně
převezla k ošetření do fakultní nemocnice Motol. Řidička vozidla na místě uvedla, že si nepamatuje, jak k nehodě došlo, jen to, že jela
ulicí směrem do kopce. Na místo byla přivolána
i dopravní policie, která si tuto dopravní nehodu
na místě převzala k dalšímu šetření. Následně
místo po nehodě odklidili přivolaní hasiči.
• Město Černošice bude v tomto roce opětovně rozvíjet svůj městský kamerový dohlížecí
systém. Městská policie podala návrh na rozvoj kamerového systému v Černošicích, a to

konkrétně o další 3 kamerové body. Tyto jsou
situovány tak, že mají hlídat odjezd a příjezd vozidel do části Mokropsy a také průjezd vozidel
na Vráži.
Uvedený systém je využíván od svého vzniku
k objasňování protiprávního jednání, které bylo
spácháno na území města, ale i v okolních obcích. V nejednom případě tak došlo k včasnému zadržení pachatelů trestné činnosti.
K obnově kamerového systému došlo v minulých týdnech i ve městě Dobřichovice. Zde
došlo k výměně některých stávajících kamer za
novější s lepším rozlišením. I v tomto případě
město uvažuje o rozšíření tohoto systému.
Gregor Dušička
Městská policie Černošice

Do sbírky přispěli:
p.k. Solvent (Martin Moravec) 2 000 000 Kč,
Libor Malý 1 080 000 Kč,
PRO.MED.CS Praha, a.s. (Ivan Daněk) 907 500 Kč,
Daniela a Jiří Pavlíčkovi 220 000 Kč;
částkou 200 000 Kč: Jan Fara, Erilens s.r.o. (Pavel Tichý), Dagmar a Radek Jalůvkovi, Zdeněk
Otava;
částkou 150 000 Kč: Marek Sláčík, Stavitelství Řehoř s.r.o. (Petr Řehoř), AQUACONSULT, spol.
s.r.o. (Zdeněk Vlček) - přípojky VaK do ceny 150 tis. Kč bez DPH;
částkou 100 000 Kč: Daniel Broda, Miroslav Huňáček, Zuzana a Daniel Zejdovi, Alžběta
a Tomáš Kratochvílovi, Vendula a Filip Kořínkovi, BRUDRA s.r.o. (Pavel Růžička), Klára Nováková,
Kateřina a Robert Nešpůrkovi, Josef Hlavička, Tomáš Sokol, Jan Strakoš, Benefit Management s.r.o.,
Radim Jasek, Barbara a Jan Žákovi;
Michal Hon 90 000 Kč,
Alexandr Pavlov 75 000 Kč,
Věra Čáslavská 75 000 Kč,
Martina a Jan Göttelovi 70 000 Kč,
Petr Wolf 58 800;
částkou 50 000 Kč: Jestico + Whiles (Sean J. Clifton), Olga Humlová, David Hendrych, Alice
a Tomáš Uzlovi, Vlaďka a Tomáš Hlaváčkovi, Jiří Stržínek, Jan Neuman, Marcel Hujo;
částkou 30 000 Kč: Peter Palečka, Zdeněk Kavka;
částkou 25 000 Kč: Jiří Holubec, Milan a Simona Nováčkovi, Kateřina a Daniel Matulovi, Vladimír
Frank, Jurij Zíma, Lenka a Karel Kacálkovi, Magda a Petr Košťákovi, Petr Coka, Rudolf Štika, Karel
Müller, Luboš Bórik;
částkou 20 000 Kč: Vlastiml Ráb, Karel Znamenáček;
Skauti 16 951 Kč;
částkou 10 000 Kč: Petr Sýkora, Martina a Ivan Melounovi, Gabriela Linhartová, Bohatovi - Luna,
Václava a Miroslav Jersákovi, Radovan Maťha;
Vladimír Knop 6 000 Kč;
částkou 5 000 Kč: Brožovi, Magdalena Vančáková, M., M., J. a V. Stádníkovi, Sládkovi, Alexandr
Pařík, Pavel Hokr, Michal Suchý;
Pavel Fojtík 4 000 Kč,
Adéla Červenková 3 220 Kč;
částkou 3 000 Kč: Ilona a Jan Arnoldovi, Jana a Pavel Cejnarovi;
Budíkovi 2 500 Kč,
částkou 2 000 Kč: Markéta Finnová, Eva Gryczová, Radko Pöschl, A. a P. Zmatlíkovi;
DOS Doubkova obch. Společnost s.r.o. 1 864 Kč,
Dana Pánková 1 500 Kč,
Lucie a Petr Křenkovi 1 111 Kč,
Jan Vobořil 1 111 Kč,
částkou 1 000 Kč: Dana Šabatová, Jaromír Příhoda, Aleš Pajgrt, Gisa s.r.o. (I. Korčák), Zimmermannovi, Pavel Blaženín;
částkou 500 Kč: Jan Lachnitt, Samuel Hron, Martin Šlechta.
Sbírky z akcí: Tříkrálová sbírka 2014 (bří Ebenové) 37 000 Kč, Černošický ples 22 222 Kč,
Prodej kalendářů 2015 21 000 Kč, dobr. vstupné divadlo 5.E - 1 755 Kč
Dále přispěli: Radek a Martina Musilovi, Robert Zugar, Vladimír Vaněk a další nejmenovaní dárci.

-- Počáteční komplikace stavbu haly zdržely.
Nyní už nám ale bude doslova růst
před očima. --

Projekt sportovní haly podpořila řada dalších osob a firem také nepeněžní formou, vč. bezplatného
poskytnutí služeb. Jejich aktuální přehled Vám přineseme v některém z příštích čísel Informačního
listu. Všem velice děkujeme za podporu dobré věci pro naše město.
Pokud můžete i Vy přispět, prosím podívejte se na www.procernosice.cz nebo kontaktujte
hala@mestocernosice.cz.
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Stížnost na stížnosti
Kontroly, stížnosti a požadavky v ZŠ Černošice ve školním roce 2014/2015
V prvním červnovém týdnu se ředitelka školy
obrátila na město s dotazem na možnost právní
ochrany před šikanózním jednáním malé skupiny rodičů. Na školu byly podány hned dvě další stížnosti České školní inspekci. Přes členku
školské rady dostala paní ředitelka od několika
maminek další dvě stránky otázek - tentokrát jich
bylo 21, a to ani ne dva týdny poté, co odpověděla na předchozí sérii dotazů. Městu byla
postoupena k prošetření stížnost, kterou stejné osoby počátkem měsíce podaly na Českou
školní inspekci – jako již jiné podněty předtím.
A jen o pár dní později se Česká školní inspekce

Stanovisko vedení města
k nestandardnímu počtu stížností
na základní školu
Česká školní inspekce zaslala počátkem června městu coby zřizovateli sdělení, že od pondělí 15. 6. provede v naší škole další kontrolu
„na podnět“. ČŠI je povinna se zabývat všemi
podněty, které obdrží. Pro informaci přikládáme
přehled kontrol „na podnět“, kterými již v aktuálním školním roce škola prošla. Mezi autory
podnětů se opakují stejná jména. Veřejnou kontrolu a upozorňování na možné problémy považujeme obecně za prospěšné, ovšem v určité
podobě a v tomto počtu jsou pro školu již velmi
zatěžující a z hlediska kvality jejího fungování
mohou být až kontraproduktivní.
Kontroly „na podnět“, na základě stížnosti,
ve šk. roce 2014/2015:
• Česká školní inspekce – na podnět - finanční
kontrola za školní roky 2013/14 a 2014/15 nebylo zjištěno porušení školského zákona.

ohlásila po dalším podnětu zase v jiné věci na
další vícedenní, hloubkovou kontrolu v posledním týdnu školy, včetně dne rozdávání vysvědčení. Celkový počet podnětů za tento školní rok
tak dále významně narostl. Řada lidí se domnívá,
že cílem stěžovatelů od začátku je prokázat, že
vedení školy je špatné, popřípadě jej znechutit
a donutit ze školy odejít. Existuje podezření,
že za těmito aktivitami stojí i bývalí zaměstnanci
školy a jejího vedení. Tyto účelové snahy v důsledku brání řádnému fungování školy a obrací
se tak proti zájmům dětí i rodičů.
Poslední sérii otázek paní ředitelka vrátila
zpět školské radě s žádostí, aby z nich vzhledem k její časové vytíženosti byly vybrány jen ty,
které školská rada sama považuje za zásadní. Je
v souladu s obecnými principy poskytování informací, že žádný subjekt není povinen odpovídat
• Česká školní inspekce – prošetření stížnosti na rozvrh, komunikaci s vedením, vstup
do školy – dvě stížnosti shledány nedůvodné,
u třetí přijata dílčí nápravná opatření; podnět
stěžovatelek byl současně podán i na Středočeský kraj a na Ministerstvo školství; v rámci
kontroly strávilo v naší škole pět inspektorů
z různých míst republiky v lednu celkem čtyři
dny; zevrubná výsledná zpráva byla zveřejněna
na školním webu v části Dokumenty.
• Krajská hygienická stanice – kontrola na
podnět na povinnosti dle zák. 410/2005, na
lavice používané žáky na 2. stupni, na odstranění šatních skříněk, přezouvání, kapacitu školy – v části bodů shledáno bez závad, u několika přijata dílčí opatření.
• Krajská hygienická stanice - kontrola na podnět na povinnosti dle zák. 410/2005, stížnost
na vybavení tříd, využití tříd družiny pro výuku,
místo pro převlékání, lavice – ve většině bodů
nezjištěna zásadní pochybení, přijata jen dílčí
opatření.

K provozování přívozu a plaveb na Berounce
V květnovém čísle Informačního listu byl zveřejněn otevřený dopis zastupitelstvu podepsaný
skupinou občanů. Dotazy v něm položené se
týkaly přívozu a plaveb po Berounce.
Stanovisko plavební správy
Státní plavební správa obdržela Váš dopis ve
věci provozování přívozu na Berounce v Černošicích, kdy řeka Berounka je dle zákona
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění v daném úseku sledovaná vodní cesta dopravně významná využitelná.
K jednotlivým otázkám sdělujeme následující:
1) Co je v případě myšleno „plavební dráhou
přívozu“, pokud není jasně stanovena vodními znaky?
Parametry plavební dráhy v uvedené lokalitě
nejsou stanoveny. Plavidlo tedy musí odpovídat
skutečným parametrům vodní cesty. Plavební dráhu není z tohoto hlediska nutné jakkoliv
značit.
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.)?
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V daném úseku v současné době nejsou garantovány návrhové parametry plavební dráhy
dle příslušné vyhlášky. Vůdce plavidla odpovídá
za bezpečnou plavbu a tudíž i cestujících, musí
ověřovat v případě různých změn průtoků, zda
plavidlo odpovídá stávající dráze. Konečné rozhodnutí o vyplutí a posouzení plavební situace je
vždy na vůdci plavidla.
3) Kdo nahradí říční policii, která není v tomto úseku toku přítomná, v případě střetu plavidel nebo jiné nehody?
K šetření a stanovení příčin plavebních nehod
je příslušná Státní plavební správa, nebo v definovaných případech Policie ČR.
4) Máme očekávat úplný zákaz koupání
a potápění v daném úseku vodního toku?
A pokud ne, kdo bude odpovědný za případné poškození zdraví a osob v souvislosti
s převozní lodí?
Pro úplný zákaz koupání v daném úseku
vodního toku není důvod. Koupání je podle plavebních předpisů zakázáno v trase přívozu, respektive koupající se osoba nesmí křížit dráhu
přibližujícího se plavidla a je povinna dodržovat
bezpečnou vzdálenost od plavidel. Současně

na otázky týkající se názorů nebo budoucích
rozhodnutí.
Další texty a podněty sepsané stejnou skupinkou osob byly směřovány zastupitelstvu, vedení města, redakci Informačního listu. Stížnosti
související se školou dorazily také k Úřadu na
ochranu osobních údajů a k veřejnému ochránci
práv, tedy ombudsmanovi. Stěžovatelky zřejmě
napadly i dosavadní práci České školní inspekce
a nezávislost inspektorů. Do dění byla zatažena
média, včetně bulvárního televizního pořadu, kde
reportáž hraničila s šířením poplašné zprávy a neférově se opírala do učitelů naší školy jako celku.
Rada města a zástupci města ve školské radě
k věci vydali stanovisko, které připojujeme níže.
Filip Kořínek, Petr Wolf, Lenka Kalousková,
Karel Müller, Milena Paříková, Petr Hopfinger,
Pavel Cejnar
• Krajská hygienická stanice - kontrola na podnět na povinnosti dle zák. 410/2005, stížnost
na zajištění bezpečnosti a hygieny při souběžných stavebních úpravách – nebyla zjištěna potřeba přijímat žádná nápravná opatření.
• Hasičský záchranný sbor – kontrola na podnět – dodržení povinností požární ochrany
– únikové cesty, evakuační plán, rizika na únikové cestě – přijatá opatření: instalace nových
dveří, přemístění některých skříněk, odstranění
nástěnek na chodbách.
• Česká školní inspekce – na podnět – předáno k prošetření městu – stížnost na údajné neoprávněné využívání sportovního zařízení školy.
• Česká školní inspekce – na podnět – třídenní kontrola ve škole ohlášena na třetí červnový
týden (aktuálně probíhá).
(Shrnutí vychází z pravidelné zprávy o hospodaření, kterou vedení školy předložilo minulý
týden městu.)
Rada města a zástupci města
ve Školské radě ZŠ

pro vůdce plavidla obecně platí povinnost chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení lidského života nebo zdraví a koupající se osobu obeplouvat
v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak, aby
tato osoba zůstala mezi plavidlem a nejbližším
břehem. V případě jakékoliv nehody s ohledem
na provoz plavidla (tj. poškození majetku, zdraví
osob), se daná problematika šetří jako „nehoda
v provozu na vodní cestě“ a posuzuje se míra
zavinění všech účastníků plavebního provozu.
5) Jaké má město nástroje k regulaci plavidel se spalovacími motory?
Město v daném ohledu nemá nástroje k zavedení regulace plavby se spalovacími motory na
sledované vodní cestě, obecně je zde plavba se
spalovacími motory povolena za předpokladu,
že plavidlo je technicky způsobilé (lodní osvědčení vydává Státní plavební správa) a musí být
přizpůsobeno stavu vodní cesty.
6) V jaké trase a časech je přívoz povolen?
Státní plavební správa pouze odsouhlasila
trasu přívozu z hlediska plavebních podmínek
jako spojnici mezi jednotlivými přístavišti. Časy
nepodléhají souhlasu Státní plavební správy, ale
většinou jsou uzpůsobeny místním potřebám
(často vychází i z návrhů obcí).
Hynek Beneš
Státní plavební správa, ředitel pobočky Praha

z radnice

Z 26. mimořádného jednání Rady města Černošice (19. 5. 2015)
Rada města Černošice schvaluje dodatečnou informaci k veřejné zakázce „Konsolidace informačních technologií města Černošice“.

Z 27. jednání Rady města Černošice (25. 5. 2015)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• schvaluje záměr prodeje pozemků města parc.
č. 4052/1 o výměře 301 m2 za cenu min. 1000 Kč/
m2 a parc. č. 4052/2 o výměře 81 m2 (skála) za cenu
min. 500 Kč, oba v obci a k. ú. Černošice (osada na
Klůčku); doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit záměr prodeje těchto pozemků;
• schvaluje bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví
města Černošice parc. č. 4179/5, 4179/6, 4179/8
(ul. Na Pískách), 4284/6 (ul. U vodárny), 4534/1,
4545/1 (os. V topolích), 5363/10 a 5460/5 (os. Pod
hladkou skalou) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, všechny v obci a k. ú. Černošice;
doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit
bezúplatné nabytí uvedených pozemků;
• souhlasí s uhrazením faktury za čištění přečerpávacích stanic splaškové kanalizace ve výši 40.613 Kč +
DPH;
• nesouhlasí s nabídkou koupě pozemku parc. č.
5126/18 o výměře 30 m2 v obci a k. ú. Černošice v ulici Topolské za cenu 150 Kč/m2;
• bere na vědomí informaci o nemožnosti podat
žádost o dotaci na projekt „Vyhlídka Na skále“ vyhlášenou Středočeským krajem ze Středočeského fondu
cestovního ruchu; revokuje usnesení rady města č.
R/18/14/2015 v bodu II.
NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice rozhoduje, že Město Černošice v rámci podpory akce Radiofest, která se koná
6. 9. 2015, poskytne zdarma v Informačních listech
(vydání červen, červenec, srpen a září) prostor pro barevnou inzerci ve formátu A4.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• ukládá základní škole odvod z fondu investic ve výši
900.000 Kč do rozpočtu zřizovatele;

• souhlasí s použitím fondu investic MŠ Topolská
v celkové výši 38.000 Kč na opravy budovy a zařízení
dle žádosti ředitelky školy;
• souhlasí s předčasným splacením úvěru podle
smlouvy o úvěru č. 128-022-10 ze dne 30. září 2010
ve výši 3.011.484,24 Kč, a to v termínu pro řádnou
splátku za předpokladu, že zastupitelstvo města schválí
rozpočtové opatření č. 56; doporučuje zastupitelstvu
města schválit rozpočtové opatření č. 56, kterým zapojí úspory z minulých let ve výši 2.843.484,24 Kč do
rozpočtu 2015 na úhradu předčasné splátky celého
úvěru.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje Smlouvu o spolupráci při tvorbě územní
studie pro lokalitu ,,Pod školou“ mezi městem a spoluvlastníky pozemku parc. č. 2657/10 v obci a k. ú.
Černošice o právech a povinnostech smluvních stran
při zajištění zhotovení územní studie lokality Pod školou
za cenu 80.000 Kč, kterou uhradí spoluvlastníci;
• schvaluje 1) výjimku z předloženého počtu nabídek dodavatelů na zhotovení „Územní studie Pod
školou“ v souladu s odst. 4.1. vnitřního předpisu č.
5 - Zadávání veřejných zakázek, 2) výběr zhotovitele Územní studie Pod školou - Ing. arch. Jan Hasík
za cenu 80.000 Kč + DPH dle cenové nabídky, 3)
smlouvu o dílo mezi městem a Ing. arch. Jan Hasík o zhotovení Územní studie Pod školou za cenu
80.000 Kč + DPH;
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící
komise pro veřejnou zakázku „Sběr, přeprava, využívání a odstraňování odpadu - Černošice 3“; rozhoduje
o výběru nabídky uchazeče Rumpold - P, s.r.o., IČ:
61778516, za celkovou nabídkovou cenu 5.823.710
Kč bez DPH za rok svozu jako nejvhodnější.
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Rada města Černošice vydává nařízení č. 2/2015

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov na části území ORP Černošice.
ODBOR DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Rada města Černošice schvaluje výzvu k vystěhování bytu č. 17 v Domě s pečovatelskou službou.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice schvaluje (pro nákup nového serveru pro kamerový systém) postup podle čl.
4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání
veřejných zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5;
souhlasí s cenovou nabídkou firmy Abacus Electric,
s.r.o., IČ: 45022828 za cenu 83.129,76 Kč bez DPH
(100.587,01 Kč s DPH);
ODBOR DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Rada města Černošice schvaluje text darovací
smlouvy vypracované právním úsekem, na poskytnutí
příspěvku na provoz Domova sv. Josefa Žíreč.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• bere se souhlasem na vědomí 1) že ŠmikFikFest
2015 se bude konat od 19. do 23. června ve Sport
parku Berounka, 2) zařazení akce ŠmikFikFest do programu oslav 900. výročí Černošic;
• schvaluje Listinu o partnerství s obcí Themar ve
Spolkové republice Německo, která navazuje na
smlouvu o přátelství z roku 2011;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a panem
M. P. o poskytnutí daru na výstavbu sportovní haly ve
výši 50.000 Kč;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a Pietro
Filipi, s.r.o. o poskytnutí daru na výstavbu sportovní
haly ve výši 100.000 Kč;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a manželi N. o poskytnutí daru ve výši 25.000 Kč.

Z 28. mimořádného jednání Rady města Černošice (1. 6. 2015)
Rada města Černošice bere se souhlasem na
vědomí informaci o schválení dotačního projektu
„Zateplení objektu MŠ Karlická v Černošicích“, na
základě podané žádosti o dotaci v rámci Operačního
programu životního prostředí - 64. výzva; souhlasí
1) s realizací veřejné zakázky zadávané ve zjednodu-

šeném podlimitním řízení na výběr zhotovitele stavby
s názvem „Zateplení objektu MŠ Karlická v Černošicích“, 2) s realizací veřejné zakázky malého rozsahu
na výběr funkce TDI a koordinátora BOZP v rámci
realizace této akce; schvaluje 1) znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na tuto akci, 2)

výzvu k předložení cenové nabídky zájemcům o výkon funkce TDI a BOZP v rámci zakázky malého rozsahu; doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace v rámci Operačního programu životního
prostředí ve výši 7.734.550 Kč na projekt „Zateplení
objektu MŠ Karlická v Černošicích“.

Z 29. jednání Rady města Černošice (8. 6. 2015)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• souhlasí s přijetím daru od advokátní kanceláře
Weinhold Legal, v.o.s. formou bezplatné právní pomoci k zadávacímu řízení na dodavatele stavby Sportovní
haly u ZŠ Černošice; schvaluje návrh darovací smlouvy na tuto právní pomoc (CES 345/2015);
• bere na vědomí informaci o nutnosti zpracování
projektové dokumentace vybavení interiéru nových
učeben v ZŠ Černošice, pro kterou byly osloveny tři
projekční kanceláře, a to J+W and Associates s.r.o.,
S-PROJEKT PRAHA, s.r.o. a MgA. Jan Hladík; souhlasí s výběrem nabídky společnosti J+W Associates
s.r.o. za cenu 88.000 Kč bez DPH;

• bere na vědomí žádost paní Kočkové na využití
Sportparku Berounka pro účely pořádání akce šermířské skupiny v termínu 11. 6. až 12. 6. a souhlasí s poskytnutím tohoto veřejného prostranství pro účely této
akce;
• bere na vědomí návrh pana Ryšánka na umístění cedulí upozorňujících na přístaviště přívozu Kazín
u Černošického nádraží, u Mokropeského nádraží
a u městské pláže a konstatuje, že umisťování cedulí se
řídí vyhláškou o reklamě; konstatuje, že na městském
mobiliáři je možné směrovky umístit v rámci jednotného
informačního systému;
• souhlasí 1) s dopravním napojením pozemků parc. č.
4271/29, 4271/68, 4271/70, 4271/71 a 4271/72,

na nichž se plánuje vybudování mycího centra, na komunikaci na pozemku města parc. č. 4271/2, 2) s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemky
města parc. č. 4271/2, 4271/27 a 4271/39;
• pověřuje odbor investic a správy majetku k podání podnětu stavebnímu úřadu, aby prošetřil legálnost
stavebních úprav domu č. p. 1165 a pozemků parc. č.
5797/1 a 5798/1, které jsou již provedeny a jejichž
projekt je nyní předkládán k vyjádření;
• souhlasí 1) vzhledem k deklarované havárii vodovodního potrubí v domě č. p. 412 s odpuštěním části
stočného ve výši 45.579 Kč, 2) s uzavřením dohody o splátkách částky 45.994 Kč za vodné (č. 352
v CES);
9

z radnice
• nesouhlasí s novou trasou zemní kabelové přípojky NN a s umístěním pilíře na pozemku města parc. č.
4271/66 v souvislosti s plánovanou výstavbou mycího
centra u Radotínské ulice podle verze doručené dne
5. 6. 2015 vzhledem k tomu, že by měla vést 80 m po
pozemku města;
• souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy (CES
346/2015) mezi městem Černošice a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. na pronájem nebytových
prostor v ul. Slunečná č. p. 627 za účelem provozování
základnové stanice za roční nájemné ve výši 105.327
Kč s platností do roku 2020 s možností automatického
prodloužení nájmu o dalších 5 let;
• souhlasí v rámci probíhající rekonstrukce ČOV
s navrženým postupem řešení vzniklých změn oproti
PD a vyhlášením zadávacího řízení - jednacím řízením
bez uveřejnění; schvaluje znění výzvy k jednání a podání nabídky a zadávací dokumentaci;
• nesouhlasí se záměrem pronájmu pozemků parc.
č. 6192/21, 6192/22, 6192/23 a 6192/24 v obci
a k. ú. Černošice;
• bere na vědomí žádost pana V. a paní S. o neschválení prodeje pozemků města parc. č. 3419/2
a 3420/2 v k. ú. Černošice a o jeho úpravu; doporučuje zastupitelstvu města trvat na zveřejněném záměru
prodeje schváleném Zastupitelstvem města konaném
dne 25. 3. 2015;
• bere na vědomí informaci o veřejné zakázce pro
výběr zhotovitele veřejného osvětlení v jednotlivých
ulicích města, z nichž většina bude v letošním roce
zrekonstruována; souhlasí s realizací veřejné zakázky
malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby s názvem
Výstavba veřejného osvětlení v ulicích Plzeňská, Mostecká, Střední, Libušina, Jiráskova a Modřínová - zahájení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby;
schvaluje znění zadávací dokumentace a návrhu
smlouvy o dílo na tuto akci;
• bere na vědomí informaci o dotačním projektu „Obnova splaškové gravitační kanalizace - ul. Ukrajinská,
Dr. Janského a čerpací stanice odpadních vod v ulici
Radotínská po povodních v r. 2013“ v rámci poskytnutí
podpory z podprogramu Ministerstva zemědělství MZe
129 144; souhlasí 1) s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele této stavby, 2) s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na výběr funkce TDI
a koordinátora BOZP v rámci této akce; schvaluje 1)
znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo
na tuto akci, 2) výzvu k předložení cenové nabídky
zájemcům o výkon funkce TDI a koordinátora BOZP
v rámci zakázky malého rozsahu;
• bere na vědomí informaci o dotačním projektu
„Obnova ČS ul. Radotínská vč. úpravny vody a obnova
vodních zdrojů Černošice - vrty C1-C4 a studny vedle
ČS po povodních v r. 2013“ v rámci poskytnutí podpory z podprogramu Ministerstva zemědělství MZe 129
144; souhlasí 1) s realizací veřejné zakázky zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení na výběr zhotovitele této stavby, 2) s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na výběr funkce TDI a koordinátora BOZP
v rámci realizace této akce; schvaluje 1) znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na tuto akci, 2)
výzvu k předložení cenové nabídky zájemcům o výkon
funkce TDI a koordinátora BOZP v rámci zakázky malého rozsahu;
• schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 3791/3
o výměře 220 m2 v obci a k. ú. Černošice, ve vlastnictví města Černošice v Zátoce Radosti za min. cenu
500 Kč za jeden metr čtvereční dle přílohy k usnesení;
doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit
záměr tohoto prodeje.
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Černošice a s účinností
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od 1. 7. 2015 zřizuje nové oddělení náhradní rodinné
péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví; s účinností
od 1. 7. 2015 převedení kompetencí, které se týkají
náhradní rodinné péče a pěstounské péče, z oddělení
sociálně-právní ochrany dětí do nově vzniklého oddělení náhradní rodinné péče; s účinností od 1. 7. 2015
převedení kompetencí, které se týkají kurátora dospělých, z oddělení sociální prevence do úseku sociální
pomoci; dále schvaluje celkový počet zaměstnanců
zařazených do Městského úřadu Černošice k 1. 7.
2015 o 17 na celkových 237, přičemž náklady na
16 pracovníků jsou plně kryty dotací na výkon SPOD
a nový Organizační řád Městského úřadu s účinností
od 1. 7. 2015.
NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice:
• souhlasí se záměrem a následnou realizací projektu „Dům s poskytováním sociálních a zdravotních služeb Černošice“, realizovaném na pozemcích parcelní
číslo 1683, 1690, 1691/13 a 1691/15 v katastrálním
území Černošice panem Z. O. a paní J. O.;
• schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva
města.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• ukládá MŠ Karlická odvod z fondu investic ve výši
1.493.418,83 Kč do rozpočtu zřizovatele;
• souhlasí s uzavřením darovacích smluv (dar 3 ks
notebooků Lenovo, 1 ks mobilního telefonu Nokia, 1
ks klavíru - krátkého křídla Gebruder Stingl Wein a 1 ks
kláves Casio Základní škole Černošice).
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a panem
Z. O. o poskytnutí daru na výstavbu sportovní haly ve
výši 200.000 Kč;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a panem
M. H. o poskytnutí daru ve výši 90.000 Kč na podporu
výstavby sportovní haly;
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Nákup nábytku - doplnění kanceláří“; rozhoduje o výběru nabídky uchazeče
Profil nábytek, a.s., IČ: 48202118, a celkovou nabídkovou cenu 126.561 Kč bez DPH jako nejvhodnější;
rozhoduje na základě hodnotící komise o vyloučení
uchazeče, který podal nabídku s pořadovým číslem 2,
z veřejné zakázky z důvodu nesplnění požadavků Zadavatele v zadávacích podmínkách;
• schvaluje Nájemní smlouvu mezi městem a manželi M. o pronájmu pozemku parc. č. 1682/93 v obci
a k. ú. Černošice za nájemné ve formě věcného plnění - pravidelnou seč (dvakrát ročně) pozemků parc. č.
1682/92,1682/93, 1682/94, 1682/89, 1682/90,
1682/91 (smlouva č. 344/2015);
• rozhoduje o prominutí dluhu na vodném a stočném
ve výši 3.014 Kč na adrese Karlštejnská 258, Černošice za slečnou B.V. a Š.V. z důvodu promlčení;
• souhlasí s dobropisováním faktur č. 184 546, 186
626 a 186 860 na paušální stočné pro pana V.P.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
ve výši 22.397,25 Kč a dotaci z Evropského fondu pro
regionální rozvoj ve výši 313.561,50 Kč v rámci projektu CZ.1.02/6.5.00/13.22002, Regenerace zeleně
ZUŠ Černošice. Celkové způsobilé náklady akce jsou
447.945 Kč (včetně DPH); bere na vědomí skutečnost, že v rámci podmínek poskytnuté dotace a zajištění udržitelnosti projektu bude nutné min. po dobu 5
let zajišťovat ve spolupráci s odbornou firmou pravidel-

nou údržbu zeleně ZUŠ, a to v rozsahu cca 20.000
Kč ročně.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Rada města Černošice bere na vědomí zápis ze
4. zasedání komise sociální dne 27. 5. 2015; souhlasí 1) s uspořádáním seminářů sebeobrany pro ženy,
vedených strážníky MP Černošice, 2) s poskytnutím
příspěvku na kompenzaci navýšení daně z nemovitosti
žadatelkám M. K. a Z. M.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice schvaluje postup podle čl.
4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); rozhoduje o výjimce z počtu
předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu
č. 5; souhlasí s cenovou nabídkou agentury SPEED
PRESS Plus, a.s., na dodávku propagačních materiálů
za cenu 110.000 Kč bez DPH (133.100 Kč s DPH);
schvaluje kupní smlouvu, která je v Centrální evidenci
smluv evidována pod číslem 342/2015.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice souhlasí s nákupem pěti nových beden na zimní posyp od firmy Komunální technika, s.r.o., IČ 26684055 za cenu 3.890 Kč za l ks
bez DPH.
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice:
• schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu II. kategorie
pro Městskou policii, týkající se nákupů základní výstroje strážníka při nástupu do pracovního poměru. Cena
základní výstroje se pohybuje do 40.000 Kč bez DPH.
Tato výjimka trvá do 31. 12. 2017;
• souhlasí s umístěním třech nových kamerových
bodů.
ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Rada města Černošice schvaluje smlouvu č.
343/2015 o provedení reklamní kampaně JKM - placeno z dotace na JKM.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci o rozhodnutí o poskytnutí dotace na Zateplení ZŠ Černošice, Mokropsy - budova B a C; souhlasí s přijetím dotace od Ministerstva
životního prostředí ČR a přijetím podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na Zateplení ZŠ Černošice,
Mokropsy - budova B a C; doporučuje zastupitelstvu
města schválit přijetí dotace na Zateplení ZŠ Černošice, Mokropsy - budova B a C od Ministerstva životního
prostředí ČR dle jeho rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. 115D222004531 a uzavřít smlouvu č. 14199673
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR;
• bere na vědomí informace o nezbytnosti opravy
čerpadla přečerpávací stanice splaškové kanalizace;
souhlasí s uhrazením faktury ve výši 56.074 Kč bez
DPH za opravu čerpadla.
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).

z radnice

Rekonstrukce ulic opět odstartovala
Jak jsme avizovali v předešlých číslech informačního listu, byla vybrána stavební firma pro rekonstrukci dalších místních komunikací v letošním
roce. Zahájení prací se neplánovaně zdrželo,
když ta nejdražší firma, která se účastnila výběrového řízení, podala námitky. Shledali jsme je
neoprávněnými a zamítli je. Protože dále již nepodala podnět k přezkumu rozhodnutí k Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže, mohli jsme
přikročit k podpisu smlouvy. Vítěznou firmou je
stavební společnost Klika & Dvořák z Kladna.
Protože došlo k neplánovanému zdržení v zahájení stavby, požádali jsme o aktualizaci harmonogramu rekonstrukce jednotlivých ulic.
Orientační termíny:
chodník Vrážská
13. 7.
10. 9.
Čapkova
17. 8.
15. 10.
Jiráskova
17. 8.
15. 10.
Budějovická
7. 9.
5. 11.
Modřínová
7. 9.
5. 11.
Nad Statkem
17. 10.
15. 12.
Libušina
17. 10.
15. 12.
Jak to však u staveb tohoto typu bývá, čas
provádění rekonstrukce jednotlivých ulic nelze
předem přesně odhadnout. Závisí totiž na mnoha
faktorech, od nepříznivého počasí až po skrytá
překvapení, která pod sebou stará vozovka ukrývá. Hned na začátku jsme se jednoho takového
dočkali v Mostecké ulici. Telekomunikační kabely se totiž nacházely jinde, než tomu mělo být
a nové vozovce by překážely. Po jednání s jejich

Názory zastupitelů

Dobrý a ještě lepší
Hodně skloňovaná „otevřenost úřadu“ je zajisté důležitá věc, ale spíš než za cíl ji považuji
za prostředek k tomu, aby se na správě města
a jeho dlouhodobém směřování mohli podílet
všichni, kdo chtějí, a ti, kterých se konkrétní věci přímo nebo nepřímo týkají, a hlavně
aby byly slyšet i jiné názory než ty aktuálně
většinové.
Náš Informační list je jediným tištěným periodikem s celoměstským pokrytím. Dle mého
názoru se jedná o dobrý radniční list, přesto
si dovoluji v zájmu jeho větší otevřenosti připomenout „Kodex dobrého radničního periodika“ z pera Oldřicha Kužílka a zdůraznit některá
jeho ustanovení (kráceno se souhlasem autora, celý kodex je dostupný zde http://www.
bezkorupce.cz/documents/radnicni_listy/
doporuceni-kodex.pdf):
Redakční rada a redakce bez ohledu na poměry hlasů respektuje tato základní pravidla:
1. Redakce sama volí typ uveřejnění alternativních názorů (rozhovor, zpráva, dopis, stanovisko apod.).
2. Redakce odděluje v členění periodika
zprávy od komentářů.
3. Redakce je povinna, vzhledem k tomu,
že nositelé alternativních názorů zpravidla mají
jiná zaměstnání a nepracují na radnici, vyna-

vlastníkem - společností CETIN (dříve O2) jsme
museli přistoupit k jejich přeložení.
Součástí rekonstrukce ulic není výstavba nových vjezdů a vchodů na soukromé pozemky vyjma případů, kdy se musí do stávajících, již zpevněných ploch vzhledem k výškovému řešení nové
komunikace zasáhnout. Nezpevněné vjezdy budou stavební firmou upraveny recyklátem. Pokud
máte současný vjezd nezpevněný a chtěli byste
si ho nechat vydláždit, je to možné za dodržení
tohoto postupu:
1. Co mám udělat, když chci vydláždit vjezd na
pozemek? Je potřeba vyplnit objednávku, která
je součástí výkazu výměr - vzor je k dispozici na
webových stránkách města (odkaz uveden níže).
2. Jak zjistím, kolik bude vydláždění stát? Stačí změřit šířku a délku plochy, která má být vydlážděna a zadat tyto rozměry do připraveného
formuláře (výkazu výměr), který je na městském
webu. Po zadání se zobrazí odhadovaná cena.
Ta je 1.850 Kč za m2. Záleží však na konkrétním
případu. Když bude potřeba například vybourat
stávající betony, cena se navýší.
3. Komu objednávku předat, s kým tyto práce
konzultovat? Před odevzdáním objednávky kontaktujte stavbyvedoucího firmy Klika&Dvořák,
kontakt uveden níže a s ním proberte Váš požadavek přímo na místě. Jemu pak můžete předat
objednávku, kterou rovněž zašlete e-mailem na
adresy: investice@mestocernosice.cz a vendula.
klikova@vozovka.cz.
4. Do kdy je možné objednat vydláždění ploch?
Je to možné do 7 dnů od zahájení rekonstrukce
kládat přiměřené úsilí k získání alternativních
názorů.
4. Avízo: Redakce uplatňuje avízo - s přiměřeným předstihem (alespoň 5 dnů, např.
e-mailem) informuje představitele opozice
v zastupitelstvu, případně občanská sdružení, o hlavních tématech místní komunální či
regionální politiky připravovaných k uveřejnění
tak, aby mohli alternativní názor poskytnout do
uzávěrky.
5. Pokud jsou získána alternativní sdělení,
jsou v zásadě vždy zařazena. Je však právem
redakce uplatnit výjimky pokud:
• rozsah alternativního sdělení přesahuje
v průměru několika čísel podíl odpovídající
nositelům tohoto názoru v zastupitelstvu anebo mezi veřejností (petice, sdružení občanů
apod.), v takovém případě redakce může alternativní názor zkrátit,
• jde o vyjádření obsahující výslovné urážlivé útoky v osobní rovině. To se však nesmí
zneužít, pokud jde o kritiku politickou či odbornou, neboť občané a opoziční představitelé
mají právo veřejné představitele podrobit mnohem vyšší míře kritiky, včetně provokující, než
ostatní osoby.
6. Povinnost zveřejnění: Vždy bude v rozsahu přiměřeně odpovídajícím síle tohoto názoru
v zastupitelstvu uveřejněno stanovisko klubu
(skupiny, v malých obcích i jedince) zvolených
zastupitelů k tématu místní komunální či regionální politiky.
7. Odstup od sdělení: Redakce a redakč-

ulice, aby s tím stavba mohla počítat a přizpůsobila tomu stavební činnost.
Vydláždit je možné vjezd či vchod přiléhající
k rekonstruované komunikaci na veřejném pozemku, ale to pouze na šíři vjezdu či vchodu.
V případě, že je v místech vchodu či vjezdu vsakovací pás, je možná jeho úprava zatravňovací
dlažbou, jen když se nezmění jeho výška tak,
aby se neomezila vsakovací schopnost zeleného
pásu. Ostatní vjezdy mohou být upraveny ze standardní zámkové dlažby.
V případě řešení jakýchkoliv problémů při realizaci stavby kontaktujte technický dozor investora
(TDI), který za realizaci stavby zodpovídá.
Kontakty v době stavby:
Stavbyvedoucí firmy Klika & Dvořák: Pavel
Picka, tel: 602 688 732, e-mail: pavel.picka@
vozovka.cz.
Technický dozor města:
1) Ing. Tomáš Melichar, tel: 602 236 001, e-mail:
tomasmelichar@volny.cz pro ulice Mostecká,
Na Marsu, Čapkova, Jiráskova, Nad Statkem
a Libušina.
2) Ing. Jaroslav Borák, tel: 777 676 842, e-mail:
info@scce.cz pro ulice Střední, Jičínská, Budějovická a Modřínová.
Formuláře pro výpočet ceny vydláždění vjezdů
či vchodů s objednávkou naleznete zde:
www.mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/
strategicke-zamery/rekonstrukce-komunikaci/.
Adresa pro e-mailové zaslání objednávky: investice@mestocernosice.cz a vendula.klikova@
vozovka.cz.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic

ní rada neposuzují pravdivost předkládaných
alternativních sdělení (pokud nejde o situaci,
kdy by zveřejněním došlo k zásahu do osobnostních práv, za který je vydavatel odpovědný
dle tiskového, občanského nebo trestního zákona), naopak přispívají k tomu, aby se pravdivost pro čtenáře ukázala až ve střetu argumentů a názorů.
8. Nestrannost při úpravě výtisku: Redakce
nepoškozuje uveřejněné alternativní sdělení
tím, že spolu s ním zveřejní v rozsahu nepřiměřeně větším „nápravné“ komentáře, a zneužitím možnosti vyjádřit se poslední.
9. Pro posouzení vyváženosti se všechna
sdělení k aktivitám radnice považují za obsah,
který vyjadřuje nebo vytváří politický názor. To
platí i u zpráv, které pouze uvádí přijatá rozhodnutí (usnesení) či realizované akce. I k takovým
sdělením má veřejnost právo na informace
alternativní, a to zejména informace o protinávrzích, výsledcích hlasování, diskusi a alternativních řešeních.
10. Redakce je povinna zajišťovat sdělení
o připravovaných budoucích rozhodnutích samosprávy a poskytovat veřejnosti návod, jak se
k nim vyjádřit a ovlivnit je, a také veřejnosti tuto
možnost aktivně vytvářet.
Myslím, že důsledné uplatňování bodů 3,
4, 8 a 10 kodexu by náš IL hodně vylepšilo
a úroveň diskuse a rozhodování zase o kus
posunulo.
Jakub Špetlák, zastupitel Trojlístek
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z města a okolí

z vašich názorů

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

Zlatý kolovrat

FOTO: B. Žáková

Naše děti, žáci 5. E, nám všem rodičům udělaly velikou radost osobitým nastudováním
básně K. J. Erbena Zlatý kolovrat. Žáci pod
vedením paní učitelky Šlesingerové vytvořili a zahráli divadelní představení na motivy
již zmíněné básně. Jejich vlastní ztvárnění
tohoto poměrně vážného tématu však vyvolalo v tvářích všech diváků smích a potěšení
z ojedinělého přístupu. Děti si vlastními silami
vyrobily nejen kostýmy a kulisy, ale zajistily si
celou režii a dramaturgii. Výtěžek z dobrovolného vstupného za toto představení se děti
rozhodly věnovat na výstavbu sportovní haly.
Všichni se moc těšíme na další takovéto kulturní akce v naší základní škole a celé 5. E
děkujeme za nevšední kulturní zážitek.
Za rodiče žáků 5. E Barbara Žáková

Jak vzniklo město Černošice?
V pokračování série článků věnovaných devítisetletému výročí založení města Černošic se
nemůžeme vyhnout otázce, jak vzniklo město
Černošice. Mnozí naši spoluobčané vnímají dnes
město Černošice jako jeden kompaktní celek.
V průběhu druhé poloviny 20. století se čas od
času především v dobách příprav změn územního
plánování řešila otázka jednoho centra Černošic.
Takové jedno umělé centrum se pokoušel vytvořit jeden dřívější územní plán ve druhé polovině
20. století. Mimo hlavní komunikační křižovatky.
Později většina pochopila násilnost tohoto plánu,
a tak se neuskutečnil. A v tuto chvíli je vhodné
připomenout postupný vznik našeho města. Proč
nemůže mít město jedno centrální náměstí po
vzoru některých historických měst? Jsem rád
za stávající stav, kdy v každé části města, které
dýchá vlastní historií, se postupně utváří jakési
lokální centrum, jež má své charakteristiky a specifika. Právě toto může být i příspěvkem k tomu,
aby se místní cítil jako doma. Rozmanitost se stává bonusem pro naše město. Jak vzniklo město
Černošice, je stručně popsáno v následujícím
příspěvku.
Hubert Poul
FOTO: archiv

Původně tu byly tři osady
Dnešní město Černošice tvoří tři historické osady
- Horní Černošice, Dolní Mokropsy a Vráž.
Černošice
Slučování historických osad probíhalo postupně
a souviselo se změnami v majetkové držbě. Jak
už bylo zmíněno v minulém čísle Informačního
listu, nejstarší písemná zmínka o Černošicích
pochází z roku 1115, kdy byly majetkem kláštera
v Kladrubech. V roce 1239 je získal biskup Jan
III. z Dražic. V roce 1268 se stal jejich majitelem
Přemysl Otakar II. a v roce 1292 je věnoval Václav
II. cisterciáckému klášteru na Zbraslavi, kterému
patřily až do husitských válek. Od roku 1304 se
setkáváme s rozlišováním Malé a Velké Černošice a v roce 1350 se objevují poprvé Horní a Dolní Černošice. V roce 1422 se Černošic zmocnil
Pešík Předbor z Radešína. Majitelé Černošic se
střídali, až v r. 1455 je Jan Krský z Nasetic vrátil Zbraslavskému klášteru za náhradu 300 kop.
V majetku kláštera zůstaly Černošice až do jeho
zrušení v roce 1785, následně majetek spravoval
Královský náboženský fond, od kterého vlastní
panství Zbraslav (včetně Černošic a Mokropes)

zakoupil v dražbě r. 1825 bavorský kníže Bedřich
Oettingen Wallerstein. V majetku jeho rodiny bylo
panství až do r. 1910, kdy jej zakoupil textilní magnát Cyril Bartoň z Dobenína, jehož vliv na Zbraslavsku byl patrný až do roku 1948.
Mokropsy a Vráž
První zmínka o Mokropsech je k roku 1088, kdy
král Vratislav daroval kanovníkům Vyšehradským
dvoje popluží a rybáře - Modlatu a Šumu. Ve 13.
století byla osada v majetku kláštera sv. Jiří na Pražském Hradě. V r. 1436, po husitských válkách,
zapsal císař Zikmund Mokropsy Oldřichu Medkovi
z Valdeka. Od té doby se majitelé střídali, až roku
1638 se staly majetkem Zbraslavského kláštera.
Samota Vráž je připomínána poprvé r. 1361 a její
historie je totožná s dějinami Dolních Mokropes.
Rozluky a spojování obce
Od roku 1864 tvořily Horní i Dolní Černošice jednu místní obec. Rozloučeny byly v roce 1920,
aby byly v roce 1950 opět sloučeny pod názvem
Černošice. V roce 1950 byly do Černošic připojeny také Dolní Mokropsy. V roce 1974 byly
Dolní Černošice připojeny k Lipencům a staly se
součástí obvodu Prahy 5 (dnes jsou součástí MČ
Praha-Lipence).
Město
Statut města získaly Černošice v roce 1969.
V letech 1973 – 1975 se město neúspěšně
pokoušelo získat svůj znak. Svůj znak a vlajku
získalo až 7. 5. 1992 usnesením České národní
rady (jde o návrh dr. J. Schejbala upravený dr.
O. Štancem). A na závěr jenom připomeňme, že
zelený trojlístek se stonkem umístěný v praporu
a znaku symbolizuje právě tři části města, kterými
je tvořeno: Černošice, Mokropsy a Vráž. Žlutou
a modrou barvu používají černošické i mokropeské sportovní kluby.
Tomáš Hromádka
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K výročí 70 let od ukončení 2. světové války – třetí část
Železniční most v květnových událostech
1945
V minulých dvou číslech jsme si připomněli,
co vše se událo na konci 2. světové války v tehdejších Horních Černošicích. Dopravní křižovatka u nádraží tehdejších Horních Černošic měla
zajisté místní význam na rozdíl od železničního
mostu v Mokropsech, kterému byla věnována
značná pozornost válečných stratégů, protože
překonání řeky po železnici umožnilo spojení
mezi Prahou a Plzní a bylo velmi důležité pro
všechny armády, jak okupační, tak později osvoboditelské.
V průběhu 2. světové války byl železniční
most i trať hlídána německým vojskem. Skupina německých vojáků, která hlídala železniční
most, byla ubytována u Vrzalů. Na konci války,
kdy sílila letecká aktivita tzv. kotlářů, jež systematicky ničila strojový park železnic, přišly na
řadu různé destrukční aktivity partyzánů, které
měly za úkol ztížit přepravu po železnici. Okupanti nestačili trať opravovat. Tato činnost vyvrcholila položením a odpálením výbušné nálože
na první pilíř železničního mostu (ten stojící na
suchu na straně Všenorské) ve 3 hodiny ráno
29. dubna 1945. Výbuch rozbil ložiska uložení
a díl mostu poklesl na pilíř naštěstí bez poničení
mostní konstrukce.
Položení a odpálení nálože provedl parašutista, ruský důstojník Jomaldino Ismail z vesnice
Kamyško v Kujbyševské oblasti. Brzy po revoluci, když jeho partyzánský oddíl mohl opustit
brdské lesy, vyprávěl na berounské radnici, jak
destrukci provedl. Most byl hlídán z obou stran
četníky a německými vojáky. On se svým druhem a družkou vyšplhal na pilíř, provazy vytáhl
nahoru nálož, připevnil ji na ložiska a odpálil.
Od 30. dubna jezdily vlaky z Prahy jen do
Mokropes a zpět. Prvního května přijel k mostu
pracovní vlak tzv. Todtovy organizace pracovní
pomoci. Osazenstvo tohoto vlaku mělo za úkol
tento most opravit. Oprava mostu byla dokončena v revoluci 9. května 1945, kdy byla provedena i zatěžkávací zkouška. Tento pracovní vlak
měl zásadní vliv na běh probíhajících květnových
událostí v Dolních Mokropsech. Do mokropeské obecní kroniky o dva roky později účastníci
událostí zapsali:
„V 11 hodin 15 minut dopoledne oznámil br.
Hejtmánek, že ve vlaku Todtovy organisace, jejíž
členové jsou ozbrojeni, je pozorovat ruch a že
občanstvo tvoří kolem trati hloučky. Členové
výboru se odebrali na místo mezi železničním
mostem a hradlem, když mezitím vyslechli v rozhlase volání Prahy o pomoc, kde začal boj o budovu rozhlasu. Členové revolučního národního
výboru neměli zbraní, ani nebyl dosud dán povel
k započetí akce. Po přehlédnutí situace a s ohledem na volání Prahy o pomoc bylo krátce rozhodnuto za každých okolností dostat do rukou
zbraně členů Todtovy organisace, jakož i zásoby
pracovního vlaku. Podle ujednání dal Dr. Havelka shromážděným příkaz, aby se vzdálili z blízkosti vlaku, a počal jednat s jedním z vedoucích
ozbrojených formací Todtovy organisace, který
byl u kolony motorových vozidel. Po krátké rozmluvě, která pokračovala ve voze vlaku, kam se

Dr. Havelka s vedoucím Němcem odebral, byl
tento převeden do štábního vozu, kde se znovu představil jako politický referent revolučního
národního výboru v Dolních Mokropsech, poukázal na beznadějný stav německých armád,
na počátek vojenských akcí obyvatelstva Prahy
a žádal o vydání zbraní do rukou revolučního národního výboru v Dolních Mokropsech.
Plné tři minuty po prohlášení tohoto požadavku před čtyřmi představiteli organizace Todt, ozbrojenými osobními zbraněmi, nebylo na žádost
odpovídáno. Toliko členové štábu si vzájemně
vyměňovali pohledy. Po té následovala vnitřní
porada, po ní opět mlčení. Do místnosti vozu
nahlédly ze dveří vedoucích do druhé poloviny vozu dvě ženy. Protože se dosud nedostalo
odpovědi, opakoval Dr. Havelka znovu svůj požadavek, který doplnil tak, že by nemohl zaručit
životy posádky vlaků, jestliže nebude okamžitě
rozhodnuto a znovu upozornil na beznadějnost
vojenské situace pro Němce. Na to reagovala
jedna z žen v druhé části vozu hlasitým zanaříkáním a pláčem. Samozřejmě po celou dobu se
vyjednávalo německy.
Zdá se, že tato okolnost rozhodla, neboť
všichni vedoucí po několika slovech vyměněných mezi sebou prohlásili, že budou jednat
odevzdání zbraní, dostanou-li předem písemné
záruky. Br. Dr. Havelka prohlásil, že k formulaci záruk nemá mandát a že situace vyžaduje
okamžitého rozhodnutí. Má-li být dále jednáno,
požaduje vydání pěti pušek s příslušnými náboji pro své mužstvo. Pušky se střelivem byly mu

ihned vydány a prostřednictvím vojenského referenta předány stráži. Dr. Havelka se vrací z vlaku
projednat podmínky odevzdání zbraní. Mezitím
hlásí občané, že pražský rozhlas umlká… Kritický okamžik! Revolučním národním výborem
však rozhodnuto pokračovat za všech okolností
v akci. Novým vyjednáváním ve štábu Todtovy organizace po záruce života posádky vlaku
dosaženo odevzdání veškerých zbraní, střeliva
a zásob. Obsah a náklad vlaků předstihl očekávání. Pušky, automatické zbraně (samopaly),
množství nábojů, třaskaviny všeho druhu, ruční
granáty a desítky pancéřových pěstí! … Vše šlo
ráz naráz…
Všichni z vedení i mužstva stráže byli na místě.
Posádce vlaků nařízeno vystoupit, vzít s sebou
potraviny a po prohlídce, zda nemají zbraní, odvedení strážemi do budovy Masarykovy školy
v Dolních Mokropsech, jež po odchodu německých vojáků koncem dubna byla prázdná a byly
tam dva kotle pro vyvařování. Dlužno poznamenat, že pracovní vlak Todtovy organisace měl posádku asi 130 osob, z nichž 36 polské a ruské
národnosti, kteří byli zavlečeni a donuceni pracovat pro Němce, dále 18 žen, manželek vedoucích Němců a manželek nebo dcer Poláků
a Rusů. Tato posádka pracovala na vyzdvižení
a opravě železničního mostu přes řeku Berounku v Dolních Mokropsech.
Zatím vojenský referent zařizuje odzbrojení stráže u vojenského skladiště na zahradě p.
Karla Vorla čp.4 a dává pokyny k zajištění hotelu
a penzionu „Steimar“ ve vilové čtvrti. Vojenský
FOTO: archiv autora

-- Vlak Todtovy pracovní organizace stál na trati pod hřbitovem.
Konec vlaku byl u domku závoráře, kde byla jedna z ozbrojených hlídek. --
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z historie
zákrok odpadl, neboť stráže od skladiště utekly,
v penzionu „Steimar“ zasáhli občané z Horních
Černošic. Ze zbraní a střeliva ve vlaku poskytnuta
část Horním Černošicům, pro které převzal štábní strážmistr Míka plné auto zbraní a střeliva.
Zbraněmi z vlaků byli vyzbrojeni i mnozí příslušníci tzv. zpravodajské brigády, kteří, nemohouce se včas dostat na místo svého určení,
dali se pak k dispozici Revolučnímu národnímu
výboru a vykonali cenné služby jak v místní obci,
tak i v obcích.
Po zajištění místní bezpečnosti bylo vše
usměrněno pro pomoc Praze. Použito 7 zabavených vozidel včetně 2 autobusů a 2 auta s vyzbrojenou. Také přikročeno k rychlému odbavení velké zásoby léčiv a obvazového materiálu
ze zabavených vozů vlaku do Prahy. Současně
s těmito akcemi použito bylo zajištěných Němců pod odborným vedením zástupců ředitelství
státních drah a stavební správy na Smíchově
k úplnému znovuzřízeni mostu. Na požádání
vojenského referenta pomáhali v těchto pracích
i někteří místní starší občané, kteří nebyli ve
strážní službě, a to odpoledne 6. května. Strážního domku u železničního přejezdu v Dolních
Mokropsech a hradla použito k doplňování, příjímání a odesílání zpráv. Cenné služby prokazuje
bratr zpravodaj a požaduje, aby o 19. hodině
byl učiněn projev k občanstvu. Za deštivého již
počasí konal se 5. května večer před hotelem
„Libuše“ čp.7 /581 projev revolučního národ-

ního výboru k občanstvu. Dr. Havelka prohlásil
jménem RNV opětnou svobodu našeho národa,
vyzval občanstvo ke spolupráci na zdolání posledního odporu Němců, naznačil práva i povinnosti svobodných občanů nového státu. Projev
byl zakončen 2 minutami ticha k uctění památky
padlých hrdinů i jiných národních mučedníků
a pak zapěna národní hymna.
Následovala noc s přestřelkami mezi strážemi a německými vojáky, rozptýlenými po boji
na Zbraslavi, ve stráních nad Berounkou. Řeka
i trať dráhy měla jim být vodítkem, aby se dostali
do lepších posic, případně na západ. Proto bedlivě hlídkováno. Situace v okolí byla stále nejasná a mnohdy vypadala hrozivě. Zvláště v době,
kdy Radotín kapituloval před Němci a do Dolních
Mokropes uprchla část tamního obyvatelstva,
které zde bylo ošetřeno a nasyceno z vyvařovací
akce ve školní budově. V té době RNV rozhodl, že
zajištěná posádka pracovního vlaku, totiž Němci,
musí opustit naši obec. Za doprovodu stráží byli
tito, vystrojeni oděvem, odvezeni přes opravený
železniční most na druhou stranu řeky a tam po
silnici až do Řevnic, odkud pak je transportovali
dále do sběrného zajateckého střediska.
Předtím byla poskytnuta Radotínu ozbrojená
pomoc 25 mužů. V bojích byli dva muži raněni.
Později se v boji okolo Radotína za podpory Vlasovců vyznamenali opět někteří příslušníci naší
obce.
Další důležitou věcí je, že s použitím zaba-

vených autobusů bylo možno urychlit přísun
asi 240 příslušníků Vlasovy armády na pomoc
ohrožené Praze a předměstí ve chvíli největší
tísně. Byli přepraveni od Skuhrova u Litně až
do Chuchle. Zásluhu o tento čin má zpravodajský referent br. Josef Rajsich, který připadl na
možnost použít zabavených vozidel. Ve spojitosti s tím, pak dodatečně znovu přivezeny ze
Skuhrova zásoby střeliva a poděleny tím Horní
Mokropsy, Dobřichovice a Řevnice.
Ještě po příchodu Rudé armády zúčastnilo se
12 členů stráže čištění lesů od skrytých Němců
spolu s hlídkami z Dobřichovic a Řevnic. Tato
strážní služba vykonávána až do 4. června 1945.
Ještě 20. května 1945 byli na katastru obce zastřeleni 3 němečtí bandité, kteří se zbraní v ruce
se postavili stráži na odpor. Ostatní němečtí vojáci, kteří byli dopadeni beze zbraně a ihned se
vzdali, byli odevzdáni do sběrného zajateckého
střediska Praha, kasárny Jiřího z Poděbrad na
náměstí Republiky.
Počet osob, jež byly činné za revoluce se stále mohl zmenšovat. Veškerá strážní služba skončila 4. července 1945. Kdy byli zajištění místní
Němci odsunuti.
Správnost údajů potvrzují Adolf Hejtmánek,
v.r. býv. Předseda RNV, Jaroslav Kašík, v.r. bývalý vojenský referent RNV (revoluční národní
výbor).“
(Pro IL zkráceno)
Připravil Hubert Poul

z města a okolí

Senioři nejen z DPS prožili retro týden na Benecku.
Tradičně každý rok pořádá odbor Dům s pečovatelskou službou pobyt pro seniory na
horách. Letos jsme ho však pojali netradičně
jako retro pobyt, a sice ve stylu 70. let. Po celý
pobyt probíhala soutěž - cílem bylo najít podle
indicií náš hledaný rok 1975, což se nakonec
všem seniorům podařilo. V ranních hodinách
nás pak po celý týden čekala na terase pensionu rozcvička podle dobového záznamu z roku
1975.
A co jsme zažili jinak? Čekala na nás projížďka historickým autobusem Škoda 706 RTO do
Harrachova, projížďka historickou tramvají Bolera v centru Liberce a vyhlídková jízda vláčkem
po Harrachově. Navštívili jsme však i sklárnu

Novosad v Harrachově, Mumlavské vodopády,
Harrachovské můstky, ZOO v Liberci, Ještěd,
centrum Vrchlabí, pramen Labe, Labskou boudu, Zlaté návrší, rozhlednu Žalý a samozřejmě
i okolí Benecka. Ve večerních hodinách jsme
si pak vždy užili nějakou tu zábavu. Grilování, opékání buřtů, bowling, společenské hry,
poslechli jsme si živou hudbu. A dokonce byl
i ohňostroj.
Na závěr za všechny seniory děkujeme městu Černošice za finanční podporu při této akci
a majitelům pensionu Holubec za pomoc při
organizaci programu pro seniory.

FOTO: DPS

Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS

-- Týden na horách si naši senioři
náramně užili. --

Letošní jarní výlet pro seniory se uskutečnil do Vídně
FOTO: DPS

-- Procházka centrem Vídně za krásného počasí. --

14

První letošní jednodenní výlet pro seniory
pořádaný odborem Dům s pečovatelskou
službou směřoval netradičně do zahraničí,
do rakouské Vídně. Zájem ze strany seniorů byl jako v předchozích letech veliký,
autobus s 50 místy byl obsazený do posledního místa.
Cestou do Rakouska nám průvodce povídal o historii Vídně. V samotné metropoli
nás pak čekala okružní jízda centrem města
s podrobným popisem historických budov.
Poté jsme si s průvodcem některá historická místa prohlédli ještě při pěší procházce.
Viděli jsme třeba Vídeňskou státní operu či
kostel sv. Karla Boromejského a další. Nenechali jsme si ujít ani možnost nahlédnout

do místních obchodů. Při zpáteční cestě
nás bohužel postihla technická závada na
autobuse, která náš návrat posunula až na
23. hodinu. Poděkování tímto patří městu
Černošice za finanční podporu při pořádání tohoto výletu.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
Poděkování
Malá glosa k výletu černošických důchodců dne 16. 6. 2015 do Vídně. Výborná nálada, řada nádherných historických staveb,
ochotný a milý průvodce. Vše výborně zorganizováno. Velké díky organizátorům p.
Strejčkovi a pí. Miškové.
Eliška Stumpfová

z města a okolí
Tisková oprava - V minulém čísle IL byla u textu Den Země v černošické škole nedopatřením
použita fotografie paní Martiny Řehořové z akce Den Země, kterou pořádala TOP 09. Za toto
nedopatření se omlouváme.

Škola v přírodě,
Orlické hory
- Plasnice 2015

FOTO: Martina Řehořová

-- Společná fotografie účastníků Dne Země TOP 09 na mokropeské pláži před rozchodem
do jednotlivých lokalit úklidu. --

Oslava Dne Země
K oslavě Dne Země se v neděli 26. dubna
2015 sešlo na městské pláži v Černošicích
asi 45 obyvatel našeho města. Za slunečného počasí ve skupinkách tvořených dospělými
i dětmi prošli některá místa Černošic, aby posbírali vše, co na chodníky či trávník nepatří.
První skupinka se věnovala úklidu potoka Švarcavy v části mezi nádražím a Clubem
Kino - v asi dvousetmetrovém úseku nasbírali
14 pytlů odpadu. Další skupina asi 20 rodičů
a dětí čistila lesní rokli na Vráži. Přes velkou
snahu a nadšení se nepodařilo uklidit všechny
odpadky, které v místě za mnoho let obyvatelé
vyházeli. Ale i 36 velkých pytlů odpadu bylo
velkou pomocí přírodě v tomto místě.
Po čtvrté hodině odpoledne se účastníci
úklidu a další zájemci sešli v areálu Sokola,
kde se s podporou Rádia Blaník konalo několik zajímavých přednášek. Děti i dospělí se
dozvěděli mnoho zajímavostí o životě bobrů
na Berounce od Jany Slezákové a jejich dětí
Amálky a Honzíka. O tom, jaké druhy mraků
můžeme vidět na obloze a že předpověď počasí není věštěním z křišťálové koule, jim vy-

právěla Dagmar Honsová. Jan Pretl pak pohovořil o tom, že vývoj klimatu lze předpovědět.
Povodně na Berounce a možnosti, jak je předpovědět, přiblížil posluchačům Jan Daňhelka.
Příjemně strávené odpoledne skončilo opékáním vuřtů u společného ohně, kde si všichni
zazpívali spolu s písničkářem Wabi Daňkem.
Den Země v Černošicích přišlo úklidem
a přednáškami oslavit asi 130 obyvatel. Technické služby města Černošice odvezly celkem
72 pytlů odpadu o celkovém objemu asi 8
tisíc litrů. Posbírali jsme všechny druhy odpadů – obaly, igelitové pytle, lahve, plasty, jednu
židli, jeden keramický záchod a bohužel také
injekční stříkačku.
Poděkování patří všem, kdo přišli Den Země
oslavit a pomohli tak přírodě a dalšímu zlepšení vzhledu našeho města.
Těšíme se na Vás příští rok.
Za organizační tým
Jana Neumanová, Slávka Kopačková
Pozn. Akci pořádala TOP 09 za podpory Skautů, Sokola, Radia Blaník, Soptíků.

Na začátku června jsme vyrazili s několika dalšími třídami na školu v přírodě do Orlických hor.
Krajina kolem Deštného v Orlických horách je
okouzlující. Program naší školy v přírodě byl v režii
agentury Hobit, která se na tyto pobyty specializuje. Dětí se ujal mladý, ale zkušený a zodpovědný kolektiv instruktorů a vedoucích a připravil jim
mnoho nevšedních zážitků. Děti hrály nejrůznější
hry, které byly spojeny tematicky. Abychom nezapomněli vše, co jsme se učili před odjezdem na
školu v přírodě, vyhradili jsme si jedno odpoledne na společné zopakování učiva češtiny. Použili
jsme oblíbenou metodu vyučování se navzájem,
kdy si žáci 6. C připravili čtyři centra. Každé bylo
nějak zaměřeno, např. věta jednoduchá a souvětí, předmět, přívlastek shodný a neshodný a příslovečná určení. Každý z nás prošel všemi centry.
Učivo jsme si tak příjemně zopakovali a upevnili.
Zjistili jsme, že je mezi námi mnoho nadějných
budoucích pedagogů.
Už teď se těšíme na příští školní rok a na další
školu v přírodě!
Žáci 6.B a Dita Šináglová

Srpnová hudební
kavárna aneb
zpívánky pro seniory
Kdy: 19. 8. Od 14.00
Kde: DPS
Po červencové pauze letos zahájíme naše
společné „Zpívánky“ již třetí srpnovou středu.
Pro první setkání, tedy pokud nám bude počasí přát, plánujeme uspořádat v zahradě
DPS. K poslechu a případně k tanci nám
bude hrát náš známý Leoš Holan. A budeme
i opékat buřty. Při špatném počasí se akce
přesune do společenské místnost, kde bude
náhradní program. Vstupné 30 Kč.
Těšíme se na Vás.
Miroslav Strejček, vedoucí DPS

Chorus Angelus oslavil svých 30 let koncertem
Slavnostní koncert, kterým dětský pěvecký sbor
Chorus Angelus (dříve Mladost) oslavil 30 let od
svého založení, úspěšně završil svoji letošní sborovou sezónu 11. června 2015 v reprezentativních
prostorách pražského Hlaholu. Večer provázel
bývalý sbormistr Karel Loula, jenž si také spolu
s koncertním oddělením zazpíval jedno z Mozartových nocturn. Vystoupila všechna oddělení se
svými sbormistry pod vedením uměleckého vedoucího Romana Michálka, včetně dětí z mateřinek. Po letech si na koncertě zazpívalo také 19
bývalých členek, někteří z bývalých členů či jejich
rodičů poslouchali ve zcela naplněném hledišti.
Přejeme všem krásné prázdniny, s některými se
uvidíme na srpnovém soustředění v Krkonoších.
Simona Kysilková Šnajperková

FOTO: Petr Kubín

-- Na slavnostním koncertě v reprezentativních prostorách Hlaholu vystoupila
všechna oddělení sboru. -15

z města a okolí

Oslavy 900. výročí Černošic u Berounky
První červnovou sobotu se ve Sportparku u Berounky konal první ročník Černošického jarmarku, který jsme po projednání v rámci schůzky
Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
(poradní orgán rady města) spojili s dětským
dnem a přivítáním Královského průvodu.
Rádi bychom touto cestou poděkovali především Josefu Barchánkovi za veškeré technické
zázemí, pomoc s organizací a za „know-how“
černošického jarmarku.
Atrakce v rámci dětského pro Vás připravila

a zorganizovala Bára Malá – děkujeme mockrát!
Další poděkování patří Pneuservisu Červený
a firmě Ratio, s.r.o. za sponzorské dary pro děti
a také těm, kteří vytvořili dětem stanoviště - Hasiči, Sokol, Skauti, mateřské centrum Mraveniště,
Kaiser-zemní práce, Tenis Club Mokropsy, Kolobezime.cz, PohodArt.
Velké díky také všem ředitelkám mateřských
školek a školy základní a paním učitelkám, které
s dětmi připravily krásnou výstavu obrázků s tématikou 900. výročí!

V neposlední řadě děkujeme hasičům za nafukování balónků, městským Technickým službám za všechnu pomoc a místním podnikatelům
i nepodnikatelům za zajištění gastronomického,
kulturního a jinak zábavního programu.
Na závěr ještě jedno (vlastně tři) ohromné
díky, a to paní učitelce Zhoufové ze základní
školy, která s žákyňkami 4. A Emou Beránkovou
a Aničkou Stejskalovou připravila moderátorské
vstupy celého dne.
Děkujeme Vám všem, kdo jste nás v tento
horký den navštívili!
Adéla Červenková, odbor kultury

Karla IV. pozdravili
i rytíři z Francie
S alsaskou vlajkou pochodovalo v sobotním
úmorném vedru 6. června i v chladnější neděli také pět Francouzů z Molsheimu při tažení Karla IV. na Karlštejn. U zrodu návštěvy
byl náš Spolek pro partnerství evropských
měst.
Jak k tomuto pozvání vůbec došlo? Černošice mají bohaté partnerské styky s bavorským Gerbrunnem a toto město má zase
vztah s francouzským Molsheimem. A když
se tam dozvěděli o skupině historického šermu Alotrium, došlo na pozvání tohoto souboru na předvánoční slavnosti, při kterých se
vždy připomíná historie alsaského Molsheimu. Alotrium mělo ve Francii velký úspěch,
takže nezůstalo při jedné návštěvě. A v tomto roce se také Francouzi, kteří se zajímají
o historické slavnosti, rozhodli přijet a v kostýmech a plné zbroji se zúčastnit průvodu.
Jako rytíř přijel předseda partnerského spolku v Molsheimu Luc Blattner s manželkou,
která v historickém kostýmu předala královně vlastnoručně upečenou bábovku s mandlemi a pochopitelně králi francouzské víno.
Průvodu se také účastnil předseda sdružení
Bugatti, aut, která se v Molsheimu vyráběla
a dodnes především pro arabské šejky vyrábí. Pak tu byl předseda organizačního výboru veškerých oslav v Molsheimu s manželkou
a notýskem, do kterého si zapisoval nápady
našich organizátorů. Všichni chtějí přijet znovu pro další inspiraci příští rok a dále se veselit při našich historických slavnostech.
Hana Houštecká
FOTO: autorka

-- Pan starosta Kořínek s dámami pohovořil
ve francouzštině. --
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FOTO: Petr Kubín

-- Vystoupení uváděly dívky z dramatického kroužku. --

První Černošický jarmark je za námi!
Jarmarky odpradávna patřily ke koloritům měst
a vesnic. Nesloužily jen k uzavírání obchodu se
zbožím. Především spojovaly. Zábavu a obchod.
Všechny vrstvy obyvatelstva. Prvotním impulsem
k založení tradice jarmarku v Černošicích je probíhající 900. výročí od první písemné zmínky o Černošicích. Ten letošní první proběhnul v sobotu
6. června ve Sportparku Berounka.
Historické tržiště na břehu Berounky se začalo zaplňovat už po desáté hodině dopolední. Na
stáncích bylo ke koupi rozličné zboží i občerstvení.
Na děti tu čekal skákací hrad, historický pouťový
kolotoč, malování na obličej, hasičský vůz i střelba z kuše. A nechyběla ani výstavka obrázků dětí
ze zdejší školy a školek. Děti si mohly vyzvednout
ve stanu mateřského centra Tam Tam Mraveniště
seznam úkolů a postupně je splňovat na devíti stanovištích. Báječný nápad, jak projít a prožít celý
jarmark! Jedním z úkolů bylo třeba upéct palačinku s místními skauty, zastříkat si opravdickou
požární hadicí od místních hasičů či si protáhnout
tělo se Sokolem. Nebo si zadrandit na koloběžce
a zabagrovat si ve skutečném bagru. A kdo by si
nechtěl obtisknout svou dlaň do paměti města?
Jednotlivá vystoupení uváděly šikovné dívky
z dramatického kroužku naší základní školy. A že
jich bylo, těch vystoupení! Program zahájilo alternativní divadlo DNO s Vymňouklou pohádkou.
A pak se již rozběhla šňůra hudebních a divadelních čísel, až do setmění, do hvězdnaté noci. Oblíbení mušketýři z Nevers a jejich střelba z mušket
rázem diváky přenesla do 17. století. Půvabná zpěvačka Adéla Částková, která svým zpěvem roztančila diváky. Hudební škola Pavla Hokra, tanečnice
Kaira Sabah s hroznýšem královským, kdo se bál?

Středověké písně historické kapely Miritis, s trochou bigbeatu a pozor, již je tu královský průvod!
Na jarmark přijel i císař
S mírným zpožděním, ale v bujaré náladě, dorazil po čtvrté hodině z Radotína, samotný Karel IV.,
z Boží milosti císař Římský, vždy vznešený Český
král se svou chotí Alžbětou Pomořanskou a s celou svou početnou družinou. „Ať žije císař,“ ozývalo se ze všech stran. Starosta Filip Kořínek, alias
rychtář Filip Kořen z Kořenova, slavnostně předal
Karlu IV. klíč od města Černošic. A jako překvapení symbolický dárek, devět balónků, jeden balónek, jedno století. Hojný průvod se pak odebral
dále do Mokropes a pokračoval ve své dvoudenní
pouti končící na hradě Karlštejn.
Král odjel, ale kratochvíle nekončily. Horký den
pokračoval a hasiči kropením příjemně osvěžovali
děti i dospělí. Nastoupila skupina Fuente Ovejuna
s historickým šermem a představením o Janu Žižkovi. Následovalo taneční vystoupení kyperských
a řeckých folklórních tanců Laografikos Omilos
Lakatamias. A už tu byl večer a koncert folkové
skupiny Strašlivé podívané, jež však byla podívaná dobrá. Jarmark byl zakončen před desátou
hodinou úchvatným ohňovým vystoupením Fire
Ducks. Vystoupením, na které se dostavilo desítky
dychtivých dětí.
Má-li obecně jarmark především stmelující funkci, pak snad není troufalé říci, že první Černošický
jarmark této funkci plně dostál. Na jedné louce se
setkali obyvatelé z Černošic i z blízkého okolí a dokázali si utkat nezapomenutelné kulturní zážitky.
Anna Fuchsová

z města a okolí
FOTO: Jan Krasl

Černošický běh
Kdy: sobota 19. září
Zveme všechny běžkyně a běžce na 1. ročník
černošického běhu. Oslavme společně 900 let
od založení Černošic. Naším cílem je společně
uběhnout alespoň 900 km. Registrujte se online na: www.cernosickybeh.cz.
Tomáš Kratochvíl

-- Vítězové závodu si odnesli nejen medaile a diplomy, ale i hodnotné odměny. --

Ohlédnutí za Dětskými rybářskými závody

Velká premiéra
Malý princ – tak tuto náročnou hru odehrál
v černošickém Club Kině ve čtvrtek 18.
června dramatický spolek MARZHOUF. Za
hojné účasti příbuzných, známých a přátel
školy podali malí herci skvělý výkon (však
také s velkým úsilím nacvičovali). Výsledek
snažení umocnily i úžasné kostýmy a kulisy.
Bravurně sehrané představení bylo odměněno zaslouženým potleskem.
Tímto chci poděkovat všem „pomocníkům“, bez jejichž nezištné pomoci by se celá
tahle podívaná neuskutečnila. A že jich nebylo málo, jejich výčet by zaplnil půlku článku. Takže všem tímto moc DĚKUJEME!
O dalším veřejném vystoupení spolku
MARZHOUF budete včas informováni a již
teď jste srdečně zváni.
Ludmila Zhoufová

Na Berounce v blízkosti pláže se v sobotu
6. června uskutečnil v blízkosti pláže již 3. ročník Dětských rybářských závodů. Během krásného prosluněného rána si přišlo zasoutěžit
21 malých závodníků, podpořených rodinnými
příslušníky a kamarády. Nejpilnější maminky
dokonce přinesly na posilněnou své kuchařské výtvory. Rybářská místa již byla připravena
a očíslována, vysoká tráva na březích posečena, takže se mohlo začít soutěžit. Po vylosování
místa začaly děti s pomocí tatínků připravovat
udice, míchat krmení a vybalovat ostatní rybářské „nutnosti“.
Lovená ryba byla aktivní a během závodu
každý závodník alespoň jednu ulovil. Lovila se
výhradně bílá ryba. Plotice 31 cm zajistila první
místo Marušce Macíkové v kategorii o největší
rybu. Celkové prvenství a tím zároveň i první
cenu – rybářský prut, naviják a další doplňky,
si odnesl Jan Vysoký s celkovým počtem 1070
bodů, na druhém místě se umístil Jakub Reffer
(620 bodů) a na místě třetím skončila Schmiedová (602 bodů). Pro úplnost doplňme, že body
jsou rovny součtu délek ulovených ryb, kdy
1 cm je jako jeden bod s výjimkou oukleje obecné, která se počítá 10 bodů za kus. Jinými slovy

vítěz během dvouhodinového závodu nalovil téměř 11 metrů ryb.
Na tomto místě patří velké poděkování organizátorům celé akce – MO ČRS Černošice,
díky které byli i ostatní malí rybaříci obdarováni
čestnými medailemi a mnoha věcnými cenami,
byť třeba neměli štestí s úlovkem. Zajištěno bylo
také bohaté občerstvení a v parném dni bylo
i čím zahnat žízeň.
Partnerem místní rybářské organizace je
i obec Černošice, která přispívá na činnost rybářského kroužku pro naše nejmenší. Aktivní
činnost spolků má nejen pozitivní vliv na rozvoj
občanské společnosti a zlepšení sousedských
vztahů v obci, ale v tomto případě též rozvíjí vztah
dětí k přírodě. Hezké chvilky strávené u vody se
dětem uloží do podvědomí a tím se prohlubuje
vztah k rodnému místu, které je spojené s krásnou přírodou podél Berounky.
Z výrazů dětí i rodičů bylo jasné, že se tento
ročník závodů povedl na výbornou a za naší MO
děkujeme všem malým rybářům a rybářkám za
účast a doufáme, že i další ročníky proběhnou
k všeobecné spokojenosti.
Ondřej Elich
Rybáři Černošice

Jaký byl Dětský den s Mraveništěm
FOTO: Petra Novotná

Dětský den s podtitulem „Čím budu, až vyrostu“ proběhl
poslední květnový den na zahradě Sokola. Děti si mohly na
několika stanovištích vyzkoušet svá možná budoucí zaměstnání. A tak se nám tu objevili zodpovědní záchranáři, šikovní
cukráři i talentovaní malíři. Úsměv na rtech všem vyloudilo
stanoviště Dojič, kde se dítka úporně snažila nadojit hrneček
mléka. Pořádnou akci děti zažily při práci s hasičskými hadicemi u stanoviště dobrovolných hasičů.
Dětského dne se zúčastnilo zhruba 105 dětí, které si
domů odnesly medaile za splnění úkolů a ještě několik drobných dárků. Celou akci organizovalo Mateřské centrum Tam
Tam Mraveniště, které by touto cestou rádo poděkovalo TJ
Sokol za zapůjčení zahrady. A dále patří velký dík také Sboru
dobrovolných hasičů Mokropsy za přistavení hasičských aut
k prohlídce a za ochotu se celé akce zúčastnit.
Za Tam Tam Mraveniště
Petra Novotná

-- Čím budu, až vyrostu – v tomto duchu se nesl celý den. --

17

z města a okolí

Zatančily si zumbu
s hvězdou

FOTO: Jiří Plavecz

Dvanáct holčiček z oddílu dětské zumby z Černošic se 7. června představilo se svým programem v rámci evropské fitness akce Reebok
Wellness Marathonu na střeše OC Harfa v Praze. Již podruhé měly tu čest, že s nimi vystoupil na pódiu zakladatel zumby, světová hvězda,
Beto Perez. Navzdory trémě, kterou měly nejen
z Beta, ale i z tisíců tancujících fanoušku, zvládly
své vystoupení bez chyby, a sklidily tak zasloužený aplaus.
Vendula Kořínková, Zumba® Kids Černošice
www.zumbafitness.cz

-- Děvčata z černošického oddílu dětské zumby zvládly své vystoupení na jedničku. --

Zakončení sezóny tanečního oboru ZUŠ Černošice
Závěr sezóny 2014/2015 byl pro taneční obor
velmi náročný, ale zároveň i příjemný. A co že
se to tedy všechno událo?
O víkendu 5. – 7. 6. odjela delegace černošického tanečního oboru reprezentovat ZUŠ
a Město Černošice do Pardubic na ústřední kolo
soutěžní přehlídky tanečních oborů základních
uměleckých škol. Tanečnice s kapelou soutěžily v V. kategorii, lidový tanec s pásmem „Dívčí
kola z Jihlavska.“ Za tuto choreografii obdržela
Marcela Látalová, pedagožka tanečního oboru,
několik ocenění poroty, která vyzdvihla „autentický jevištní projev“ vystoupení, a taktéž ocenila
Marcelu Látalovou za „vynikající pedagogickou
a tvůrčí práci.“ Celá delegace si víkend užila díky
pěknému počasí, perfektní organizaci ze strany
hostitelů – ZUŠ Pardubice – Polabiny i milému
setkání s tanečníky z celé republiky. Mnohokrát
děkujeme vedení ZUŠ Černošice za podporu
a umožnění účasti v ústředním kole.
Další, již tradičnější událostí, byla „Taneční zahrada“, vystoupení na zahradě ZUŠ Černošice,
které každoročně uzavírá školní rok, a na které
vystupují všechna oddělení tanečního oboru od
nejmenší přípravky až po ty nejstarší.
Ve středu 24. 6. také proběhl nábor nových
dětí do tanečního oboru, máme velkou radost,
že v Černošicích je stále o tento obor studia
v ZUŠ zájem.

Poděkování
ze ZUŠ
S koncem školního roku bychom chtěli
velmi poděkovat hned dvěma černošickým dámám, paní Ladě Sklenářové za
trpělivé otevírání kapličky po celý květen
návštěvníkům výstav našich výtvarníků
a paní Daně Talamové za velkorysý dar –
pianino Rösler, které darovala naší škole
a které zkvalitní vybavení houslové třídy.
Děkujeme a přejeme všem klidné léto.
Ludmila Plzáková,
ředitelka ZUŠ Černošice
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Celý červen byla také k vidění unikátní výstava fotografií Ivana Látala „Pramínek Černošice
– 15 let“, která mapuje cesty Folklorního souboru Pramínek při ZUŠ Černošice. Na jednom
místě mohli návštěvníci zhlédnout fotografie
z vánočního koledování u kapličky sv. Václava

v Mokropsech, jarní vynášení Moreny, momentky z Letní dílny v Bechyni nebo obrázky z Mezinárodního folklorního festivalu v Písku. To vše
v obměnách generací, které za dlouhých patnáct let Pramínkem potažmo tanečním oborem
prošly. Děkujeme za vstřícnost vinotéce Cellarius, jež umožnila instalaci výstavy v prostorách
své provozovny v Centru Vráž.
Jak vidno, červen byl tedy pro taneční obor
velmi náročný, ale jsme moc rádi, že se nám
vše podařilo, a to nejen minulý měsíc, ale celý
školní rok. Chtěli bychom tedy ještě jednou
poděkovat ZUŠ Černošice, Městu Černošice,
díky jehož grantu letos opět můžeme navštívit
klášter v Bechyni v rámci Letní dílny a připravit
zde program na příští školní rok. Dále bychom
také chtěli poděkovat všem dětem a rodičům
za jejich vstřícný přístup a nasazení, s jakými se
na hodinách i vystoupeních setkáváme a pevně věříme, že vám taneční obor přináší stejnou
radost jako nám. Děkujeme i všem sponzorům
a podporovatelům tance v Černošicích, přejeme vám příjemné prázdniny a budeme se na
vás těšit na Černošické Mariánské pouti.
Za taneční obor ZUŠ Černošice
Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz/tanecni-obor/
www.praminekcernosice.cz
www.facebook.com/FSPraminek

Mifun v Polsku
FOTO: Mifun

-- Naše partnerské město Lesnica v červnu hostilo černošický dětský sbor Mifun. Děti se na cestu vydaly vlakem a náležitě si ho užily. Zvládly několik úspěšných koncertů i výlety po okolních zajímavostech a seznámily
se s novými kamarády. Na fotografii se se sborem loučí hostitelské rodiny (úplně vlevo stojí ředitelka základní
školy v Lesnici/Raszowa paní Iwona Pawlus). Reportáž z partnerské návštěvy a více o mezinárodních výměnách studentů pořádaných dětským sborem Mifun najdete v příštím vydání IL. -- Jiří Polívka --

z města a okolí

Radiofest měl být původně jen sousedskou akcí
FOTO: archiv pořadatele

FOTO: archiv MěÚ Černošice (2014)

-- Jan Neuman (vlevo) původně zamýšlel uspořádat Radiofest jako malou akci pro místní komunitu. --

-- Xindl X, hvězda současné hudební scény,
bude hostem i letošního ročníku Radiofestu. --

Hned první neděli po skončení letních prázdnin proběhne již
podruhé Radiofest. Ten loňský se mimořádně vydařil. Krásné
počasí a skvělý program přilákal tolik návštěvníků, že prostor
Sportparku Berounka doslova praskal ve švech. „Jenže ona to
původně tak velká akce vůbec být neměla,“ říká hlavní organizátor Jan Neuman.
XX Jaký měl tedy Radiofest původně být?
Původně jsme zamýšleli uspořádat malou, sousedskou akci pro místní
komunitu. Já a můj kamarád Symon jsme se s rodinami do Černošic přistěhovali relativně nedávno. Protože oba pracujeme v rádiích a každý rok
připravujeme spoustu koncertů a festivalů, chtěli jsme si jeden udělat na
„domácí půdě“. Mělo to od nás být takové poděkování za to, jak se nám
v Černošicích líbí.
XX A proč jste zvolili zrovna název Radiofest?
Radiofest není ryze černošickou akcí. Naše firma provozuje po celé republice třicet regionálních rádií a Radiofesty jsou pro nás příležitostí k setkání s posluchači. Ten černošický si ale děláme nejvíc „pro radost“.
XX Kromě dobrého jídla a zábavy tam ale bylo hodně vidět a slyšet
i o výstavbě sportovní haly u školy. Jak vás napadlo téma haly spojit
s Radiofestem?
Pomáhali jsme panu starostovi Filipovi Kořínkovi s organizací sbírky a napadlo nás, že bychom to mohli s koncertem spojit. Nakonec jsme se rozhodli právě Radiofest využít jako místo, kde by se černošická veřejnost
mohla seznámit s projektem haly i s možnostmi, jak k její stavbě přispět.
XX A dozvědělo se to opravdu hodně lidí… Nezaskočilo vás to množství návštěvníků trochu?
FOTO: archiv MěÚ Černošice (2014)

Naopak, měli jsme velikou radost, že se podařilo Sportpark Berounka
zaplnit rodinami s dětmi, a že významná část návštěvníků přišla opravdu
z Černošic. Množství dotazů, zda budeme akci opakovat, pro nás bylo asi
tím nejlepším oceněním.
XX Bude letošní ročník stejný jako ten loňský?
Snažíme se zachovat vše dobré z loňského roku a udržet rodinný charakter festivalu. Opět chceme do akce v maximální míře zapojit své kamarády,
ať už jsou to muzikanti, majitelé restaurací a pivovarů nebo zástupci místních skautů či hasičů. Návštěvníci se tedy mohou opět těšit na program na
pódiu, na talíři i ve skleničce.
XX Jedna změna tam ale přece jen bude, a sice vstupné. Proč?
V loňském roce jsme chtěli, aby na koncert přišlo co nejvíce místních a seznámili se s projektem sportovní haly. Proto byl pro všechny zdarma. Letos
jsme zavedli vstupné, které je pro nás mimo jiné možností, jak regulovat
množství přespolních návštěvníků, kteří by dorazili na „Chinaski a Xindla X
zdarma“.
Rádi bychom zachovali Radiofest jako akci, kterou pořádáme hlavně pro
Černošice. Vážíme si partnerství města, proto jsme mu poskytli dvě stovky volných vstupenek pro zaměstnance škol, školek, hasiče, městskou
policii apod. Pro ostatní jsme se pokusili alespoň přizpůsobit předprodej
vstupenek.
XX Kde a za kolik budou vstupenky k dostání?
Předprodej byl už na třech místech v Černošicích zahájen. Za cenu 99
korun je možné do konce července koupit vstupenky ve vinotéce Cellarius
a v obou prodejnách Bílá Slunečnice. Lístky, o které nebude v Černošicích
zájem, poté nabídneme ve standardním předprodeji posluchačům našich
rádií za 159 korun. Cena na místě, pokud by z předprodeje něco zbylo,
byla stanovena na 250 korun. Děti do 150 cm mají vstup zdarma.
XX A prozradíte nám něco i z programu? Na co se můžeme nejvíc
těšit?
Byl bych rád, kdyby se lidé těšili především na příjemně strávené odpoledne, v rámci kterého si poslechnou dobrou muziku, potkají se s přáteli,
a třeba i ochutnají něco z nabídky našeho streetfood parku. Já osobně
mám obrovskou radost z vystoupení Michala Hrůzy, který měl do Černošic
přijet už v loňském roce. Na Radiofestu jsme mu tenkrát nakonec pouze
přáli brzké uzdravení a návrat na koncertní pódia. Je skvělé, že se tohle
přání letos splní.
Dana Jakešová

inzerce
Zajistím výrobu kvalitních

webových stránek od 3 000 Kč
-- Loňského ročníku Radiofestu se zúčastnilo více než 3500 lidí.
Podaří se stejně i letošní ročník? --

nebo revizi Vašich stávajících www
za cílem Vašeho zviditelnění na internetu.
Tel: 606 178 030, email: tplacek83@gmail.com
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Vztah k Sokolu a cvičení má v genech

FOTO: Martina Řehořová

Už její babička byla členkou černošického Sokola. Spojena je s ním i její maminka.
Ta bývala nejen členkou, ale i cvičitelkou, náčelnicí a starostkou jednoty. A po nich
štafetu převzala i ona sama. Nejdříve byla Dana Pánková cvičitelkou rodičů a dětí,
později vedla předškolní žactvo, žákyně, atletiku, až zakotvila u cvičení žen a mužů.
Dvanáct let k tomu ještě zastávala funkci náčelnice ve výboru jednoty a měla na starost organizaci a vedení cvičení. Před dvěma lety funkci náčelnice předala. Cvičení
se ale věnovat nepřestala. Stále ji to totiž baví a naplňuje. Má to zkrátka asi v genech.
Není proto divu, že vyslyšela prosbu výboru jednoty a ujala se funkce starostky
Sokola.
XX Proč vlastně v Sokole došlo ke změnám
ve vedení?
Tělocvičná jednota Sokol Černošice je spolek
a řídí se stanovami České obce sokolské (ČOS),
jejímž je členem. Vedením a řízením činností sokolské jednoty je pověřen výbor. Členy výboru
volí Valná hromada. V minulém roce se někteří
dlouholetí členové výboru rozhodli ukončit svou
činnost, proto byl na Valné hromadě Výbor doplněn o nové členy. Proběhla tím částečná generační výměna. Bývalí členové výboru ale zůstali
našimi členy a nadále s námi spolupracují.
XX V jednom z minulých Informačních listů
jste psali, že nové vedení by Sokol chtělo
vést trochu jinými směry, přijít s novými trendy. Jaké jsou tedy vaše záměry?
Rozvoj Sokola Černošice bychom v budoucnosti rádi směřovali k posílení spolkové činnosti,
k většímu rozvoji sportu a tělovýchovy. Kromě
pravidelných cvičení bychom rádi členům i sportovní veřejnosti nabídli jednorázové akce – soutěže, turnaje, semináře a výlety do přírody.
XX Psali jste také o plánování různých akcí
a společenských setkání. Můžete nám tyto
plány přiblížit?
Sokol organizuje různé akce pro děti, rodiny,
sportovní týmy a seniory. Některé se staly již
tradiční, například Rej čarodějnic, výprava na
severní pól, drakiáda, hra na závěr cvičebního
roku, Černošický šplhoun, sportovně turistický
zájezd seniorů do Štúrova a podobně. Chystáme se tuto nabídku rozšířit, zejména v zapojení
celých rodin. Nechte se překvapit.
XX Není Sokol tak trochu uzavřený jenom
do sebe?
Ale vůbec ne. Do Sokola se může přihlásit opravdu každý, nevybíráme si jen sportovně nadané
děti. Většina akcí, které pořádáme je otevřena
i pro „nesokolskou“ veřejnost. Kromě vlastní
činnosti Sokol hojně spolupracuje s ostatními
černošickými subjekty, například s mateřským
centrem Mraveniště, Skauty, farností, městskými i soukromými mateřskými školkami, sportovními kluby. Od letošního roku se znovu podařilo
navázat velmi dobrou spolupráci s Club Kinem.
XX Sokol poměrně dlouho „bojuje“ s nedostatkem cvičitelů a cvičitelek. Tím pádem
tedy ubývá i cvičenců, a s nimi i příspěvků.
Jak z toho ven?
Získávat a udržet si cvičitele je trochu problém.
Problém vidím zejména v tom, že většina cvičení
pro děti probíhá v brzkých odpoledních hodinách a najít někoho, kdo se v tuto dobu může
pravidelně uvolňovat z práce, není jednoduché.
Jiná situace je v hodinách rodičů a dětí, které
probíhají dopoledne. Pravidelně otevíráme 3 až
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4 skupiny. Často se nám podaří oslovit nějakou
maminku, která je ochotná absolvovat cvičitelský kurz a pak vést hodiny. Problém nastává,
když její děti odrostou a maminka nastupuje do
práce a už nemá čas se cvičitelské práci dále
věnovat.
Také gymnastika je u nás velmi úspěšná, zde
se již podařilo nastolit žádoucí trend; starší cvičenci postupně absolvují cvičitelské kurzy a pomáhají vést hodiny.
XX Ale například basketbal tu prakticky
zaniknul…
Běžný trend u nás v Sokole je takový, že malé
děti získávají dovednosti v rámci všestrannosti
a jakmile trochu vyrostou a začnou se věnovat
„profesionálnějšímu“ sportu, odcházejí do specializovaných oddílů. Stejný osud stihl i oddíl
basketu. Mnoho let je vedl zkušený trenér, který
ze zdravotních důvodů nemohl bohužel nadále pokračovat, ale kluci stejně již za fungování
sokolského basketu hostovali v pražských klubech. Basket byl velmi úspěšně nahrazen míčovými hrami pro mladší školní děti.
XX A je zde šance, že se objeví nějací noví
cvičitelé?
Příští školní rok bude cvičitelský tým rozšířen
o novou cvičitelku pro atletickou přípravku, cvičitelku jógy a „staronového“ cvičitele pro cvičení
žáků.
XX Jak vlastně cvičitelé v Sokole fungují?
Kdo se jimi může stát?
Cvičitelé (ale i členové výboru) jsou hlavně nadšenci, kteří jsou ochotní věnovat svůj volný čas
druhým. Cvičitelem se může stát každý zájemce, který absolvuje cvičitelský kurz, zakončený
zkouškou nebo má odborné vzdělání (trenérství,
licenci pro vedení sportovních aktivit, učitelství
TV…), které je uznáno ČOS. Všichni cvičitelé
mají povinnost se nadále vzdělávat formou různých školení, seminářů i specializovaných kurzů. Naši cvičitelé jsou všichni dobrovolníci, kteří
pracují bez honoráře.
XX Již delší dobu se hovoří také o finanční
situaci Sokola. Jak si Sokol v tomto směru
stojí?
To záleží na úhlu pohledu. Z příspěvků členů
Sokola, pronájmů sokolských prostorů, grantů
a dotací se nám daří pokrýt nejen provoz (plyn,
elektřinu, vodné, stočné, správce, úklid), ale
i cvičební pomůcky, náčiní a nářadí a některé
opravy. Meziročně si vytváříme i finanční rezervy
na pokrytí větších oprav.
XX Sokolovna by potřebovala renovaci, chybí šatny a kvalitní sociální zařízení. Dotace
se ale dosud žádné získat nepodařilo.

-- Sokol má v Černošicích již více než
100letou tradici. --

Takhle to úplně není. V průběhu minulých let Sokol provedl mnoho oprav a vylepšení – například
napojení na kanalizaci, podařila se částečná
oprava střechy, výměna parket v tělocvičně, je
tu nové plynové vytápění, jsou vyměněná okna,
vybudovali jsme antukové hřiště a víceúčelového hřiště s umělým povrchem, pořídili herní
a cvičební prvky na zahradu. Část nákladů byla
financována z vlastních zdrojů, část z dotačních
prostředků a některé z úvěrů. Všechny úvěry
jsou již splaceny.
XX Vraťme se ale k tomu zázemí. Jaké jsou
šance na realizaci?
Sokol má již několik let zpracovaný projekt
přístavby sociálního zařízení - nový vstup, šatny, sprchy, WC pro muže a ženy včetně jejího
funkčního propojení se stávající tělocvičnou
a nářaďovnou. Každoročně podáváme žádost
o dotaci na tuto přístavbu jak na MŠMT, tak na
Středočeský kraj. Na projekt je vydáno platné
stavební povolení a v případě získání dotace by
se mohlo začít stavět okamžitě. Tuto investiční
dotaci se Sokolu zatím nepodařilo získat.
XX Sokol nedávno odmítl návrh města na
uzavření smlouvy o finanční podpoře fungování Sokola i Club Kina, která by zahrnovala
i podmínku částečného a zabezpečeného
propojení budoucí zahrady budoucí vily Tišnovských se zahradou Sokola (vč. převzetí
technické péče o ni). Proč?
Sokol využívá pro svoji činnost svůj majetek,
zejména tělocvičnu a přilehlá hřiště a zahradu.
Hřiště i zahradu včetně zázemí a pomůcek využívají pro své cvičení (zejména v období od dubna
do října) naše oddíly i naši sportovní nájemci.
V zahradě se cvičebními prvky, zejména pro děti
a mládež, Sokol spatřuje svoji výhodu, kterou
může konkurovat jiným sportovištím v Černošicích. Naši cvičenci (i nájemci) oceňují možnost
bezpečného cvičení v uzavřené zahradě. Předložená smlouva ze strany města v tomto směru
nepřinášela pro Sokol vhodné řešení. Přesto
jsme otevřeni dalšímu jednání, nabídli jsme městu možnost částečného otevření zahrady pro veřejnost během prázdnin.
XX Co byste vzkázala našim čtenářům?
Přijďte si s námi do Sokola zacvičit!!!
Dana Jakešová

z města a okolí

Skautky na Ivančeně
Náš dívčí oddíl podnikl na začátku května čtyřdenní přechod Beskyd, při kterém jsme absolvovaly 58 kilometrů. Bylo jasné, že musíme mimo
jiné navštívit Ivančenu - kamennou skautskou
mohylu v Beskydech pod vrcholem Lysé hory,
kde byl 6. října 1946 položen první kámen. Byla
vystavěna na památku pěti skautů, kteří byli
popraveni za účast v protinacistickém odboji
„Slezských junáků“. I za komunistického režimu,
přes veškeré zákazy a tresty, se k ní pořádaly
pochody junáků, trampů i obyčejných lidí, kteří
pokládali další kameny. A když každý další skaut
„přijde se svojí troškou do mlýna“ v podobě kamínku, bude se tato mohyla rozrůstat i nadále.
Postupně se zvětšuje a nyní je vysoká skoro
2 metry a široká 10 metrů.
Její příběh budou čeští skauti letos v létě prezentovat na světovém setkání v Japonsku, odkud
přivezou kamínky z jednotlivých kontinentů. Také
byla nedávno vypsána architektonická soutěž na
její opravu a následně sbírka pro její financování.
Nese v sobě nejen osudový příběh skautů, ale
i symbol odvahy a čestnosti. Když se každý malý
kamínek spojí s dalšími malými kamínky, vznikne
obrovské dílo, jako je Ivančena. Z toho vyplývá,
že když se spojí „malí“ jednotlivci, tak mohou dosáhnout velikých cílů. Také jsme tam položily za

Zprávy
ze Sokola
Závody v Příbrami
Naši cvičenci se v sobotu 16. května zúčastnili
župního přeboru ve všestrannosti v Příbrami.
Celkem si přivezli 34 medailí ze šplhu, atletiky,
gymnastiky a celkového součtu všestrannosti.
2x FOTO: Hana Bláhová

-- Na závodech všestrannosti se soutěžilo
i na hrazdě. --

2x FOTO: Skauti Černošice

-- Skautskou kamennou mohylu Ivančeva navštívily i černošické skautky. --

černošické skauty krásný pamětní kámen, který
vyrobil Wlk. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na www.ivancena.cz.
Za oddíl skautek Anetka, Barča, Anička, Vendy,
Maruška, Lucka B., Mája, Terka R., Lucka S.,
Romča a Wlk

Ve šplhu získaly zlatou medaili Lucie
Schrötterová a Jana Tuháčková, stříbrnou si
odvezli Nela Havlenová, Jindřich Urbanec,
Lucie Trnková a Miroslav Lžičař. Za atletiku
zlatou medaili získali Jolana Farová, Lucie Trnková a Julie Farová, stříbrnou Lucie
Schrötterová, Miroslav Lžičař, Lucie Čiháková a Roman Malíř, bronzovou Klára Schmiedová a Eliška Formánková. Zlatí ve sportovní
gymnastice byli Jolana Farová, Lucie Schrötterová, Jana Tuháčková a Miroslav Lžičař,
stříbrní Veronika Manová, Lucie Trnková,
Aneta Bóriková a Julie Farová, bronzová byla
Klára Schmiedová.
Ve všestrannosti, do které je započítávána atletika, gymnastika, šplh a plavání (které
se koná v lednu), získali naši šikovní cvičenci
10 medailí. 5 zlatých medailí – Jolana Farová,
Lucie Trnková, Jana Tuháčková, Miroslav Lžičař a Julie Farová. 3 stříbrné medaile – Lucie
Schrötterová, Aneta Bóriková a Lucie Čiháková. A 2 bronzové medaile – Veronika Manová
a Eliška Formánková.
Medailoví závodníci za všestrannost postupují do celorepublikového přeboru, který se
koná v červnu (starší žactvo v Praze a mladší
v Brně) a během dvou dnů absolvují opět atletiku, gymnastiku, šplh a plavání. Už známe
výsledky Jolanky Farové, která se na přebor
mladšího žactva probojovala jako první v historii oddílu a v atletice vybojovala úžasné druhé místo. Moc gratulujeme všem medailistům
a díky patří trenérům a všem závodníkům za
výbornou reprezentaci naší jednoty.
Podrobné výsledky je možné najít na http://
gymnastika-cernosice.webnode.cz/.
Zuzana Pavlovská

-- Děvčata byla na závodech velmi úspěšná.
(A chlapci také.) --

Pronájem venkovních prostor Sokola:
zahrada včetně sportoviště
půl dne 500 Kč
celý den 1.000 Kč
sportoviště
antukový povrch - volejbal, nohejbal
umělý povrch - košíková, tenis, fotbálek
cena: 200 Kč/hod.
V případě zájmu kontaktujte pana Urbana,
tel. 777 192 691.
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích
červenec
10. 7.
Byli jsem tam…Amerika – dokument o cestě po Americe

20.00, Club Kino

11. 7.

Farmářské trhy – od 10.00 Trpasličí pohádka - autorská interaktivní pohádka pro nejmenší, studio 8.00-12.00, prostranství u vily Tišnovských
DAMÚZA

11. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.
24. 7.
25. 7.
1.– 31. 7.

SOBOTA NA GRILU - grilované speciality od oběda do půlnoci

Club Kino

NIGHTCLOTHES PARTY aneb pyžamová párty

20.00, Club Kino

Rosario Smowing - koncert

20.00, Club Kino

Den pro ženy – PROMĚNY s vizážistkou, kadeřnicí a kosmetickou poradkyní

13.00, Club Kino

Last Moment + Nový Rock – koncert

20.00, Club Kino

Farmářské trhy – od 10.00 tvořivá dílna pro děti

8.00-12.00, prostranství u vily Tišnovských

Výstava kreseb a figurální keramiky Anny Musilové

Mokropeská kaplička

v okolí
červenec
2. a 3. 7. Byl jednou jeden král – divadelní zpracování filmové pohádky v podání místních ochotníků Dobřicho- 20.00, zámek Dobřichovice
vické divadelní společnosti (DDS)

4. 7.
4., 5.
a 6. 7.

Mníšecká alotria aneb obléhání zámku Švédy (volná rekonstrukce bitvy)

od 11.00, zámek Mníšek pod Brdy

Mátový nebo citron? – divadelní představení DDS pojednává o zkouškách a pak premiéře divadelní 20.00, zámek Dobřichovice
hry – jak to herci neumí, jak se navzájem nemají rádi, jak je jeden suverén a druhý poseroutka, jak je
režisérka vynervovaná, kostymérka nemožná, technik v pozadí neschopný

20.00 a 20.30, hrad Karlštejn
8., 15., Večerní prohlídky hradu Karlštejn
22. a 29.
7.
Hospodkál aneb boj o pípu – muzikál Studia mladých z Roztok u Prahy v rámci Dobřichovických 20.00, zámek Dobřichovice
10. 7.
divadelních slavností

12. 7.
15., 16.,
17. a 18.
7.
17. 7.
23. 7.
23. 7.

Dasha a Jan Smigmator – koncert v rámci Dobřichovických divadelních slavností

25. 7.

Pražské violové duo - program: K. Stamic, J. M. Leclair, Han-Ki Kim, J. Laburda

18.00, zámecká kaple sv. Judy Tadeáše,
Dobřichovice

27. 7.
29. 7.
31. 7.

Doležalovo kvarteto - program: W. A. Mozart, A. Dvořák, J. Janáček

18.00, zámek Dobřichovice

Pavel Vítek – koncert

20.00, hrad Karlštejn

Iksypsilonzet – kabaret divadla Kocábka z Chocerad (v rámci Dobřichovických divadelních slavností) 20.00, zámek Dobřichovice
Zahájení mistrovských kurzů - Komorní smyčcový orchestr, dirigent Karel Doležal; program: J. Ph. 18.00, zámek Dobřichovice
Rameau, J. M. Leclair, E. Grieg

Tomáš Hanousek (viola), Karel Prokop (klavír) Program: A. Corelli, F. Schubert, E. Bloch, F. Kreisler 18.00, zámek Dobřichovice
Závěrečný koncert mistrovských kurzů - Komorní smyčcový orchestr, dirigent Karel Doležal; pro- 19.00, zámek Dobřichovice
gram: W. A. Mozart, J. Teml, F. Schubert

Krkovičky, grilovaná zelenina a výborné dipy.
Pivo Excelent 20 Kč, akční drink Bacardi +
cola – 60 Kč.
17. 7. v 20.00
NIGHTCLOTHES PARTY
Pyžamové párty……..Dj LÍCA. Grill na zahrádce. Akční drink - Bacardi + cola za 60 Kč.
Vstupné 60 Kč.

Program červenec 2015
10. 7. v 20.00
Byli jsem tam………Amerika
Zimní cestování po jihozápadním pobřeží Spojených států. Los Angeles, San Francisco, Yosemitský park, Sekvojový park, Grand kaňon,
Las Vegas, Rout 66, San Diego. Dokument
o cestě po Americe. Vstup zdarma.
11. 7.
SOBOTA NA GRILU
Grilované speciality od oběda do půlnoci - žebra, steaky, plněné pečené brambory Mr.Potato, hermelín, domácí klobásky od řezníka
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20.00, Dobřichovice

Tři mušketýři – představení zpracované na námět známého díly A. Dumase v rámci Dobřichovických 20.00, zámek Dobřichovice
divadelních slavností

18. 7. v 20.00
Rosario Smowing - koncert
Skupina sama se nazývá „Rock Bigband“ a svůj
styl hudby označuje jako “Swing Argentino”.
Osm skvělých hudebníků v černých šatech
předvádí neuvěřitelně energickou hudebně taneční show, která čerpá z kořenů hudby jako
je swing, bolero, ska, mambo, dixie, rockabilly
a tango. V jejich čele stojí charizmatický zpěvák Diego Casanova, bývalý punkový matador,
který smíchal typické texty tanga s expresivními rockovými výrazy a tak přesto, že hudba
Rosario Smowing vyvěrá hluboko ze 40., 50.
a 60. let, je zároveň velmi současná a strhující
i pro mladé publikum. Vstupné 120 Kč.

19. 7. v 13.00
Den pro ženy - PROMĚNY
Milé dámy, zveme Vás na odpoledne pouze
pro Vás. Do péče si Vás vezme kosmetická
poradkyně, připraví Vaši pleť a poradí s péčí
o ni, vizážistka z Vás vykouzlí ženu, kterou jste
vždy chtěla být, kadeřnice upraví Váš účes a to
vše zachytí profesionální fotograf. Jako bonus
si spolu s fotkami odnesete poukaz na Kolagenovou kúru. Přijďte si s námi užít nezapomenutelné odpoledne jen pro Vás. (Je nutné se
předem objednat na tel. 736541206 Magda).
Cena 690 Kč (kadeřnice, vizážistka, příprava
pleti, fotograf).
24. 7. v 20.00
Last Moment + Nový Rock - Rakovník koncert
Last Moment je kapela hrající tvorbu svých
oblíbenců ve vlastní úpravě (J. Hendrix, The
Cult, Benson apod.). Ale samozřejmě tvoří
také vlastní písně v duchu zmíněných interpretů. Hrají Ondřej Kačer - basová kytara, Ondřej
Lukeš - sólová kytara a zpěv, Zoltán Kilácsko
- bicí nástroje. Vstupné 70 Kč.

z města a okolí
FOTO: archiv hudebníka

-- Anna Poulová --

FOTO: archiv hudebníka

FOTO: archiv hudebníka

-- Václav Polívka --

-- Lukáš Kuta --

Letní houslové kurzy v ZUŠ Černošice
Kdy: 25. - 30. 7.
Kde: Základní umělecká škola, Střední ul.
Hudební kurzy jsou příležitost pro každého se
nezávazně a bez tlaku, který vyvíjí školy a soubory svými požadavky, zdokonalit, dozvědět
se nové věci a zahrát si s lidmi, které by jinak
nepotkal v inspirujícím prostředí špičkových
muzikantů. Zatím jsem to dělal bez publicity jen
pro své žáky, ale letos jsem se rozhodl oslovit
kolegu Lukáše Kutu a nabídnout tuto příležitost
všem zájemcům bez ohledu na věk a hudební
vyspělost.
Kromě sólových hodin houslí a violy vytvoříme soubory komorní hudby ze všech nástrojů,
které se zúčastní, vítány jsou všechny. Součástí
kurzů jsou i semináře nástrojové technologie,

intonace, interpretace a improvizace, které mohou být zajímavé i pro nehouslisty. Protože já
se zabývám i zpěvem a hrou na violu d‘amore,
erhu, cink, učím létání na kluzáku a Lukáš Kuta
je nejen virtuózní houslista, ale i vynikající fotograf, nemusí se aktivity frekventantů omezovat
jen na housle.
Své umění mohou všichni uplatnit na závěrečném koncertě 30. července v 19 hodin v ZUŠ.
Nejen pro účastníky kurzů může být zajímavý
i koncert lektorů na začátku kurzu 25. července, rovněž v 19 hodin.
Podrobnosti na www.kultcernosice.cz v sekcích
hudba, kurzy a děti, dotazy zodpovím na v.polivka@seznam.cz, nebo na tel. 724 578 031.

Každý měsíc doručíme na poštu objednávkový formulář na roznos 2800 ks výtisků
Informačního listu s časovou lhůtou pěti pracovních dnů. A pak už bohužel nemůžeme
dělat vůbec nic. Samozřejmě jsme zapojili
i zaměstnance úřadu - pokud se k některému z obyvatel Černošic nedostane časopis
poslední den dané lhůty roznosu, jdeme
na poštu. Nebo pokud někdo z vás zavolá
či přijde, že se k němu nebo některému ze
známých časopis nedostal, jdeme na poštu.
Co se dozvídáme? Že paní A je nemocná, že
paní B toho má moc, že paní C výjimečně zapomněla zrovna na tuhle ulici atd. Samozřejmě všechno chápeme, ale když si přijdete do
obchodu koupit chleba, také se nespokojíte
s odpovědí, že „pekařka je nemocná, pečivo
bude až za týden“.

Kdy: 25. 7. v 19.00
Letní houslové kurzy zahájí koncert lektorů.
Lukáš Kuta a Václav Polívka spolupracují jako
Duo Free od roku 2001, při svých koncertech kromě klasických virtuózních duet pro
dvoje housle využívají improvizaci, akustické
a prostorové efekty, takže každý koncert je
neopakovatelný a originální. Hostem dua
bude černošická houslistka Anna Poulová.
Vstupné 150/100 Kč, v předprodeji
v Minimarketu na černošickém nádraží
130/90 Kč, frekventanti houslových kurzů
a žáci a učitelé hudebních škol mají volný
vstup.
Václav Polívka

Václav Polívka

Ze zákulisí distribuce Informačního listu
Měsíc co měsíc máme na úřadě
nemálo stížností, že se k Vám časopis
nedostal, anebo dostal, ale se zpožděním. Jak je to možné?

Duo Free

Po několikaměsíční komunikaci s různě vysoko postavenými zaměstnanci České pošty
jsme se obrátili na obchodní zástupkyni a vyžádali si vypracování smlouvy, od které jsme
očekávali mj. sankční podmínky. Mezitím
jsme zvažovali i jiný způsob distribuce, např.
komerční firmu, brigádníky atd., ale u všech
možností převážila negativa (finanční, praktická, …) nad možným zlepšením.
Smlouva s Českou poštou je v tuto chvíli
již podepsaná a červencové číslo by mělo
být první, které bude distribuováno pod touto „záštitou“. Nicméně - bohužel pro nás –
ve smlouvě je ponechaná velká tolerance
z hlediska kvality roznosu, a jelikož je tato
smlouva typová a vychází z Obchodních
podmínek, které jsou závazné pro všechny
uživatele této služby, nelze tyto podmínky
jakkoliv upravovat. Důvodem uzavření této
smlouvy je tedy především zlepšení komunikace s poštou, snadnější kontrola podání
a roznosu a v případě reklamací též řešení
a možná náprava.
Adéla Červenková, odbor kultury

FOTO: archiv A. Musilové

Výstava kreseb
a figurální keramiky
Kdy: 24. 6. – 31. 7.
Kde: Mokropeská kaplička sv. Václava
v Mokropsech
Zamyšlení nad životem pozemským v souvislosti
s vesmírným děním s názvem SVĚTLO DNE nabízí
v podobě kreseb akad. malířka Markéta Vohradská
a keramických figurek keramička Anna Musilová
v galerii Mokropeská kaplička. Hlavním motivem
je zde světlo, které spojuje obě výtvarná vyjádření
v duchovním i fyzickém pojímání života nejen snad
na naší planetě. Komentované prohlídky výstavy
jsou o sobotách v červenci od 17 hodin.
Dana Jakešová
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inzerce

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BERG, Ellen: Já ti to opepřím, miláčku – společenský, humorný, sarkastický román;
BROWDER, Bill: Rudý zákon – politický thriller;
CIMICKÝ, Jan: Děravé sítě – český detektivní
román;
GUENASSIA, Jean-Michel: Stoprocentní riziko –
kriminální drama od autora knih Klub nenapravitelných
optimistů a Vysněný život Ernesta G.;
GUILIANO, Mireille: Francouzky zrají jako víno –
v knize se dozvíte tajemství péče o vzhled, jaké sportovní aktivity jsou nejvhodnější, jaký význam má spánek
a snídaně pro zralé ženy;
CHEEVER, John: Město zmařených snů – povídky;
JAKOUBKOVÁ, Alena: Prodám manžela...zn. Spěchá - román pro ženy;
NESSER, Hakan: Muž bez psa - severská krimi;
RODRIQUEZ, Deborah: Kavárnička v Kábulu – pět
žen, pět různých příběhů – a středobodem jejich osudů je malá kavárna v centru Kábulu. Provozuje ji veselá
Američanka Sunny, která v Afghánistánu nalezla nový
domov;
ROTTOVÁ, Inna: Lásky svobodných a nevěry ženatých – povídky;
SCHEJBALOVÁ, Thea: Zoufalec – životní příběh Josefa, čerstvého padesátníka, který se ve 47 letech stal
existenčním outsiderem;
SKALKA, Petr: Veterinář vzpomíná – veselé, vtipné
i poučné příběhy ze ZOO pro všechny milovníky zvířat;
STEEL, Danielle: Nádherný život – román pro ženy;
ŠABACH, Petr: Rothschildova flaška - příběh takřka
detektivní, napsaný autorovým nezaměnitelným a vyzrálým stylem
Naučná literatura:
DERWAHL, Freddy: Poslední mnich z Tibhirine Freddy Derwahl se vydal po stopách posledního z pře-

živších mnichů, Jeana-Pierra Schumachera, dnes již
devadesátiletého rodáka z Lucemburska, který jako
zázrakem jedniný unikl teroristům. Autor líčí životní příběh tohoto mnicha, z jeho vyprávění se dozvídáme také
příběh komunity z Tibhirine;
LEPŠOVÁ, Růžena: Výtvarné techniky a nápady
po celý rok - kniha je rozdělena podle ročních období a nabízí desítky nápadů na ruční výrobu užitečných
a okrasných předmětů;
LIŠKA, Vladimír: Panovníci českých zemí ve faktech, mýtech a otaznících - kniha je věnována období vlády Přemyslovců a Lucemburků, končí husitským
obdobím;
PREKOPOVÁ, Jiřina a SCHWEIZEROVÁ, Christel:
Neklidné dítě - kniha vysvětluje příčiny a pozadí hyperaktivity vrozené i získané, přináší poznatky z oblasti
neurofyziologie, sociologie a seznamuje s možnostmi
nápravy a terapie;
RICHTÁROVÁ, Eva: Jak se navrátit ke zdraví - v 17
kapitolách knihy je lidské tělo rozebráno postupně od
hlavy, přes krk, trup, ruce až k nohám. S pomocí alternativních postupů, úpravou stravy a případně vhodnou
meditací, relaxací a cvičením si dokážeme tyto zdravotní problémy zmírnit nebo i vyřešit sami;
ŘÍČAN, Pavel: S dětmi chytře a moudře - psychologie pro rodiče a prarodiče;
STUTTE, Harald: Hitlerova dětská armáda - bylo jim
teprve šestnáct let, z Hitlerových chlapců vycepovali
v rychlokursech vojáky, aby je na jaře 1945 povolali do
Waffer-SS a nasadili do dávno prohrané války. Kniha
obsahuje příběhy svědků doby, pamětníků málo známé
kapitoly 2. světové války
Literatura pro děti a mládež:
4 vodnické příběhy - další oblíbené příběhy Čtyřlístku;
FIALA, Luděk: Dobrou chuť, zvířátka - básničky pro
nejmenší;

inzerce
SK Černošice přijme:

Recepčního
Uklízečku

Nástup 1.9.2015
Kontakt P. Slapnička 603 833 552

Prodejna české lidové výroby
Hana Rozenská – Radotín, Vrážská 1531 (vedle nádraží)

Nabízíme zboží výhradně Českých výrobců
keramika l košíkařina l dřevěné hračky l ubrusy
Po-Pá 9-12, 13-17 So 9.30-11.30
tel.: 257 910 922, 603 44 99 40, www.uva.hu.cz

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení
Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín
mobil: 606 83 44 85
Nabízím instalace jezdících sedaček a plošin
pro invalidy na libovolné typy schodišť.
Možnost financování státem.

Informace:
tel: 606 178 030, email: tplacek83@gmail.com
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FRANKOVÁ, Hermína: Čarodějnice bez koštěte volné pokračování příběhu o čarodějnici Saxaně - hlavní hrdince knihy Dívka na koštěti;
GATES, Phil: Děsivá věda. Smrtící evoluce - kniha
vysvětluje historii vzniku a vývoje života na Zemi, zázrak
přežití a vymírání druhů;
JELÍNKOVÁ, Hana: Kos je bos - knížka pro nejmenší
čtenáře od 6 let;
MEADOWSOVÁ, Daisy: Lucie, víla diamantového
kamene - kouzelný příběh o vílách;
MUELLER, Dagmar H.: Nové hříbátko, Velký den knížky pro děti od 9 let, dobrodružství s poníky.
Knížky v angličtině:
CHANDLER, Raymond: The King in Yllow
(v češtině Král ve žlutém rouše) - zrcadlový obraz,
detektivka;
CHRISTIE, Agatha: Wasp‘s Nest (v češtině Vosí
hnízdo) - zrcadlový obraz, detektivka.

Otevírací doba v knihovně:

Pondělí: 9.00–11.30
Středa:
9.00–11.30
Čtvrtek: 		
Pátek:
9.00–11.30

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

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

Prázdninový provoz knihovny
Celý červenec a srpen bude knihovna otevřena bez
omezení. Přeji všem čtenářům příjemnou dovolenou!
Šilhánková Irena

