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-- Věra Čáslavská v Club Kině na besedě s Olgou Sommerovou,
režisérkou životopisného dokumentárního filmu Věra 68 --

„V životě se mi podařilo dostat
z každé šlamastiky.
Chce to bojovat a mít dobrou
víru,“ říká Věra Čáslavská
O životě naší nejznámější gymnastky Věry Čáslavské toho bylo
napsáno hodně: internetový vyhledávač při zadání hesla Věra
Čáslavská vychrlí 160 tisíc odkazů, youtube přes dva a půl tisíce výsledků, knihovna dvě biografické knihy (Cesta na Olymp
z roku 1972 a Život na Olympu z roku 2012), dvd půjčovna
celovečerní dokument Věra 68 a v neposlední řadě lze dohledat desítky různých rozhovorů, interview a novinových článků.
Od loňského roku je jejich nejčastějším tématem rakovina. Jak
ale sama říká, nedělá z toho žádné drama, bojuje a má dobrou
víru, že se z té šlamastiky, stejně jako ze všech, které ji v životě
potkaly, dostane.
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Olga Sommerová, režisérka zmíněného dokumentu, o ní prohlásila, že
je nabitá energií jako atomová elektrárna. Hned jakmile tahle okouzlující
dáma, sportovkyně tělem i duší, vstoupila do dveří mé kanceláře, pochopila jsem, co to znamená – ještě než se posadila, zazvonil jí telefon, vyndala
popsaný diář a s úsměvem se omlouvala, že jde pozdě, ale jako vždy zkrátka nestíhá. Zeptala jsem se, co všechno dělá a následující tři hodiny jsem
už skoro jen poslouchala…
XX Váš diář je popsaný jako omalovánky. Jakým aktivitám se věnujete a jak trávíte svůj čas?
Většina mých aktivit vyplývá z mé funkce čestné předsedkyně Českého
olympijského výboru, a z členství v Česko-japonské společnosti. Zrovna
minulý týden jsem byla na pozvání předsedy Mezinárodního olympijského
výboru Thomase Bacha v Lausanne. Spolu s Jiřím Kejvalem a Martinem
Doktorem jsme letěli speciálním letadlem ráno v sedm, ve Švýcarsku jsme
společensky poobědvali a vyřešili několik důležitých diplomatických zálepokračování na str. 14

Černošický karneval již potřetí
Kdy: pátek 24. 6. od 10 do 22 hodin
Kde: náměstí Centra Vráž
Další informace najdete na straně 20.

z radnice

Ve škole se opět bude stavět!

Omezení přístupu od ulice K lesíku a uzavření
hlavního vchodu
Od začátku června dojde k uzavření chodníčku přímo podél školní budovy a k uzavření současného hlavního vchodu do školy. Příchod do
školy bude přes dětské hřiště, ale zároveň dojde
k otevření nového pěšího spojení kolem sportovní
haly od ulice Školní. Do školy se bude v červnu
vcházet vchodem do nejstarší školní budovy.
Je totiž nezbytné ještě v červnu provést zemní
práce i před dosavadním hlavním vstupem tak,
aby hned na začátku prázdnin stavební firma
zbourala spojovací krček a mohla začít na jeho
místě se stavbou nového objektu. Kvůli tomu budou mít děti o dva týdny delší prázdniny a do školy

-- Hlavní vstup do školy změní přes prázdniny
razantně svoji podobu. --

půjdou až 19. září. Do té doby musí být dokončena stavba nového objektu tak, aby umožňovala
bezpečný, i když ještě nějakou dobu provizorní
průchod dětí do obou budov. Stavební práce
budou pokračovat i v novém školním roce. Celá
stavba má být hotová do konce listopadu.
Jiří Jiránek

Vizualizace: Grido, architektura a design, s.r.o.

-- Takhle bude vypadat nový vstup do školy. --

Vývoj celkového zadlužení města

Přehled našich úvěrů
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Pro informaci předkládáme přehled zadluženosti města a její vývoj
v čase za posledních 5 let. Vedení města na příští rok uvažuje o možnosti úvěru ve výši cca 10 mil. Kč na přístavbu nové radnice (mj. pro
potřeby České pošty), který by se zčásti splácel budoucím příjmem
z nájmu těchto prostor a v tomto smyslu byl tzv. rozpočtově neutrální.
Vzhledem k tomu, že aktuální výše splátek úvěrů činí cca 16 milionů
Kč ročně, i v tomto případě by v příštím roce došlo k dalšímu snížení celkové zadluženosti města. Vše je otázkou vývoje příjmů a výdajů
města v následujícím období, rozhodnutí o dalších investicích a také
úspěšnosti v získání dalších dotací.

86 595 276,69

90 000 000

59 781 278,10

Jaký bude nový vstup a šatny?
Cílem projektu je vybudování nového centrálního vstupu a šaten namísto těch současných, které jsou pro více než 800 dětí navštěvujících školu
nevyhovující. Stavba bude spočívat v odstranění
stávajícího propojovacího krčku mezi budovami C
a D a ve stavbě nového objektu v této proluce.
Jde o tvarově jednoduchý jednopodlažní objekt, který vystupuje dopředu před linii vedlejších
budov. Fasáda bude tvořena prosklenou stěnou
se vstupem a systémem pevných žaluzií z děrovaného plechu, které v letních měsících budou snižovat tepelné zisky. Výškový rozdíl mezi nástupní
plochou a vyvýšeným přízemím je řešen formou
kaskádovitě uložených šaten.
Součástí stavby budou i venkovní úpravy před
vstupem do školy a moderní přístřešek na kola.
Z boku školy bude další rozšíření zázemí školní
kuchyně a také veřejná toaleta, která v daném
místě, u hojně navštěvovaného dětského hřiště,
chyběla.

Kdy stavba začne a kdy bude hotová?
Stavbu tohoto rozsahu nelze zvládnout za dva
měsíce prázdnin. Stavba byla zahájena hned po
podpisu smlouvy o dílo, ve třetím květnovém týdnu, a to zemními pracemi za školou, kde jsme
vybudovali pro tento účel dočasnou příjezdovou
komunikaci.

41 660 557,06

Nový centrální vstup a šatny
Sotva byla dokončena výstavba sportovní haly,
zahájili jsme v prostoru školy další dva projekty stavbu nového centrálního vstupu a šaten, a přístavbu zázemí školní kuchyně a veřejného WC.
Po dohodě s Ministerstvem financí jsme
mohli vybírat jednoho zhotovitele na obě stavby
současně.
Již v loňském roce jsme na tyto stavby získali
příslib dotace ve výši 12,5 mil. Kč od Ministerstva
financí. Výběrové řízení vyhrála s nejlevnější nabídkou ze sedmi uchazečů firma Chládek & Tintěra, a.s. z Litoměřic. Po půdní vestavbě a sportovní hale to pro ni bude již třetí zakázka v naší
škole. Cena za realizaci stavby je 16.782.579 Kč
vč. DPH. Podíl města na této zakázce je ve výši
cca 4,3 mil. Kč.
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10 000 000
0
Stav
31. 12. 2011

Filip Kořínek, Jana Ullrichová

Stav
31. 12. 2012

Stav
31. 12. 2013

Stav
31. 12. 2014

Stav
31. 12. 2015

Stav
31. 12. 2016

Zůstatek úvěrů

ÚVĚRY

Rekonstrukce ul. Kladenská
Přefinancovaný úvěr (komunikace
a kanalizace ul. Husova, Slunečná)
MŠ Barevný ostrov (Pod Ptáčnicí)
1. etapa rekonstrukce silnic
2. etapa rekonstrukce silnic
Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice
Sportovní hala a půdní vestavba (stále se čerpá)

Banka

Splatnost
úvěru

Limit
úvěru
(tis.)

PRIBOR marže

splátka
splátky
(měsíčně) za rok 2016

ČS
ČS

červen 18
červen 19

12 000
12 217

12 M
1M

0,71
0,73

103 500
127 000

ČS
ČS
ČS
ČS
KB

říjen 19
červen 19
květen 23
květen 19
červenec 29

25 000
35 000
35 000
6 000
25 000

1M
1M
1M
1M
6M

0,73
0,45
1,30
1,19
0,40

156 000
449 000
292 000
89 500
141 243
1 470 743

zůstatek úvěru
k 31. 12. 2015

předpokl.
zůstatek
k 31. 12. 2016

1 242 000
1 524 000

3 306 000,00
5 232 000,00

2 064 000,00
3 708 000,00

1 872 000
5 388 000
3 504 000
1 074 000
1 694 916
16 298 916

7 075 487,35
18 835 998,56
24 330 465,87
3 673 000,00
11 255 820,70
73 708 772,48

5 203 487,35
13 447 998,56
20 826 465,87
2 599 000,00
21 327 682,00
69 176 633,78
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Záplava emocí kolem studie protipovodňové hráze
na horní Berounce
Kolem studie protipovodňové hráze (retenční nádrže), kterou nechalo zpracovat
Povodí Vltavy s.p., se objevila spousta názorů, diskuzí, emocí a petic. O co jde?
Chce opravdu stát stavět přehradu? A jak se k tomu staví černošické zastupitelstvo?
Stojí obce na horním a dolním toku Berounky proti sobě?
Účinná protipovodňová ochrana na Dolní
Berounce není možná
V posledních letech se – mimo jiné díky dostupnosti evropských dotací a také pod vlivem
povodně v létě 2013 – v údolí Dolní Berounky
intenzivněji hledají možnosti lepší protipovodňové ochrany.
Je zřejmé, že stavění protipovodňových valů
podél břehů není řešením – ochrání jednu oblast, ale o to více je zaplaven protější břeh a také
všechny obce níže. Když se voda co nejrychleji
odvádí pryč, působí větší problém jinde. V roce
2002 chybělo k překonání ochranných zdí starého města pražského jen pár centimetrů.
V odborných kruzích – i v nastavení evropských dotačních programů – panuje shoda, že
řešením je větší retence vody v krajině. Nejen
řešením protipovodňové ochrany, ale i prevencí pro období sucha, kterých kvůli globálnímu
oteplování bude čím dál více.
Kdo si zadal studii retenční nádrže?
Koncem roku se Povodí Vltavy obrátilo na
obce v regionu Dolní Berounky, zda souhlasí
s jeho záměrem zpracovat studii možné retenční
nádrže na horním toku Berounky. Byl to trochu
překvapivý krok, protože Povodí náš souhlas
nepotřebuje, ale asi tušilo kontroverznost věci
a krylo si záda. Navazovalo tím také na dřívější
jednání a analýzy, ze kterých vyplynulo, že pod
Berounem se už s povodní nic moc dělat nedá.
Černošické zastupitelstvo nejtěsnější možnou
většinou 11 hlasů přijalo stanovisko, že se zpracováním studie souhlasí, ale retenční nádrž bere
jen jako jednu z možných alternativ.
V diskuzi na zastupitelstvu jasně zaznělo,
že záměr je kontroverzní, nicméně černošičtí zastupitelé by s ohledem na ochranu našich
obyvatel neměli bránit Povodí Vltavy, aby se
vůbec v rámci hledání řešení takovou možností
zabývalo. Také bylo řečeno, že stejně tak budou
své oprávněné zájmy jistě hájit i obce, které by
záměrem měly být dotčeny, a neziskové organizace a ekologická sdružení, jak to je v demokratické zemi běžné.
Nejsme ropáci ani nepřátelé obcí na horním
toku…
Studie byla dokončena a zveřejněna a lze
diskutovat, co z ní vyplynulo. Nebudu ji zde
celou rozebírat - odborně mi to nepřísluší. Každý si ji může přečíst sám na odkazu pod tímto
článkem.
Osobně jsem názoru, že záměr retenční hráze v této podobě není schůdný. Přestože by hráz
měla být otevřená a uzavírat se jen v případě povodně (jedná se o tzv. suchý poldr, tj. nikoliv klasickou „přehradu“), veškeré domy nad ní by i tak
musely být natrvalo vyklizeny a zlikvidovány. Při
celkovém naplnění by vzdutí dosáhlo délky cca
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40 kilometrů. Cenné přírodní údolí horního toku
Berounky, krajina Oty Pavla, by po povodních
nejspíš bylo zaneseno bahnem.
Černošice jsou ekologicky smýšlející město.
Stejně jako jsme se vyslovili proti latentně hrozícímu splavnění Berounky, vnímáme negativně
i jiné kroky proti přírodě v údolí Berounky.
Jsme v kontaktu s iniciátory petice proti hrázi,
která vznikla na Křivoklátsku. Vzájemně jsme se
ujistili, že nechceme stát proti sobě. Oni nejsou
lhostejní ke škodám, které nám povodně působí,
a chápou, že už nelze změnit, jak se v minulosti
zastavěly i přirozené záplavové oblasti. My zase
nevyžadujeme ochranu za každou cenu, na úkor
jiných a proti přírodě. Vyjasnili jsme si, že daný
souhlas se záměrem zpracovat studii (posoudit
pro a proti) neznamenal, že jsme pro budování
„přehrady“. O výsledku studie, tedy o postoji
k samotnému projektu přehrady, dosud naše
zastupitelstvo nejednalo.
Je dobře, že studie byla zpracována: jedině
po odborném posouzení je možné kvalifikovaně
nějaké zvažované řešení přijmout – nebo zamít-

nout. Je dobře, že veřejnost dostala spoustu
informací a rozhýbala se tím důležitá diskuze
k problematice protipovodňové ochrany a prevence sucha.
Středočeský kraj a Povodí Vltavy by nyní měly
podobně analyzovat jiné alternativy retence vody
v naší krajině. Podle řady doporučení by to měla
být spíš série menších opatření na více přítocích, ale také změna způsobu orby na polích
(voda stéká příliš rychle do řek, odnáší životodárnou zeminu a pole vysychají), popř. budování
menších retenčních nádrží v obcích (každý kus
dešťové kanalizace svedený přímo do řeky situaci zhoršuje).
Jak na našem zastupitelstvu, tak na shromáždění starostů svazku obcí Region Dolní Berounky jsem navrhl usnesení, které Středočeský
kraj, Povodí Vltavy a Ministerstvo životního prostředí vyzývá k hledání jiných, přírodě bližších
opatření.
Filip Kořínek, starosta

Další informace a podklady:
Studie retenční nádrže: www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/aktuality/protipovodnova-ochrana-dolni-berounky
Webová stránka odpůrců retenční nádrže:
www.prehradaberounka.cz
foto: www.prehradaberounka.cz

-- Pohled na Berounku od Týřovických skal --

z radnice

Jednou větou...
• Černošice v květnu rozezněl 11. ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazz Černošice
2016 a rozhýbal cyklistický závod Funride.
• Po otevření obálek s nabídkami na veřejnou
zakázku na stavbu nového centrálního vchodu
a šaten pro Základní školu hodnotící komise za přítomnosti zástupců několika soutěžících
firem – konstatovala, že nejnižší nabídku podala firma Chládek & Tintěra, která již realizovala
sportovní halu a půdní vestavbu; její nabídka
byla o pouhých cca 15 tisíc korun nižší než od
konkurenta, který skončil na druhém místě.
O harmonogramu stavby a omezeních, která
stavba přinese v provozu školy, najdete samostatný text na straně 3. Školní rok bude zahájen v pondělí 19. září.
• Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo pro Černošice dotaci 1 mil. Kč na část ceny
za nákup nové hasičské cisterny CAS a dále
dotaci cca 200 tisíc Kč na rekonstrukci schodů Základní umělecké školy (na ty jsme žádali
už několikrát, konečně to vyšlo).
• Nadace Dobrý anděl nám zaslala zprávu, že
v Černošicích je aktuálně 44 registrovaných
Andělů a můžeme tedy využívat označení Město Dobrých andělů.
• Výběrové řízení na pozici tajemníka městského úřadu Černošice vyhrála paní Bohumila
Budková, současná a dlouhodobá tajemnice
úřadu na Dobříši; do své nové funkce nastoupí
1. července.
• Také jsme vybrali novou personalistku, odložili výběrové řízení na interního auditora a na
vedoucího odboru vnitřních věcí, i nadále hledáme spolupracovníky do nově rozšířeného
odboru sociálních věcí.
• Pro novou sportovní halu hledáme správce
– dle dohody částečně od června, na plno od
září; hlavně na odpolední a večerní hodiny –
přípravu náčiní, strojový úklid herní plochy, organizační zajištění aj.

• Do sbírky na halu přibylo několik dalších
darů – i když původní cílová částka již byla naplněna, veškeré dodatečně vybrané prostředky budou využity na vybavení haly a sportovní
náčiní. Děkujeme!
• Rada města projednala stanovení nájemného za novou sportovní halu a přiklonila se ke
stanovení dvou cenových úrovní: pro nájmy
sportovních oddílů pro děti a mládež na základě dlouhodobé smlouvy (na všech 10 měsíců
školního roku) bude v pracovní dny do 18 hodin cena 240 Kč (vč. DPH) za jednu třetinu,
resp. 720 Kč (vč. DPH) za celou halu, v ostatních časech 360 Kč (vč. DPH) za třetinu, resp.
1.080 Kč (vč. DPH) za celou halu.
• Na přelomu dubna a května proběhla přímo
ve výrobním závodě v čínském městě Šenžen
nezávislá kontrola kvality zakázky na výrobu
LED obrazovky pro novou sportovní halu; v polovině května byla už firmou KVK Media v pořádku instalována v Černošicích; o poplatek ve
výši cca 12 tisíc Kč společnosti AccuInspection se po dohodě město a KVK Media rozdělili
napůl – k inspekci došlo z naší iniciativy s cílem
zajištění včasné a kvalitní dodávky.
• Středočeský kraj potvrdil tzv. kotlíkovou
dotaci několika černošickým domácnostem,
kterým město pomohlo s přípravou a podáním
žádosti; je dobře, že ve městě bude opět o několik kouřících komínů méně – dotace je na
výměnu starých kotlů na tuhá paliva za čistší
a úspornější.
• Za zhruba 1 milion Kč bude v létě konečně
provedena úprava zahrady MŠ Barevný ostrov,
kde silné deště již od zahájení provozu v roce
2012 pravidelně pronikají do některých místností. Z toho 400 tisíc Kč pokryje bankovní
záruka, zbytek investiční fond školky. Stavební
firma Konstruktiva Branko, která školku stavěla, již neexistuje – zkrachovala v souvislosti
s aférou hejtmana Davida Ratha.
• Firmě Pontex s.r.o. byla za 48 tis. Kč
+ DPH zadána zakázka na zpracování ná-

Veřejné kopírování na úřadě
Od konce roku 2015 rozšířilo Město Černošice své služby o možnost kopírování
pro veřejnost. Veškeré materiály si můžete přijít okopírovat do podatelny Městského úřadu Černošice v Riegrově ul., a to kterýkoliv všední den v úředních
hodinách, tzn. v pondělí a ve středu mezi 8 a 17 hodinou, v úterý, čtvrtek a pátek
mezi 8 a 12 hodinou.
Ceník:
Formát A4 jednostranně / oboustranně
Formát A3 jednostranně / oboustranně
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Černobíle
3 Kč / 4 Kč
4 Kč / 8 Kč

Barevně
6 Kč / 12 Kč
12 Kč / 24 Kč

Tato služba nespadá do režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nejedná se tedy o vydávání informací v rámci správního
řízení a nevztahuje se na ni zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

vrhu lávky pro pěší u Kamenného mostu
v Mokropsech.
• Veřejnou zakázku na výstavbu veřejného
osvětlení v ulicích Boženy Němcové, Chebská, Jabloňová, Jiráskova, Libušina, Moravská
a Zdeňka Lhoty získala s nejnižší cenou 1,1
mil. Kč + DPH společnost Eltodo Citelum.
• Rada souhlasila s tím, že základní škola odprodá nafukovací halu včetně vytápění místní
tenisové škole Tomáše Frýdy, která provede
její celkovou repasi a změnu způsobu vytápění a bude ji sama dále provozovat; škole bude
platit za pronájem samotného hřiště, kde je
hala během zimy umístěna.
• Zastupitelstvu byl předložen návrh obecně
závazné vyhlášky o úplném zákazu provozování
loterijních / výherních přístrojů na území města
Černošice (zasedání se uskutečnilo až po uzávěrce IL).
• Těšíme se na Vás mimo jiné na slavnostním
otevření sportovní haly (čtvrtek 2. 6. v 17.00)
i na černošickém jarmarku / dětském dni /
královském průvodu a festivalu hudby Boba
Dylana (vše v sobotu 4. 6. ve Sportparku Berounka, postupně od rána až do večera).
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Příští zasedání zastupitelstva
se konají ve středu 13. 7.
a 7. 9. od 19 hodin v Club Kinu.

Omlouváme se čtenářům Informačního listu
za špatné řazení některých stránek
v květnovém vydání IL.
Tiskárna JDS, spol. s r. o.

TOHLE SI BUDETE PAMATOVAT!

Zapamatujte si číslo naší Městské policie

606 707 156

Všechna stávající čísla platí i nadále.
Uložte si je do telefonu pro případ potřeby:

606 707 156, 724 060 620 (1. hlídka),
605 255 450 (2. hlídka).
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z radnice

Z 60. jednání Rady města Černošice (18. 4. 2016)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o potřebě osvětlení
konfliktního místa (přechodu pro chodce) v Mokropeské ulici u nových bytových domů; souhlasí s cenovou nabídkou ELTODO Citelum, s. r. o. pro osvětlení konfliktního místa (přechodu pro chodce) za
cenu 34.130,60 Kč bez DPH (41.298 Kč s DPH);
• souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr
dodavatele pro zhotovení revizí plynových zařízení
a spalinových cest; schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně příloh k zakázce „Revize plynových
zařízení a spalinových cest“; jmenuje členy komise
ve složení: Veronika Roubíčková, Jiří Jiránek, Olga
Pavlíková-Gondokusumová, náhradníky komise:
Martin Votava, Lucie Poulová, Petr Wolf; stanoví
komisi jako společnou komisi pro otevírání obálek
a posouzení a hodnocení nabídek;
• souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (CES
227/2016/1) ke smlouvě o připojení na el. zařízení
města, jehož obsahem je navýšení záloh za odběr el.
energie a způsob jejich fakturace;
• bere na vědomí podnět pana Č. k pronikání zemní vlhkosti do suterénu jeho domu v Komenského
ulici, které má souviset se stavbou chodníku před 4
lety; souhlasí s provedením rozebrání dlažby a jejího
zpětného položení, bude-li vlastník domu provádět
sanační práce proti vlhkosti;
• revokuje usnesení č. R/57/3/2016, ze dne 8. 2.
2016 z důvodu, že se stalo bezpředmětným, neboť
hostování cirkusu pana Kellnera se nekonalo;
• souhlasí se záborem cca 175 m2 veřejného prostranství v ulici Zd. Lhoty před domem č. p. 469 pro
parkování filmové techniky a osobních automobilů ve
dvou dnech v období mezi 27. a 30. 4. 2016 za poplatek 3.500 Kč a záborem cca 125 m2 veřejného
prostranství v ulici Topolská před domem č. p. 2209
pro parkování filmové techniky a osobních automobilů ve dvou dnech v období mezi 27. a 30. 4. 2016
za poplatek 2.500 Kč pod podmínkou, že v obou
ulicích zůstane zachován volný průjezd;
• bere na vědomí žádost Družstva EUROSIGNAL
o souhlas města Černošice s vybudováním optické
telekomunikační infrastruktury na městských pozemcích; nesouhlasí 1) s vybudováním optické telekomunikační infrastruktury na městských pozemcích,
2) s bezplatným zřízením služebnosti na inženýrské
sítě na městských pozemcích, 3) s vybudováním datového centra na (v) budově ZŠ Černošice na adrese
Pod Školou 447;
• schvaluje smlouvu č.60/2016 o pravidelných

kontrolních prohlídkách za cenu 9.099 Kč vč. DPH
dvou systémů pro samočinné odvětrací zařízení k odvodu tepla a kouře se společností FK servis s.r.o.
NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice:
• souhlasí s konáním akce „Pálení čarodějnic“
v termínu 30. 4. - 1. 5. 2016 na městském pozemku
p. č. 4105/1 v Husově ulici u transformátoru; upozorňujeme organizátory na nutnost na konání akce
upozornit Městskou policii a hasičskou jednotku
SDH Mokropsy;
• souhlasí a podporuje pořádání cyklistického závodu „FUNRIDE“ dne 14. 5. 2016;
• bere se souhlasem na vědomí návrh odpovědi vedení města na 21 otázek zastupitele Jakuba
Špetláka ve věci rekonstrukce železniční trati;
• souhlasí se zahájením provozu stánku občerstvení na městské pláži od 29. 4. 2016;
• souhlasí s konáním ohlášené akce spolku SkateČernošice ve skateparku, která se bude konat dne 7.
5. 2016 do 21 h;
• bere na vědomí dopis paní D. K. s připomínkami
ke zrušení parkovacího stání naproti kostelu v Komenského ulici a zavedení omezení parkování; trvá
na svém rozhodnutí z rady č. 56 ze dne 7. 3. 2016,
usnesení č. R/56/15/2016.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 38;
• souhlasí s vyřazením majetku z evidence Základní
školy Černošice, příspěvkové organizace v celkové
výši 335.885,88 Kč dle přílohy na základě inventarizace k 31. 12. 2015.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice schvaluje Smlouvu č.
183/2016 o provedení těžby, zpracování a prodeji
dřevin na parc. č. 4180/5 v k. ú. Černošice, o výměře 6460 m2.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• schvaluje kupní smlouvu č.186/2016 s firmou
Zdeněk Altynski na ozvučení haly ve výši 1.306.507
Kč vč. DPH;
• souhlasí s výběrem nejlevnější nabídky na dodání
koberce pro zakrytí palubovky sportovní haly od firmy
Tuchler za celkovou cenu 99.999,24 Kč s DPH.

ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy č. 187/2016 o bezplatném využití ortofot
České republiky se společností Gepro, s. r. o. (podkladových dat © ČÚZK).
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 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek); souhlasí s nabídkou od firmy EFEKT CARPET, s.r.o.,IČ: 64582744 v ceně 34.125,60 Kč
bez DPH.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice souhlasí s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek“ při opravě vozu mutlicar M31 RZ 3SJ 9331
za celkovou cenu 35.221 Kč včetně DPH firmou
Unicont Group s.r.o., IČ 41193113.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI
UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje znění dohody CES 190/2016 o ukončení Smlouvy o poskytování služeb k zabezpečení
Profilu zadavatele s firmou B2B Centrum a.s. ze dne
13. 6. 2012 (MUCE 26225/2012), a to ke dni podpisu této dohody;
• souhlasí s navrženým postupem dalšího provozu
nafukovací haly u ZŠ Černošice-Mokropsy (provozování Tenisovou školou Tomáše Frýdy);
• souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr
dodavatele pro realizaci akce „Regenerace území
zahrady mateřské školy Barevný ostrov; schvaluje
zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo k zakázce „Regenerace území zahrady mateřské školky
Vápenice - Černošice“; jmenuje členy komise ve
složení: Martin Votava, Andrea Červenková, Olga
Pavlíková-Gondokusumová, náhradníky komise:
Tomáš Havránek, Monika Rudolfová, Petr Wolf; stanoví, že komise bude společná pro otevírání obálek
a posouzení a hodnocení nabídek;
• souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí dotace
z projektu Česká knihovna na 30 knih české nekomerční literatury v hodnotě 6.095 Kč.

Z 61. mimořádného jednání Rady města Černošice (20. 4. 2016)
Rada města Černošice bere na vědomí 1) informace o veřejné zakázce na zhotovitele stavby
„Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy
vč. přístavby zázemí školní kuchyně“, 2) informace
o veřejné zakázce na výkon technického dozoru
a koordinátora BOZP k uvedené akci; souhlasí 1)
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Chládek & Tintěra a.s. na realizaci stavby „Centrální vstup
a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby zá-

zemí školní kuchyně „ za cenu 13.869.900 Kč bez
DPH, 2) s výběrem nabídky Vejvoda spol. s r.o. na
zajištění výkonu funkce technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP na stavbu „Centrální
vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby
zázemí školní kuchyně“ za cenu 35.000 Kč bez DPH
měsíčně; schvaluje 1) uzavření smlouvy o dílo (CES
193/2016) mezi společností Chládek & Tintěra a.s.
a městem Černošice na provedení stavby „Centrální

vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby
zázemí školní kuchyně“, 2) uzavření příkazní smlouvy
(CES 194/2016) mezi Vejvoda spol. s.r.o. jako příkazníkem a městem Černošice jako příkazcem na
výkon funkce TDI a koordinátora BOZP na stavbu
„Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy
vč. přístavby zázemí školní kuchyně“.

Z 62. jednání Rady města Černošice (2. 5. 2016)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci o veřejné zakázce pro
výběr zhotovitele veřejného osvětlení v jednotlivých
ulicích města, které budou v letošním roce rekonstruovány; souhlasí s realizací veřejné zakázky malého
rozsahu na výběr zhotovitele stavby s názvem Výstavba veřejného osvětlení v ulicích Boženy Němcové,
Chebská, Jabloňová, Jiráskova, Libušina, Moravská
a Zdeňka Lhoty; schvaluje znění zadávací dokumen6

tace a návrhu smlouvy o dílo na akci Výstavba veřejného osvětlení v ulicích Boženy Němcové, Chebská,
Jabloňová, Jiráskova, Libušina, Moravská a Zdeňka
Lhoty; rozhoduje o zkrácení lhůty pro podání nabídek
o 2 dny z důvodu koordinace se začínající rekonstrukcí místních komunikací; stanoví, že funkci komise pro
otevírání obálek s nabídkami plní hodnotící komise;
jmenuje pro výběr zhotovitele stavby tyto členy společné komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek: Petr Wolf, Jiří Jiránek, Slávka Kopač-

ková a jejich náhradníky ve složení: Šimon Hradilek,
Martin Votava, Lenka Bouchalová Drábková;
• souhlasí 1) se změnou řešení konstrukce rámu pro
instalaci skleněných tubusů, 2) s aktualizovanou cenovou nabídkou pana Vladimíra Franka ve výši 27.520
Kč bez DPH na rozšíření prací v souvislosti se změnou
konstrukce ozdobného rámu pro instalaci skleněných
tubusů;
• bere na vědomí informaci o nákladech spojených
se zakrytím nové palubové podlahy uvnitř sportovní

z radnice
haly jako dodatečné ochrany podlahy při provádění
akustického obkladu na východní stěně sportovní
haly; souhlasí s předloženou cenovou nabídkou společnosti Chládek a Tintěra, a.s., dodavatele stavby
sportovní haly, na zakrytí již realizované nové palubové
podlahy, za celkovou cenu 76.927,84 Kč bez DPH;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
zhotovitele stavby „Rozšíření a stavební úpravy školní
jídelny v ZŠ Černošice“; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti BONKA s.r.o. na realizaci
stavby „Rozšíření a stavební úpravy školní jídelny v ZŠ
Černošice „ za cenu 2.171.700 Kč bez DPH; schvaluje uzavření smlouvy o dílo (CES 132/2016) mezi
společností BONKA s.r.o. a městem Černošice na
provedení stavby „Rozšíření a stavební úpravy školní
jídelny v ZŠ Černošice“;
• souhlasí s udělením výjimky ze zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t do ulice V Horce - v úseku
od ulice V Boroví do ulice Libušina z důvodu zajištění
příjezdu vozidel na stavbu u RD č. p. 154. Souhlas
se uděluje do ukončení rekonstrukce vodovodu a komunikace v horní části Libušiny ulice, kudy byl dosud
zajištěn příjezd na stavbu s omezením do 30 t;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (CES 202/2016) pro nové
odběrné místo v Habrové ulici (zapínací bod veřejného osvětlení);
• souhlasí s uzavřením smlouvy o odebírání odpadních vod přivážených fekálními vozy do ČOV Černošice (CES č. 196/2016) s panem Václavem Landou;
• schvaluje 1) uzavření dodatku č. 1 k příkazní
smlouvě (CES 161/2016) mezi ing. Tomášem Melicharem jako příkazníkem a městem Černošice jako
příkazcem na výkon funkce TDI a koordinátora BOZP

na stavbu „Rekonstrukce komunikací v Černošicích IV. etapa“, 2) uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě
(CES 171/2016) mezi Petrem Špačkem jako příkazníkem a městem Černošice jako příkazcem na výkon
funkce TDI a koordinátora BOZP na stavbu „Rekonstrukce komunikací v Černošicích - IV. etapa“;
• schvaluje Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání s Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou, a.s., který upravuje počet
zaměstnanců na pojistné období od 1. 6. 2016 do
31. 5. 2017 za částku 24.786 Kč/rok.
NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice:
• souhlasí s poskytnutím dotace panu M. N. ve výši
3.000 Kč na pokrytí nákladů za práci energetického
specialisty; schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č.
195/2016;
• souhlasí s vedením části trasy IV. ročníku Dobřichovického kros půlmaratónu dne 7. 5. 2016 přes
území města Černošice.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje rozpočtová opatření č. 39 a 42.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice souhlasí s umístěním
vlaknihovny a deštníkomatu v podchodu na nádraží
Černošice-Mokropsy; schvaluje smlouvu č. CES
199/2016 o nájmu objektu ve vlastnictví SŽDC,
k umístění vlaknihovny a deštníkomatu pro veřejnost.

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice:
• souhlasí s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek” dle bodu 4.1
při opravě nákladního vozu Iveco za celkovou cenu
28.750,59 Kč včetně DPH firmou Profi Auto CZ a.s.,
IČ26178559;
• souhlasí s udělením výjimky z vnitřního předpisu č.
5 „Zadávání veřejných zakázek“ dle bodu 4.1 při opravě stroje bobcat za celkovou cenu 25.083 Kč včetně
DPH firmou Bobcat CZ, a.s., IČ 26212340.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením kupní a nájemní smlouvy ve věci převodu přetlakové haly
a nájmu pozemku svěřeného ZŠ Černošice, příspěvková organizace TC Realsport Nymburk o.s.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice schvaluje oznámení a zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy k veřejné
zakázce „Nákup tonerů Kyocera 2016“; souhlasí
s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nákup tonerů Kyocera 2016“; jmenuje komisi
pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení Mgr.
Lenka Bouchalová Drábková, David Hušek, Bc. Ondřej Havlíček, DiS., náhradníci Mgr. Slávka Kopačková, Martin Šebek, Ctirad Maier; stanoví, že komise je
komisí pro otevírání obálek; pověřuje komisi posouzením kvalifikace uchazečů.
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Rada města Černošice souhlasí s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek“ dle bodu 4.1. při opravě vozu CAS 32 Tatra 815
za celkovou cenu 27.277 Kč včetně DPH firmou Ing.
Jiří Smola, Jílové u Prahy.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI
UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s uhrazením částky 25.440 Kč za pravidelné čištění přečerpávacích stanic odpadních vod;
• schvaluje zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce „Nákup CAS 20 2SR pro Město Černošice“ v předpokládané hodnotě 7.024.400 Kč bez
DPH; jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek ve složení Tomáš Havlík, Jan Prskavec, Ing.
Petr Wolf, Mgr. Lenka Bouchalová Drábková, Mgr.
Slávka Kopačková, náhradníci Tomáš Prskavec, Michal Skála, Lenka Jochová, Ing. Jana Ullrichová, Mgr.
Olga Pavlíková Gondokusumová; stanoví, že komise
je komisí pro otevírání obálek a je komisí pro posouzení splnění kvalifikace;
• souhlasí 1) s konáním ohlášené soukromé akce
spolku Skate-Černošice, která proběhne dne 7. 5.
2016 od 11 do 21 h. ve skate-parku, 2) s uzavřením
skate-parku pro veřejnost v době konání akce;
• schvaluje Nájemní smlouvu č. 203/2016 o pronájmu částí pozemků v rozsahu ochranného pásma
vodního zdroje studen C1 - C4 za nájemné ve výši
2,75 Kč/m2/rok.

Upozornění občanům
28. 5.

25. 6.

23. 7.

20. 8.

4. 6.

2. 7.

30. 7.

27. 8.

11. 6.

9. 7.

6. 8.

3. 9.

18. 6.

16. 7.

13. 8.

10. 9.

Svozová firma Rumpold prosí občany, aby
dodržovali uložení odpadu (jak směsného,
tak biologického) do správných nádob.
Na směsný komunální odpad jsou určeny
nádoby černé barvy, popř. nádoby plechové.
Na bioodpad jsou určeny nádoby hnědé
barvy. Pokud odkládáte bioodpad do nádoby jiné barvy, musí být zřetelně označena
nápisem BIO.
Dodržením správného rozlišení nádob předejdete případným problémům s vývozem.
Renáta Petelíková,
vedoucí odboru technických služeb
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K zákazu vynášení svačin ze školní jídelny
Vážená paní ředitelko,
ráda bych se touto cestou vyjádřila k Vašemu opatření platnému od
23. 3. 2016 o zákazu vynášení potravin (týká se tedy hlavně svačin) ze
školní jídelny. S tímto opatřením zásadně nesouhlasím.
Výjimku mají žáci 1.- 3. tříd, kteří chodí do školní družiny. Moje děti
(2. a 4. třída) nechodí do školní družiny, ale mají odpoledne jiné kroužky nebo chodí do blízké anglické družiny. Starší syn už toho víc sní, tak
svačina, kterou si bral na odpoledne ze školy byla vítaným přilepšením
k té z domova. Souhlasím, že kolem školy býval (a stále je) nepořádek
mající původ zejména ve svačinách ze školy, ale Váš zákaz vynášení
nepovažuji za dobré řešení. Aplikování principu kolektivní viny, upřednostňování dětí, které chodí do školní družiny a zavádění prohledávání
dětí, které si chtějí nechat svačinu na odpoledne, dle mého názoru do
moderní a vstřícné školy, jakou by ta naše jistě chtěla být, nepatří.
Černošická škola má velký počet žáků, a tak i malé procento nevychovanců způsobí relativně velké škody. Vaše jednoduché řešení
způsobuje, že si děti buď snědí svačinu hned po obědě (ale cpát do
sebe jogurt hned po polévce a hlavním jídle asi jen tak nikdo z nich
nedokáže), nebo si svačinu nevezmou vůbec (většina dětí), nebo se ji
snaží propašovat pod tričkem. Ani jeden z uvedených důsledků se mi
nelíbí. V této souvislosti mě napadá, co se děje s jistě velkým přebytkem svačin? To se vyhazují? Nebo se svačin rovnou objednává méně
a škola tak na úkor dětí ušetří?
A jaké navrhuji řešení? Ideální samozřejmě neexistuje. Ale rozhodně
bych trestala individuálně a nikoliv kolektivně. Jako možné a výchovnější řešení navrhuji třeba rozdělit „týdenní službu úklidu“ na jednotlivé třídy, kdy by třeba jednou týdně vždy jedna třída v rámci výuky (pracovní
činnosti, výtvarná výchova apod...) okolí školy uklidila a i během týdne
by její žáci dohlíželi na pořádek v okolí školy.
Věřím, že se nad ideálnějším řešením situace ještě zamyslíte a přijmete opatření, které nepřipraví většinu žáků o svačinu ani o pocit
spravedlnosti.

Vyjádření školy
Vážená paní Angelisová,
děkuji za názor ohledně opatření týkající se jídelny. Ráda Vám touto cestou odpovím na Váš otevřený dopis.
Opatření ohledně vynášení potravin ze školní jídelny bylo přijato na základě
značného nepořádku v okolí školy. Ten byl často připomínkován ze strany rodičů
a veřejnosti. Váš návrh na úklid okolí školy dětmi je nepřijatelný a hlavně neúčinný.
Pokud bude znečištěno okolí školy po obědě v odpoledních hodinách, pak úklid
může nastat nejdříve v dopoledních hodinách druhého dne, nepořádek kolem školy by tedy v odpoledních hodinách zůstával.
Dále jste se zmiňovala o kolektivním trestu. Pokud budou slušně vychované děti
uklízet po dětech, které tento nepořádek způsobily, pak by to tyto děti mohly vnímat
podobně. Takže ani toto není řešení.
Ve Vašem dopise hovoříte o svačině. Ale škola žádné svačiny nevydává a ani
rodiče si žádné svačiny neplatí. Vydává pouze oběd, který je složen z několika
chodů. Obsahuje polévku, hlavní jídlo, zákusek a pití. Jako zákusek je podáváno
ovoce, sušenky, jogurt, kompot apod. Říkáte, že děti si nemohou vynést tento
poslední chod z jídelny a je to nespravedlivé. Ale pokud je posledním chodem
kompot, tak si ho také snědí ve školní jídelně a nevynášejí ho ven.
Poslední odpovědí na Váš dopis je vnímání nespravedlnosti, že děti navštěvující
družinu si mohou poslední chod sníst v oddělení družiny, zatímco Vaše děti toto
nemohou a musí si ho sníst v jídelně. Toto opatření není přijato kvůli žádnému zvýhodňování určitých skupin, ale kvůli časové organizaci v jídelně. Navíc je ošetřeno,
že si poslední chod oběda děti snědí pod dohledem paní vychovatelky, jen to není
v jídelně, ale v prostorách družiny.
Na závěr vysvětlení, co se děje s přebytky potravin.
Cokoliv zbývá - ovoce, jogurty a sušenky – děti vždy dostanou v dalších dnech.
Přebytky ovoce dostávají v pátek, pokud zbývají jogurty, doobjednají se další, a sušenky se vždy kombinují s ostatními přebytky. Nic se nevyhazuje, vše končí u dětí.
Jsem si vědoma, že přijaté opatření ohledně zákazu vynášení jídla se u některých rodičů setkalo s nesouhlasem – nutno říct, že u jiných s pochopením a podporou - nicméně doufám, že se mi zde podařilo vysvětlit, proč k němu vedení školy
přistoupilo, a rozptýlit aspoň část Vašich pochybností o jeho fungování.

Kateřina Angelisová

Nová mateřská školka
Na rohu Smetanovy a Husovy ul. u transformátoru se má stavět nová školka. Proti této školce
se již buduje parkoviště komerčního sportovního
centra s celoročním provozem, dále zde jedno
sportoviště s parkovištěm již je. Jsou zde skladovány a v neustálém pohybu zemědělské stroje
a automobily, které jezdí po polní prašné cestě
od transformátoru K Dubu a zpět a zasypávají
prachem celou Vráž. Dále jsou v areálu bývalých

Přehrada v CHKO Křivoklátsko?
Od doby, co vznikla studie POVODÍ VLTAVY
o přehradě na Berounce, sleduji veškeré informace o účelnosti této stavby, neboť v dotčeném
místě znám krajinu velmi dobře a s realizací stavby zásadně nesouhlasím. Samozřejmě vím, jaké
škody byly způsobeny povodněmi v dolním toku,
zejména v r. 2002. Téměř vše, co bylo tenkrát
pod vodou, je dnes obnoveno. Leč rekultivace
přírody, zničené vodním dílem, by nebyla možná už nikdy. Hodnoty, které ničí povodeň, jsou
nesrovnatelné s hodnotou přírodního bohatství,
tvořícího jedinečné klima pro vzácnou floru i faunu, které mají hodnotu mnohonásobně vyšší. Ze
stovek ohlasů cituji dva:
„S propustnou hrází či retenční nádrží v korytě řeky nejsou v Česku nikde zkušenosti. Nikdo
tedy neví, jak obrovské nánosy sedimentů by tu
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skladů vodáren skladována auta a autobusy.
Okolní pole jsou ošetřována opět chemickými
postřiky, tak jako v sobotu 30. 4. 2016 odpoledne v 16 hod. těsně před pálením čarodějnic
v tomto prostoru.
V tomto nezdravém prostředí chce nyní město
stavět mateřskou školku. Bylo by třeba odstranit komerční sportoviště s parkovištěm, sklad
zemědělských strojů, sklad automobilů, přestat
chemicky ošetřovat pole, zrušit prašnou cestu
při povodních vznikaly.“ (- názor starostky Zbečna, pí Proškové).
„Hráz by zničila centrální část Křivoklátska, celé
údolí Berounky v té nejhodnotnější oblasti. Byl by
navždy smeten ze stolu již hotový projekt Národního parku Křivoklátsko. Jeho nejcennější jádro by
bylo totálně zničeno. Tahle technokratická studie
se zabývá jen tím, jaký majetek se na dolním toku
Berounky při povodních zachrání a kolik bude
stavba té hráze stát. Berounka je nejen na Křivoklátsku, ale i dál proti proudu až k Plzni v Česku
už poslední větší řekou, která není regulovaná.
Bavíme se tu o území, které má z přírodovědného hlediska minimálně evropský význam. Jde
o biosférickou rezervaci UNESCO. Údolí, v němž
by měla hráz vzniknout, dává území teplejší a vlhčí charakter oproti okolní krajině. A je v něm významně vyvinutý i vrcholový fenomén v podobě
obnažených skalnatých vrcholů. Na relativně

Ludmila Zhoufová, ředitelka školy

od transformátoru K Dubu. Je třeba uvést okolí do původního zdravého prostředí, vybudovat
park a dětské hřiště a poté na okraji lesa v řadě
zde již stojících nových rodinných domů postavit
novou mateřskou školku. Bez těchto opatření
budou děti chodící do této školky žít v hluku,
prachu, smogu zde parkujících a projíždějících
zemědělských strojů a automobilů a dýchat chemické postřiky z okolních polí.
Josef Potužák

nevelkém území se tak vyskytuje řada rostlinných
a živočišných vzácných druhů.“ (- ing. Petr Hůla,
ředitel CHKO Křivoklátsko). Velmi obšírná odborná studie obhajující zamítnutí stavby je na http://
www.hlince.cz/evt_file.php?file=2043.
Byla bych ráda, kdyby i obyvatelé Černošic,
kteří by váhali podepsat petici, která koluje regiony, problematiku znali a mohli svým zamítavým
postojem zachránit kraj, o jehož unikátnosti není
pochyb. 9000 podpisů již obsahují 2 petice, zaslané na MŽP a jinam. Jedné z nedávných manifestací v Roztokách u Křivoklátu se zúčastnil
ministr MŽP p. Richard Brabec, který ve svém
projevu k občanům řekl, že se žádná přehrada
na Berounce stavět nebude. Tímto článkem reaguji na informaci z „Jednou větou“ v IL z května
2016.
Irena Lundová
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Farmáři nabízí v v Mokropsech a náměstí Centra Vráž
Farmářské potraviny a farmářské trhy jsou stále
populárnější a navštěvuje je stále více lidí. V menších městech jako jsou Černošice či Dobřichovice
není jediným motivem návštěvy nákup zdravých
potravin, ale je to i společenské setkání s přáteli
a známými. Na trhy se chodí většinou pěšky, s košíkem, aby bylo možné při nákupu ochutnat např.
nabízená vína, nákup je proložen posezením při
kávě či vínu a mnozí zde stráví příjemně celé sobotní dopoledne.
Od letošního května probíhají v Černošicích
dokonce dva farmářské trhy. První jsou farmářské
trhy, které probíhaly původně v centru Černošic
v ulici Karlštejnská, a které mají tradici již několik let. Ty musely být kvůli výstavbě nové budovy
městského úřadu přemístěny. Domnívám se, že
tyto trhy byly dokonce první farmářské trhy v celém Dolním Poberouní. Tyto trhy organizují zkušené organizátorky paní Lucie Jislová, Kristýna
Petrová a Eva Bachiri.

Když jsme se dozvěděli, že se tyto trhy budou
přemísťovat na jiné místo, nabídli jsme organizátorkám pro jejich farmářské trhy zdarma náměstí Centrum Vráž. Ty to ale k naší škodě bohužel
odmítly, neboť chtěly mít trhy umístěné kvůli lepší
dostupnosti více u nádraží.
S těmito organizátorkami jsem spolupracoval
jako starosta v Dobřichovicích, kde pomáhaly rozjíždět dobřichovické farmářské trhy. Byla
s nimi velmi dobrá a profesionální spolupráce.
Právě díky jejich zkušenostem jsem stál o to, aby
trhy na Vráži organizovaly právě ony.
Myšlenka pořádání trhů na novém náměstí mě
zaujala natolik, že jsem se rozhodl, že trhy uspořádáme sami. Výrazně při tom pomohla i moje
manželka Kristýna, která organizuje populární
Adventní trhy v Dobřichovicích či Mikulášské trhy
v Černošicích.
Jak se s nadsázkou říká, tak farmářských trhů
je v současné době více než farmářů. Proto bylo

Všeho moc škodí, aneb zpráva ze sousedství pláže
Návštěvníci pláže si přicházejí především odpočinout. Rodiny s dětmi si užívají příjemného
prostředí u řeky a to je fajn. Pláž chápu jako plovárnu s denním provozem a pohodou.
Bohužel z pláže se stalo příslušenství kiosku
s výčepem a teď i pravidelným letním, tudíž večerním až nočním, kinem a z každého volného
místa kolem pláže se stává parkoviště.

A tady se domnívám, že je překročena veškerá ohleduplnost k okolí i k původní funkci pláže
s denním provozem. Nejde ale o žádnou novinku, neboť provoz pláže řešíme již několik let. Ale
bohužel jeden krok vpřed pro vylepšení pláže
mnohdy znamená dva kroky zpět pro její okolí.
Upřímně věřím, že by pláž fungovala i bez
těchto atrakcí a možná i lépe, bylo by to totiž

Přehrada na Berounce

umí a přispůsobovali se tomu. Respektovali řeku
a přírodu a přispůsobovali se svému okolí.
My se dnes přispůsobit moc nehodláme, ale
naopak snažíme se přispůsobit celé své okolí svým potřebám. A to je asi v mnohém chyba.
Podívejme se na slavně budovanou Vltavskou
kaskádu. Řeka Vltava byla také po celá staletí
splavná a byla důležitou dopravní cestou. Z Lannových loděnic v Českých Budějovicích vyplouvaly vory ale hlavně veliké lodě – šífy – a dopravovaly zboží po celém toku Vltavy až do Prahy
a dále i do Hamburku. A tyto lodě se dokázaly
– pomocí koňských spřežení, protože celá staletí
nic jiného neexistovalo – vrátit proti proudu zase
zpátky až do těch Budějovic. Podél celé řeky totiž byly udržované cesty, po kterých bylo možné
lodě pomocí koní dotáhnout zpátky, kam až bylo
potřeba. Proto se také tažení kanoí proti proudu říká „koníčkování“. Vybudováním Vltavských
přehrad se velice živá a proudící řeka změnila na
stojatá a mrtvá obrovská jezera, mnohde zarůstající zelenými sinicemi, cesty zmizely a zmizela
i doprava a splavnost řeky tak zcela zanikla. A to

Dovolte mi malé zamyšlení nad touto stavbou.
Řeka Berounka, původně Mže, teče již tisíce let
korytem, které se během staletí měnilo jen velmi
málo. Také teprve v posledních staletích bylo její
okolí více osidlováno a to tak, že si lidé budovali
své příbytky a později i vesnice převážne na vršcích nad řekou a přímo u vody byly jen ojedinělé
mlýny a nebo rybárny. Již pradávná a rozsáhlá keltská oppida – Závist na soutoku s Vltavou
a Stradonice nad Hýskovem – jsou před začátkem našeho letopočtu budována vysoko nad řekou. Proč asi?
Také převážná většina později vznikajících osad
a vesnic se buduje na vršcích v okolí řeky a nebo
alespoň poněkud dále od vody. Teprve v době
nejnovější – počátkem 20. století, začínají lidé
stavět své příbytky přímo v blízkosti řeky. Poslední budovanou velkou stavbou byla v 2. plovině
19. století železnice vedená údolím Berounky,
ale prozíravě situovaná nad zaplavované oblasti.
Takže lidé po celá staletí dobře věděli, co řeka

Upřesnění reakce na texty paní A. Kučerové a J. Vlasákové v IL 05/2015
Dvě věty našich reakcí na text paní Kučerové
a na její text společný s paní Vlasákovou pod hlavičkou Spolku U cihelny na Vráži z.s. v minulém
čísle IL mohly vyznít jako tvrzení, že v současné
době bojuje/bojují proti vzniku Mateřské školy
v Husově ulici. Rádi bychom upřesnili, že paní
Kučerová (v současnosti předsedkyně spolku
U cihelny na Vráži) společně se svým manželem
napadla soudní žalobou změnu územního plánu

z roku 2014, kterou byl mj. pro školku vyčleněn
nový pozemek. Nejvyšší správní soud v tomto
bodě žalobu v roce 2015 zamítl. V současné
době nám nejsou známy žádné další právní kroky, které by paní Kučerová proti budoucí školce
podnikala nebo které by podnikal Spolek U cihelny na Vráži z.s. Pouze byly ústně i písemně
vysloveny výhrady k některým aspektům tohoto
projektu a negativní stanovisko k možnosti změ-

poměrně nesnadné rozhodnout se, v jaký termín druhé farmářské trhy organizovat tak, aby
na ně mohl jít dostatek farmářů. Nakonec jsem
se rozhodl pro stejný termín, jako jsou druhé trhy
v Černošicích a přitáhnout farmáře, kteří prodávají v Dobřichovicích. Nové trhy nejsou a ani nemají být nějakou konkurencí pro původní a dobře
organizované trhy v Mokropsech. Jsou určeny
zejména pro obyvatele Vráže a okolí, kteří na trhy
dojdou pěšky. A ještě poznámka na konec. Černošice jsou bohaté město a to nejenom penězi,
ale zejména společenským životem. Proto je dle
mého názoru jisté, že zde oba trhy najdou své
příznivce a oba trhy se dobře uživí. Přeji všem návštěvníkům obou trhů, aby si užili každé farmářské sobotní dopoledne a aby oba trhy přispěly ke
společenskému setkávání obyvatel Černošic.
Michael Pánek,
bývalý dlouholetý starosta města Dobřichovice
a jednatel společnosti IBS Rokal, která stavěla
Centrum Vráž

klidné místo u vody a ne výčep se zahrádkou.
Věřte, že i každodenní provoz je zabíračka. Určitě dokážu pochopit a někdy i přivítat občasnou
akci typu čarodějnice, dojazzná, ale tohle?
Je mi líto, že jsem v očích některých lidí pouhým „prudičem“, který by se měl přestěhovat,
což ale dělat nechci, protože moje kořeny jsou
v Mokropsech hluboko.
Petr Nový

se nezmiňuji o spoustě zničených a zatopených
vesniček, kostelů a památek i přírody. Stejný úděl
by potkal řeku Berounku a to zcela jednoznačně
v její nejkrásnější části. Vím velmi dobře, o čem
píši, protože jsem Berounku mnohokrát sjížděl na
kanoi a celou jí dobře znám ze Stříbra až k jejímu
soutoku s Vltavou. Pod Stříbrem již jedna menší
přehrada je a již ta zalila velmi krásné údolí.
Tato nově uvažovaná přehrada je situovaná
přesně do té nejkrásnější a nejcennější části celé
řeky, kde je také několik národních přírodních
rezervací a zničila by tak zcela nenahraditelně
celý tento jedinečný úsek řeky mezi Křivoklátem
a Liblínem, který nezapomenutelně popsal ve
svých knihách Ota Pavel. Zajeďte se tam někdy
podívat!
Myslím, že by tuto devastaci neměla vyspělá
a kulturní společnost připustit, ale všemi silami se
zasadit o nějaké jiné a přijatelnější řešení.
Heslo „Poručíme větru, dešti...“ dobře známe
z dob již minulých a také si dobře pamatujeme, že
se jaksi příliš neosvědčilo.
Vladimír Dousek

ny územního plánu na třech sousedících pozemcích ve vlastnictví majitelky, s níž město uzavřelo
dohodu o narovnání vztahů včetně převodu pozemku pro novou školku do majetku města. Použití spojení „zástupkyně Spolku vytrvale bojují
proti“ a „intenzivně brání“ mateřské školce bylo
v přítomném čase do jisté míry nepřesné, za což
se čtenářům i paní Kučerové a Spolku U cihelny
na Vráži z.s. omlouváme.
Filip Kořínek a Tomáš Hlaváček
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Přehled příměstských táborů v Černošicích a okolí
Černošice
KINDERGARTEN
Místo:
Boženy Němcové 1415, Černošice
Věk:
3-8 let
Termín: 	11. - 15. 7. Wild Africa
18. - 22. 7. Land of Ice
25. - 29. 7. Magics, Tricks and
Illusions!
		1. - 12. 8. Secrets of Desert
15. - 31. 8. Watermelon, yum!
22. - 31. 8. Circus
Cena:	1 týden dopoledne (8-13 hodin)
2.700 Kč, 1 týden celý den (8-17 hodin) 3.600 Kč
Kontakt: 	tel. 774 444 144,
e-mail: cernosice@kindergarten.cz,
www.kindergarten.cz
www.skolkacernosice.cz
Program: program je bilinguální (AJ/ČJ), zaměření viz výše u jednotlivých termínů.
KLUB BERÁNEK
Věk:
4-10 let
Termín konání + program:
		11. - 15. 7. 2016 (Martina) „Prázdniny
v pralese“
		18. - 22. 7. (Pavla) „O Popelce,
O Karkulce (podle filmu Tři bratři)
		
25. - 29. 7. (Ivana) „Indiánské léto“
Cena: 	včetně oběda, 2x svačinky+pitný režim 2.600 Kč
Kontakt: 	Kateřina Beranová, tel.: 775 910 380
email:
kacka.beranova@volny.cz,
www.klub-beranek.cz

KLC Kryštof s.r.o.
Místo:
školka Kryštof
Věk:
4-12 let
Termín: 	11. - 15. 7. (Week of Science with Isaac Newton),
		18. - 22. 7. (Week with the Good
Dinosaur),
		25. - 29. 7. (Week with Infanta Sofía
of Spain)
		
Vždy 8.00-16.00
Cena: 	4.990 (6.990/9.990) Kč/1 týden
(2/3 týdny) vč. DPH, slevy pro absolventy Kryštofa
Kontakt: 	info@klckrystof.cz, 604 258 016,
604 204 889
Program: Docházkový tábor až po uši v angličtině - Summer Camp with the Native Speakers,
all inklusive anglicky během celého dne, 1 rodilý
mluvčí = 6 dětí. Připraveny jsou výukové bloky
a workshopy, jazykové aktivity na vysoké úrovni.
Děti čekají i výlety. V ceně je zahrnutý veškerý
materiál (výtvarný a výukový), pitný režim a stravování 3x denně.
FOTO: archiv KLC Kryštof

FOTO: archiv Klub Beránek

Tenis Club Mokropsy
Místo:
Tenis Club Mokropsy
Věk:
4 -15 let
Termín: 11. - 15. 7.
		
25. – 29. 7.
		
22. – 26. 8.
Cena: 	3.990 Kč (oběd, 2x svačina, 2x posilovna v areálu)
Kontakt: tel.: 725 801 005 (David Korbelář),
725 122 000 (Veronika Prokopová),
email:korbelar@tenisclub-mokropsy.cz,
prokopova@tenisclub-mokropsy.cz
Program: Tenisový kurz bude tento rok probíhat
v novém Tenisovém Clubu-Mokropsy. Je určen
jak pro pokročilé hráče tenisu, tak úplné začátečníky. Kurz probíhá denně od 9 do 16 hodin.
Veškeré lekce budou probíhat formou her a turnajů, pod vedením profesionálních instruktorů.
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Paleček
Věk:
3-8 let
Termín: 11. - 15. 7. od 8 do 17 hod.
Cena:
2.600 Kč
Kontakt: 	Marie Pechová, tel. 776 068 774,
e-mail happymaried@seznam.cz
Program: Program je zaměřený na řemesla. Seznámíme se s prací truhláře, keramika, švadleny, knihaře a výtvarníka. Stanou se z nás mistři
řemesla a něco pěkného si vyrobíme.
Letní Barevná Školka
Místo:
MŠ Barevný ostrov
Věk:
3-8 let
Termín: 	11. 7. - 5. 8. (je možné se přihlásit
na jednotlivé dny v týdnu), vždy 7.3017.00
Cena: 	2.900 Kč včetně stravy, dopravy
na výlety, doprovodného programu,
dárků
Kontakt: 	Liana Kúthová, hlavní průvodce,
dlouholetý předškolní a speciální pedagog, tel. 733 198 115, barevnaskolka@gmail.com, fb: Letní Barevná
Školka
Program: Jednotlivé týdny jsou pro děti připravovány v duchu čtyř živlů. Průvodci mohou pro-

gram přizpůsobit potřebám a naladění dětské
skupiny. O dětskou skupinu patnácti dětí bude
každý týden pečovat tým čtyř pedagogických
průvodců. Zázemí mají děti v příjemném prostředí MŠ Barevný ostrov v Černošicích. Otevřeno
pro děti bude od 7.30 do 17.00 hodin, většinu
času budeme trávit v přírodě (procházky v lese,
pikniky v přírodě, hry na školní zahradě a u řeky,
plavby přívozem).
Středisko volného času OTTOMÁNEK
Místo:
Jitřní 2283, Černošice
Kontakt: 	Tel. 603 745 576,
www.ottomanek.cz
Sportovní příměstský tábor
Věk:
7-12 let
Termín: 11. – 15. 7.
Cena:
2.900 Kč
Program: Celotýdenní týmová hra, sportovní
soutěže, hry, kvízy; sportovní a pohybové činnosti s využitím nejrůznějšího náčiní (obruče,
švihadla…); hvězdicové pěší výlety do okolí.
Keramicko-výtvarný příměstský tábor
Věk:
7-12 let
Termín: 25. – 29. 7.
Cena:
3.500 Kč
Program: Práce s keramickou hlínou; netradiční
výtvarné techniky – pedig, barvení látek, základy
drhání; využití zahrady k pohybovým hrám; pěší
výlety do okolí.
Sportovní příměstský tábor s lakrosem
Věk:
7-12 let
Termín: 15. – 19. 8.
Cena:
2.900 Kč
Program: Celotýdenní týmová hra; míčové hry
a soutěže, základy lakrosu; závodivé hry; pěší
výlety do okolí.
Sportovní příměstský tábor s atletikou
Věk:
7-12 let
Termín: 22. – 26. 8.
Cena:
2.900 Kč
Program: Celotýdenní týmová hra; sportovní
a pohybové hry a soutěže; závodivé hry; lehkoatletická průprava; pěší výlety do okolí.
Příměstský tábor „s opáčkem“
Věk:
7-12 let
Termín: 1. – 2. 9.; 5. – 9. 9.; 12. – 16. 9.
Cena:
1.200 Kč/1. - 2. 9.; 2.900 Kč/týden
Program: Celotýdenní týmová hra; hravou formou opakování učiva z daného ročníku; pracovní listy, křížovky, rébusy, doplňovačky, kvízy;
sportovní a intelektuální hry a hrátky; sportovní
a pohybové hry a soutěže; pěší výlety do okolí;
výtvarné činnosti.
Minidílna Šikulky
Místo:
Sokolovna Černošice
Věk:
5-15 let
Termín: 18. - 22. 7.
Cena:
2.790 Kč
Kontakt:	Lucie Müllerová, minidilnasikulky@
gmail.com, http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/kurzy/
Program: Hledáme odvážnou posádku pirátské lodi. Těšíme se na všechny námořníky,
kteří se s námi vydají na dobrodružnou cestu.
Budeme tvořit a vyrábět, sportovat a hrát si,
čeká nás výlet a plavba po Berounce. Dopluje-
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me až na Havaj, kde se rádi setkáme i s rodiči
na společné havajské párty. Vzhůru na palubu
a těšíme se na vyplutí :-) Velice děkujeme TJ
Sokol za poskytnutí slevy na pronájem místní
Sokolovny.
Příměstské soustředění KARATE
– pro všechny děti do 10 let!!!
Místo:
Sokolovna v Černošicích
Věk:
do 10 let
Termín: 25. – 27. 7.
Kontakt: 	oddíl Karate Černošice,
Andrea Bergmanová,
info@karatecernosice.cz
Program: Pro naše mladší karatisty opět připravujeme třídenní příměstské soustředění.
Vítány jsou i děti, které se s karate ještě nesetkaly, ale mají chuť si toto tradiční bojové umění
vyzkoušet a strávit tři prázdninové dny sportem,
hrami a tematickou tvorbou.
Počítačový kemp
Místo:
ZŠ Černošice
Věk:
do 12 let
Termín: 11. - 15. 7., 1. - 5. 8., 8.00-12.00
Kontatk:	tel. 602395228
a na www.pckademie.cz
Program: základy práce s PC a internetem

Okolí
Dobřichovice
Ottománek
Příměstský tábor s plaváním
Místo: 	Wellness s bazénem Dobřichovice,
Anežky České 1118
Věk: 	6-10 let
Termín: 	4. – 8. 7.; 18. – 22. 7.; 1. – 5. 8.;
15. – 19. 8.
Cena: 	3.300 Kč
Kontakt: 	Tel. 603745576, www.ottomanek.cz
Program: Celotýdenní týmová hra; 7 lekcí plaveckého výcviku; sportovní soutěže, hry, kvízy,
hlavolamy, výtvarné činnosti; sportovní a pohybové činnosti s využitím nejrůznějšího náčiní
(obruče, švihadla…); hvězdicové pěší výlety do
okolí
FOTO: archiv Ottománek

Radotín
KLUB BERÁNEK
Věk:
4-10 let
Termín + program: 8. - 12. 8. (Lenka) „S velrybou a Pepíkem kolem
světa“
Cena: 	včetně oběda, 2x svačinky+pitný režim 2.600 Kč
Kontakt: 	Kateřina Beranová,
tel.: 775 910 380,
email: kacka.beranova@volny.cz,
www.klub-beranek.cz

Radotín
Cestovní kancelář ROBINSON s.r.o.,
Místo: 	ZŠ Radotín, školní klub, Loučanská
1112/3, Praha-Radotín
Věk:
od 5 let
Termín: 	od 4. 7. – do 26. 8. každý všední
den;
Cena: 	2.690 Kč
Kontakt: 	Jan Čepek, tel.: 605 282 785,
email: jan.cepek@ckrobinson.cz
Program: Letošní prázdniny budou ve znamení
superhrdinských činů. Děti se mohou těšit na
soutěže, sportovní hry, napínavé experimenty,
zajímavé výlety a spoustu zábavy. Na výlet vyrazíme například do JumpParku. Také uspořádáme superhrdinský desetiboj, každý si vymyslí
své originální jméno a bude vládnout nějakou
mimořádnou super schopností. K tomu si vyrobí svůj super kostým a zkonstruuje super
zbraň. A na závěr, jak už to u superhrdinů bývá,
se děti utkají se Superpadouchem ve velké závěrečné bitvě.

Radotín
Jazyková agentura Channel Crossings
Místo: 	Vrážská 238 , Praha - Radotín
Věk:
6-15 let
TERMÍN: I. termín: 11. - 15. 7
		
II. termín: 18. - 22. 7.
		
III. termín: 22. - 26. 8.
		
IV. termín: 29. - 31. 8.
Cena:
od 1.680 Kč do 2.990 Kč
Kontakt:	e-mail: tabor@chc.cz, telefonní kontakt: 210 215 350; osobně: v klientském centru CHC Radotín, Vrážská
238 (přímo naproti nádraží)
Program: Děti se mohou těšit na každodenní
výlety, hry, soutěže a podobně zábavné aktivity
spojené s výukou jazyků, stejně jako tomu bylo
v předchozích ročnících. Čeká je například návštěva mini ZOO v Chuchelském háji, Lego muzea a Dinoparku, prohlídka historického centra
řemesel a umění + bylinné zahrady Botanicus;
Pizza Party, kde si děti pod vedením kuchaře
vytvoří vlastní pizzu; minigolf; kvízy a soutěže
a samozřejmě výuka angličtiny/němčiny každý den. Detailní program rodiče obdrží 14 dní
před začátkem tábora.

Dobřichovice
SVČ Dobřichovický domek
Cena: 	2.500 Kč (strava, pitný režim, materiál, cestovné a vstupy); nabízíme
slevu 5 % pro 2 sourozence, 10 %
pro 3 sourozence
Kontakt: www.dobrichovickydomek.cz
Z pohádky do pohádky
Věk dětí: holčičky 4-9
Termín: 11. – 15. 7.
ArteRadky
Věk dětí: od 7 let
Termín: 11. – 15. 7.
Tábor s angličtinou pro předškoláky
Věk dětí: 4-7 let
Termín: 18. – 22. 7.
Věda a svět
Věk:
7-12 let
Termín: 18. – 22. 7.

Arte Radky
Věk dětí: 4-6 let
Termín: 18. – 22. 7.
Krásné léto pro nejmenší I.: Vysvobodíme princeznu?
Věk:
3-6 let
Termín: 1. – 5. 8.
Hravé léto s Kačkou a Eliškou
Věk:
7-15 let
Termín: 1. – 5. 8.
Vědecké léto 2016
Věk:
6-12 let
Termín: 8. – 12. 8.
Krásné léto pro nejmenší II.: Kouzelný autobus
Věk:
3-6 let
Termín: 15. – 19. 8.
Týden s Lady Marianou a Robinem Hoodem
Věk:
4-8 let (po domluvě i 3 leté)
Termín: 22. – 26. 8.
JoJo Gym – tábor s gymnastikou
Místo: JoJo Gym Dobřichovice, 5. května 1064
Věk:
6-13 let
Termín: 18. – 22. 7., 8.00-17.00
Cena:
3.650 Kč, zahrnuje i stravu
Kontakt: www.jojogym.cz
Program: Gymnastika, lezecká stěna, hry venku i vevnitř a spousta další zábavy.
In-line tábor s Nikischool
Místo:
areál Sokola Dobřichovice
Věk:
od 4 let
Termín: 	26. - 29. 7., 8. – 12. 8.,
22. – 26. 8.
Cena: 	2.999 Kč, zkrácený termín 2.400 Kč,
stravování zajištěno
Kontakt: 	tel. 702 194 133, info@nikischool.cz
Program: Rozcvička, výuka in-line bruslení, míčové a další hry.

Lety u Dobřichovic
Školinka NONA
Věk:
3-7 let
Termín: celé prázdniny
Cena: 	1.800 Kč (týdenní blok), běžná docházka viz ceník na webu
Kontakt: 	pi. Kotěrová – tel. č.: 606 909 348,
www.skolinkanona.cz
Program: Celé prázdniny budou zaměřené na
putování přírodou.

Karlík
Indiánské léto se Zvonečkem
Místo: 	Česko-anglická montessori školka
Zvoneček, Karlík
Věk:
1,5-8 let
Termín: 1. – 19. 8.
Cena:
8.30-13.00 – 400 Kč/den,
8.30-15.30 – 500 Kč/den,
stravné 50 Kč/den;
lze objednat i jednotlivé dny
Kontakt: 777 009 945
Program: Každý den nás čeká procházka, budeme hrát různé hry, zpívat a hrát na kytaru kolem ohně či u vody. Výroba kostýmů a šperků,
indiánské dovednosti, hledání pokladu, výroba
slunečních hodin, poznávání rostlin a stromů,
koupání a mnohé další.
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V Černošicích se už pojedenácté prodávalo z garáží
Ulice plné slunce, usměvavých lidí s mapkou
a skvělé úlovky, takový byl jedenáctý Garage Sale
v ulicích Černošic. Více než padesátka prodejců nabízela poslední dubnovou sobotu poklady
i běžné věci, které jim doma přebývají, už je nepotřebují, nebo je prostě dostali jako nevhodný
dárek.
Na louce v Mokropsech, kde mají možnost
prodávat lidé, kteří nemohou prodávat na svém
vlastním pozemku, bylo rušno už od časných
ranních hodin, kdy začali přijíždět první prodejci.

Pod stanem, který pravidelně pro akci zapůjčuje
město, nebo ve stáncích, které laskavě půjčilo
sdružení TAK, které v Mokropsech pořádá farmářské trhy, tak měli šanci nabízet své různorodé zboží prodejci z Třebotova, Řevnic i z Prahy.
Návštěvníků, kteří si speciálně na garáže udělali
výlet z Prahy, bylo tentokrát opravdu hodně. Společně s místními se tak mohli vydat na procházku
nebo projížďku městem a u každého se zastavit
na kus řeči.
Naprosto dokonalé počasí nemalou měrou

Oslava Dne Země s jarním úklidem
K oslavě Dne Země se v neděli 24. dubna
sešlo na městské pláži v Černošicích 62 teple
oblečených a do terénu vybavených obyvatel
našeho města (a jeden pes), kteří se pustili do
úklidu vybraných lokalit.
Jako loni jsme začali úvodním milým slovem,
rozdali jsme si pytle, rukavice a bezpečnostní
instrukce a po společné fotografii se rozešli do
všech stran. Rodiny s menšími dětmi vyrazily
sbírat odpadky do okolí školy, a přestože zde
v nedávné době proběhl úklid, našly tu spoustu plastových lahví a také zajímavé nálezy – velkou plastovou láhev od proteinového drinku
ještě s částí původního obsahu či opuštěnou
modře kostkovanou kotníkovou holčičí botu.
Část dospělých uklízela okolo mokropeského
nádraží a parkoviště, další čistili ul. Dr. Janského. Největší nepořádek a nejzajímavější „úlovky“ si připsala tradičně úklidová skupina v okolí
Švarcavy – našli dámský střevíček či kovovou
část nákladního vozu, která vypadala jako malá
bomba. Další skupinka se sešla přímo na parkovišti na konci ul. Husova (u bývalé školky)
a v přilehlé rokli sesbírala přes 9 pytlů a velký
kus lepenky. Všem příroda moc děkuje!
Celkem se za dvě hodiny sesbíralo úctyhodných 60 pytlů odpadků, 8 pneumatik a mnoho
dalších věcí (asi 3 m3 odpadu). Zajímavosti – 4
svetry, 3 trička, řada bot, překližek, igelitových
pytlů, drátů, PET lahví různých velikostí, rádio.
Děkujeme Technickým službám města Černošice za následný svoz ze sběrných míst.

Povedl se i odpolední program
Kolem třetí hodiny odpoledne se účastníci
úklidu a další zájemci sešli v areálu Sokola
a Club Kina, kde se s podporou Rádia Blaník
konalo několik velmi zajímavých přednášek.
Děti i dospělí (celkem jich dorazilo 61) se
od Heleny Jahelkové ze sdružení Nyctalus
dozvěděli zajímavosti o životě netopýrů a na
jednoho si i sáhli. O tom, jak letěl krtek do vesmíru a jak to tam vypadá, velmi poutavě vyprávěl Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV
ČR. O meteoritu, planetách a hvězdách jsme
se dozvěděli od Vladislava Slezáka z Hvězdárny Žebrák, který nás nechal i nahlédnout do
dalekohledů. Jaké druhy blesků můžeme vidět
na obloze a jak se rodí, nám vysvětlila meteoroložka Dagmar Honsová, www.Nebenadhlavou.

přispělo k tomu, že se jednalo o jeden z nejvyvedenějších Garage Sale vůbec. Prodeje šly velmi
dobře a zábava ještě lépe. Sehnat jste mohli skluzavku, bazén, trampolínu, jízdní kola, nespočet
hraček, nepřeberné množství oblečení pro děti
i dospělé, nádobí a kuchyňské pomůcky, které
jsou pro jednoho zbytečnost, a druhý se bez nich
jen stěží obejde.
Další Garage Sale se v Černošicíh i Dobřichovicích bude konat opět v září
Bára Veselá

cz. Příjemně strávené odpoledne v Club Kině
bylo zakončeno legračním kouzelnickým představením Richarda Nedvěda a opékáním vuřtů
u společného ohně. I přes nepřízeň počasí se
celé odpoledne vydařilo a my se těšíme na příští
rok – možná bude i vlk. 
Poděkování patří všem, kdo přišli Den Země
oslavit, a pomohli tak přírodě a dalšímu zlepšení
vzhledu našeho města. Věříme, že se dozvěděli
i něco nového a zajímavého a už nyní chystáme
přednášky na třetí ročník Dne Země v Černošicích, který proběhne opět v neděli dne 23. dubna 2017. Sledujte nás na www.facebook.com/
top09cernosice/ a na www.uklidmecesko.cz.
Za organizační tým Jana Neumanová
a Slávka Kopačková.
Pozn.: Akci pořádala TOP 09 Černošice za
podpory skautů, Sokola, Rádia Blaník, Soptíků,
Club Kina a společnosti Rokal Černošice.

FOTO: Martina Řehořová

FOTO: archiv organizátorů

-- Do jarního úklidu se zapojilo 62 lidí. --

Aprílový Fashion Piknik v Mokropsech
U mokropeského nádraží se v neděli 24. dubna konal již čtvrtý Fashion Piknik. Dnes již tradiční módní událost se obvykle koná pod širým nebem, ale
tentokrát se kvůli skutečně aprílovému počasí přesunula pod přístřešky pro
kola, které o víkendu zejí prázdnotou.
Na návštěvníky, kteří se nezalekli deště a sněhu, čekalo přes dvacet prodejních stanovišť, kde se stylově na ramínkách nabízely ty nejlepší kousky
z místních i pražských šatníků. Nepřízeň počasí neodradila ani nakupující,
a tak se na pikniku sešly desítky žen a dívek. Jen málokdo odcházel s prázdnou. Komu už ruce nestačily, mohl si za symbolických dvacet korun koupit
ekologickou tašku, které jsme vyrobily recyklací pánských i dámských triček. Nechyběla ani tradiční tombola o hodnotné dárky a piknik bar, kde se
nabízely chuťovky jako je francouzský quiche, malé pizzy ale i jednohubky
s čerstvým sýrem. Komu byla zima, mohl si dát čaj nebo kávu. Kdo si chtěl
holčičárnu užít opravdu dosyta, mohl si nechat poradit od přítomné stylistky,
nechat se nalíčit vizážistkou a rovnou se i vyfotit profesionální fotografkou.
Ačkoliv byl piknik tentokrát zaměřen na dámskou módu, myslely jsme
i na malé princezny. Ty mohly pro sebe nebo i pro maminku vyrobit čelenku
12

nebo sponku v malé dílničce, kterou pro ně připravila Lenka z Kouzelných
vlásků. Díky všem, kteří se nezalekli počasí a pomohli vytvořit skvělou piknikovou atmosféru. Už teď se těšíme na příště!
Bára Veselá a Bára Malá
FOTO: Bára Veselá

-- Fashion Piknik se těší stále větší oblibě. --

z města a okolí

Chorus Angelus na Kvítkování 2016
Třetí dubnový víkend odjel sbor Chorus Angelus za spřáteleným Dětským pěveckým sborem
Kvítek na letošní ročník víkendového festivalu
KVÍTKOVÁNÍ 2016 do Kostelce nad Orlicí. Jak
se výlet do východočeského města líbil našim
členkám, popsaly Viktorie Pešková a Natálie Janášová z komorního oddělení Chorus Angelus:
„Ještě před samotným příjezdem do Kostelce nad Orlicí jsme se zastavili v Hradci Králové
v Muzeu PETROF, jež vyniká svými krásnými klavíry. Moc se nám zde líbilo. Když jsme přijeli do
Kostelce, srdečně nás uvítal spřátelený Kvítek.
Postupně nás rozdělili do rodin, u kterých jsme
strávili noc. Druhý den ráno jsme už spěchali
na zkoušku, kde se nejen zpívalo, ale také se
vyráběly erby. Po výborném obědě jsme se šli
podívat do lázní, ve kterých se údajně koupala i královna Žofie. Poté už následoval příjemný

koncert pod vedením našeho pana sbormistra
Romana Michálka, sbormistryně a klavíristky

Jak Vlakoknihovna funguje
Vlaknihovna, jak již název napovídá, je knihovna plná knížek určených pro cestující ve vlaku,
ale nejen ty. Knížku si klidně můžete vzít domů
a přečíst si ji v klidu v oblíbeném ušáku nebo
na pivku na pláži, ale pak ji buď vraťte, nebo do
knihovny přineste jinou. Je-li tento koloběh pochopen a zachován, zůstává knihovna stále plná
a s obměňujícím se obsahem.
První várku knih jsme naplnili z toho, co zbylo
po garážovém výprodeji, další knížky jsme zachránili při likvidaci půdy ve škole, něco přinesli

Červen v MC Mraveniště
• Pá 3. 6. Letní přípravka - zacvičíme si, ať
máme figurky do plavek a pak si nabatikujeme
vyletněná trička
• Pá 10. 6. Sluníčkové - po tradičních básničkách si vyrobíme sluníčka a vážky z dřívek
• Pá 17. 6. Ovocné potěšení - určitě si zazpíváme a zahrajeme na hudební nástroje a ke
svačince si děti udělají ovocné poháry
• Pá 24. 6. Lodičky - prázdniny se blíží, my se
"projedeme" na korkových lodičkách a společně se rozloučíme
MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek
od 9 do 11 hod. v komunitním centru MaNa na-

Simona Kysilková Šnajperková
FOTO: archiv sboru Chorus Angelus

-- Společné víkendové zpívání se sborem z Kostelce nad Orlicí se dětem líbilo. --

Na nádraží v Mokropsech nově najdete
Vlaknihovnu a Deštníkomat
Nádraží v Mokropsech v květnu oživily dvě vychytávky pro občany obce. Po několikaměsíčních jednáních se správci objektu se podařilo
ve vstupu z ulice Zd. Lhoty umístit Vlaknihovnu
a Deštníkomat. Oba projekty vznikly ve spolupráci s městem, které je také plátcem poplatku za pronájem nádražního prostoru. Samotná
knihovna vznikla z původně odloženého regálu
uloženého ve skladu místních Technických služeb. Pod šikovnýma rukama Milana Nováka se
pak přeměnila na vintage skříň, která poskytne
nové útočiště knížkám, které už v domácích
knihovnách nemají místo nebo musí ustoupit
novým literárním kusům.

Ivany Kylarové a také paní Dagmar Potštejnské
z místního Kvítku. Moc jsme si celý zájezd užili
a budeme jen doufat v brzký příjezd našich kamarádů z Kostelce opět k nám do Černošic.“

FOTO: Bára Veselá

sami občané. V knihovně najdete tituly různých
žánrů, včetně těch pro děti. Můžete si je tak vzít
s sebou na cestu na výlet vlakem a při návratu je
zase nechat pro další výletníky.
Jak funguje Deštníkomat
Na podobném principu jako Vlaknihovna funguje i druhá nádražní novinka - Deštníkomat.
Ten je, jak jsme zjistili, ojedinělým nápadem, jak
zpříjemnit cestujícím přesun domů. K umístěné
Vlaknihovně je připevněn stromek, na kterém by
v ideálním případě měla viset různá paraplata.
Představte si situaci, kdy jedete z Prahy, kde
svítilo sluníčko a už v Radotíně víte, že bude zle.
Venku černá tma a žení se všichni čerti, jenže
vy vystupujete v Mokropsech, a tak si vezmete
deštník z Deštníkomatu, se suchou hlavou dojdete domů a druhý nebo nějaký další den deštník vrátíte do stojanu na nádraží.
Líbí-li se vám deštník natolik, že byste si ho
chtěli nechat, vyštrachejte někde doma nebo
po známých jiný a ten dejte k dispozici. Druhou
šanci tak mohou dostat i deštníky s nějakým
defektem, které již nejsou na parádu, ale jako
záchrana nového účesu poslouží ještě skvěle.
S podivem zůstává, že první umístěné deštníky
zmizely z nádraží i za tropicky slunečného počaproti kostelu v Černošicích. Ve čtvrtky dopoledne pro Vás pořádáme procházky do okolí, info
na našem facebooku.
O prázdninách bude Mraveniště uzavřeno.
Věříme, že si užijete krásné léto a na podzim
opět v Mraveništi na shledanou.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz, tel: 724
596 037, 603 200 569.
Aktuální program pravidelných setkání
i jednotlivých akcí najdete také na adrese:
www.tamtammraveniste.estranky.cz. Nebo na
facebooku MC: https://www.facebook.com/
TamTamMraveniste.
Za MC MRAVENIŠTĚ
Jana Lágnerová Balová

-- Knížku po přečtení vraťte zpět nebo
přineste jinou, a totéž platí o deštníku. --

sí. Doufejme, že posloužily jako slunečníky a ti,
kteří je využili, mají v plánu je vrátit nebo umístit
pro ostatní jiné kusy.
Vlaknihovna je plánovaná i pro druhé černošické nádraží. V tuto chvíli ještě probíhá schvalovací proces a na umístění se tedy nejspíš budeme moci těšit během prázdnin.
Věřme, že obě nádražní novinky udělají Černošicím radost a budeme se k nim i ke knížkám
zde umístěným chovat tak, jak si to literární díla
(i deštníky) zaslouží, tedy hezky a s úctou ;-)
Bára Veselá
FOTO: archiv MC Mraveniště

-- Na červen ještě chystá Mraveniště program,
pak se děti sejdou zase až v září. -13

z města a okolí
pokračování ze str. 1

žitostí... a večer v šest jsme už zase byli doma.
Předsedové olympijských výborů zpravidla bývají i členy Mezinárodního olympijského výboru,
teď tam nemáme nikoho, což je na pováženou
- naše mise byla velice úspěšná.
XX Když zrovna nelétáte po světě, jakým
dalším činnostem se věnujete?
Často jezdím po školách a pořádáme besedy
s mládeží. Musím zdůraznit, že lidé dost často naši mládež zatracují s tím, že jsou to bezzásadoví teenageři bez pocitu zodpovědnosti
a vlastenectví, ale za sebe musím říct, že jsem
se nesetkala s publikem, které by mě zklamalo. Např. v roce 2012, po premiéře dokumentu
Věra 68 nabídla Lucerna film i školám. Musím
Vám říct, že během promítání nebylo slyšet ani
spadnout špendlík. A na konci všechny ty děti
vstaly a aplaudovaly skoro 15 minut vestoje! Potom následovala beseda. Pokládaly velmi inteligentní otázky, byly pozorné a zvídavé – zajímalo
je všechno, od tréninků až po politiku. Na druhou stranu ale musím zmínit, že když se setkám
s úplně malými dětmi, sotva školou povinnými,
nerozeznávají ani základní tělovýchovné tvary,
neumí ani kotrmelec nebo skákat přes švihadlo,
takže bych chtěla apelovat na rodiče, protože
hodně záleží na výchově už od prvních krůčků,
aby v dětech pěstovali tělovýchovné návyky.
XX Vy osobně jste kladný vztah ke sportu
získala kde? Hráli v tom hlavní roli rodiče?
Byli jsme tři sestry a jeden bratr. Maminka sama
nesportovala a možná právě proto chtěla, aby
její děti byly sportovně vzdělané, a tak nás už
odmalička vodila na rytmiku, akrobacii, balet,
sportovat… Bez sportu bych celý život seděla
v koutě jako šedá myška, sport je velká seberealizace. Na hodinách baletu jsem získala všestrannost a zkušenosti z kontaktu s publikem,
protože jsme hodně vystupovaly před veřejností.
Se sestrami jsme tančily mj. i v Jedličkově ústavu pro děti, které jsou na celý život odkázány jen
na invalidní vozíček. Tenkrát jsem poprvé pocíFOTO: archiv
Věry Čáslavské

Věra Čáslavská
- patronka sportovní haly
• Získala 7 zlatých olympijských medailí v gymnastice
(dispciplíny: víceboj, přeskok, kladina, bradla, prostná),
a to na OH v Tokiu v roce 1964 a v Mexico City v roce
1968.
• 4x se stala mistryní světa, 11x mistryní Evropy.
• Přes 40 let drží mezi gymnasty rekord v absolutním počtu
individuálních zlatých olympijských medailí.
• 4x byla zvolena československou sportovkyní roku
a v roce 1968 byla vyhlášena nejlepší sportovkyní planety.
FOTO: archiv Věry Čáslavské
V témže roce byla druhou nejpopulárnější ženou světa za
Jacqueline Kennedyovou.
• V roce 1968 podepsala petici Dva tisíce slov, na OH
v Mexiku pak upoutala pozornost tzv. tichým protestem, když při sovětské hymně odvrátila
zrak od soupeře a dívala se do země. Později byla vyloučena ze sportovních organizacích.
• V roce 1974 vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
• V letech 1990–1992 zastávala funkci předsedkyně Československého olympijského výboru
a poté byla až do roku 1996 předsedkyní Českého olympijského výboru a členkou Mezinárodního olympijského výboru (1995-2001).
• V roce 2010 získala japonský Řád vycházejícího slunce.
tila vděk za to, že se vůbec můžu hýbat, zatímco ty děti nemohly. Bylo to pro mě velice kruté,
víckrát už jsem tam vystupovat nechtěla, ale za
dětmi jsem chodila na návštěvu a také jim číst
pohádky.
XX Co Vám sport dal a co vzal?
Nevzal mi nic, jen dal. Vesměs jsou sportovci
lidé se zdravým fondem – fyzickým i psychickým. Při tréninzích člověka všechno bolí, musí jít
přes bolest i přes únavu, ale tělo si pak ty tréninkové dávky pamatuje a může je využít i v jiných
životních situacích. Jako třeba já teď. Sportovci
jsou také lidé s dobrou myslí, s velkým rozhledem, protože díky sportu se setkávají s různými
výjimečnými, zpravidla moudrými lidmi, poznávají různé země, zvyky atd., což velmi rozšiřuje rozhled. Vím, že v souvislosti se sportem se často
mluví o úrazech, ale já nemám žádné následky.
Zajímavé je, že nejvíc úrazů jsem si přivodila na
schodech, když jsem někam letěla, při výkonu
skoro nic, tělo mě nikdy nezklamalo. Jen jednou
jsem si vykloubila loket, v Rio de Janeiro – za
dobrotu na žebrotu… Při bezprostředním roz-

cvičení před startem na kladině má závodnice
k dispozici jen jednu minutu na zkoušku. Přede
mnou se rozcvičovala jedna Brazilka, které to
nešlo a já jí gentlemansky nechala, aby mi sebrala kousek z mé minuty a vyzkoušela si ještě,
co potřebuje. Potom ale při nedostatku svého
času jsem zbrkle naskočila na kladinu, smekla
se mi noha a vykloubila jsem si loket. Což se
ale nakonec vyplatilo – všechno zlé je totiž k něčemu dobré! Konkrétně u maturity, kterou jsem
skládala později kvůli závodům. Pří písemné
části z matematiky si kantor sedl těsně vedle mě
a koukal, co píšu. Já ale měla napsaný tahák na
dlaze, takže stačilo jen pokrčit prsty a vzorečky
jsem vysypala jako z rukávu, resp. ze sádry. Pan
učitel Vaníček se nestačil divit a v úžasu jen nechápavě kroutil hlavou.
XX Sledujete současné olympioniky?
No jéje! Dokonce jim přičarovávám medaile! Už
mám k těm svým vlastním medailím připsané za
zásluhy další tři zlaté a jednu stříbrnou! Snažím
se je podporovat psychicky. Báru Špotákovou,
Jaroslava Kulhavého – z toho jsem na olympiádě

FOTO: archiv Věry Čáslavské

-- ...v době své gymnastické kariéry -14

-- japonský Řád vyházejícího slunce --

z města a okolí
FOTO: Petr Kubín

-- ...s Filipem Kořínkem na prvním černošickém Radiofestu --

v Londýně byla vyčerpaná nejvíc. Stála jsem v cílové rovince přímo v kopci a tolik jsem se soustředila, abych mu poslala energii, že jsem pak
z toho byla unavená tak, jako bych to pomalu
odjezdila já sama. Davidu Svobodovi jsem před
závody poslala SMSku „…s olympijskou kuráží
David všechny poráží. Medaili má taky pro mě,
ukáže ji v českém domě.“
A ukázal! Už dva roky dopředu předpovídám zlatou
medaili Ondrovi Synkovi
v Rio De Janeiro, v Londýně
mu zlato uteklo jen o fous.
Z dalších Martina Sáblíková, Eva Samková – ta mě
dokonce přišla navštívit
domu. Najednou se zjevila
u branky s dortem, to bylo
moc milé!

velkého 1,20 m. Aby měl jako nezletilý rybář dozor, chodila jsem na ryby s ním, s Černošicemi
jsem tedy za tu dobu hodně srostla. Už jenom
když jedu z Prahy v elefantu a zahlásí Černošice,
mám hezký pocit.
XX Jste patronkou nové sportovní haly
u základní školy. Jak k tomu došlo?
Jednoho dne za mnou přišel
pan starosta Filip Kořínek,
představil mi tento projekt a požádal mě, abych se stala patronkou. Předtím jsme se vůbec
neznali. Takhle jsem tedy do
toho byla vtažena a i sama jsem
pak byla aktivní. Zašla jsem se
podívat na výuku tělocviku, kde
děti mj. běhají ode zdi ke zdi,
není tam vůbec možné provozovat sport. Vždyť je to jediná
škola v republice, která má nad
800 žáků a nemá tělocvičnu!
Spolu s panem starostou jsme
byli i na ministerstvu školství,
aby nám poskytli dotaci. Také
jsem se zúčastnila Radiofestu,
při kterém jsme s panem Kořínkem vystoupili na pódiu, abychom veřejnost
motivovali pro dobrou věc a pomohli propagaci
veřejné sbírky. Tady v Černošicích jsou lidé vnímaví a hodně přispěli. Pan starosta není žádný
troškař, vzal to z jedné vody načisto – nechal
vybudovat i střešní vestavby, celá škola má nový
kabát, je parádně omítnutá. Jsou tam vyměněné
dveře i schodiště, vše podle evropských bezpečnostních kritérií… Je velmi snaživý a nápaditý, pro Černošice dělá opravdu hodně, lidem se
tady dobře bydlí. Hala je nádherná, byla jsem
se na ni podívat ještě před dokončením a myslím, že bude hodně využívaná. Prohlédla jsem
si i nové učebny v půdní vestavbě školy a jsem
z nich nadšená. Ta by se určitě líbila japonským
dětem, je to přesně jejich styl, takže bychom
přes Česko-japonskou společnost mohli domluvit nějaký výměnný pobyt…

Sport mi
nevzal nic,
jen dal.
Bez něj
bych seděla
v koutě jako
šedá myška.

XX Když jste zmínila svou
branku u domu… Žijete
v Černošicích – jak dlouho? Jaký máte k městu
vztah?
V Černošicích mám trvalé
bydliště od léta 2009. Žili
tady moji prarodiče a já jsem sem jezdila vždycky
na prázdniny. S rodiči jsme bydleli v pražském
Karlíně. Maminka s tatínkem se pak na důchodový věk přestěhovali do Černošic do domu u kostela po babičce. Pak jsem tedy jezdila za našima.
To už jsem měla děti, Radku a Martina, naši nám
je i pohlídali. Martin chodil s dědou na ryby. Tatínek byl vyhlášený černošický rybář – on a pan
Mašek - vždycky se hádali, kdo chytil větší rybu.
Dodnes se stává, že mě zastavují mladíci s tím,
že je můj tatínek učil chytat ryby. Tyto zkušenosti
předal i svému vnukovi, Martinovi, který mě teď,
co jsem ochořela, opatruje v Černošicích. Opět
si vyřídil rybářský lístek a už zase rybaří. Nedávno si koupil velký proutěný koš, prý na ty kapříky,
kteří mu do něj budou skákat sami, ale co čert
nechtěl, Berounka, jakoby byla začarovaná – za
celý den ani ťuk. A protože má silné ekologické
cítění, z ryb se vrací s plným košem odpadu –
odhozenými plechovkami a plasty. Představte si,
v 11 letech na Berounce nad jezem chytil sumce

XX Česko-japonská společnost, to je další
organizace, ve které se angažujete?
Japonsko ohromně oslovil manifest Dva tisíce

slov, který jsem v roce 1968 v rámci Pražského
jara podepsala a svůj podpis ani přes nátlaky politických představitelů neodvolala. Tenkrát o mě
chtěli Japonci s Američany natočit film v Hollywoodu, dokonce už byla připravená smlouva – do
Česka by moje hollywoodské angažmá přineslo
milion dolarů. Svůj honorář bych bývala dala na
SOS dětské vesničky, ale ani tak to krátkozraká
politika komunistů nepřijala. Po listopadovém
převratu v r. 1989 jsem založila nadaci Sakura,
povedlo se do republiky zajistit špičkové přístroje na léčbu a diagnostiku rakoviny tlustého
střeva. Pracovala jsem tehdy na Hradě a měla
na starost sociální sféru, zdravotnictví, školství,
mládež a tělovýchovu. Tam byla inspirace.
Dnes jsem čestnou předsedkyní Česko-japonské společnosti. V roce 2011, kdy Japonsko
postihla vlna tsunami, jsme se postarali o cca 60
dětí, které tam ztratily úplně všechny a všechno.
Uspořádali jsme pro ně v Čechách dvoutýdenní
ozdravný pobyt včetně sportovní mini olympiády. V Lucerně jsme zajistili rockový koncert,
besedu, vybrali se peníze na letenky dětem.
Na Hradě se konal koncert České filharmonie,
která vystoupila bez nároku na honorář, pod vedením japonského dirigenta. Tenkrát se zapojila
spousta olympioniků, kteří pomáhali, asistovali,
např. Roman Šebrle, bratři Svojanovští, Jiří Čtvrtečka, Robert Změlík – ten dal k dispozici zdarma k užívání své sportovní centrum. Po tomto
zážitku jsem získala novou životní zkušenost - ať
se mi v životě stane cokoliv strašného, vždy si
řeknu „…ale tsunami je horší“!
XX Teď už chápu Váš nabitý diář…
Vidíte, teď jste mi připomněla, že jsem chtěla
oslovit olympioniky Evu Samkovou a Jana Kůrku,
aby podpořili mou oblíbenou nadaci Stonožka,
což je humanitární organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem… Paní Běla Jensen, ředitelka
Nadace, mě požádala, abych podpořila projekt
týkající se výzkumu pro léčbu Crohnovy nemoci.
Pochopitelně, že to ráda udělám.
Adéla Červenková
FOTO: Petr Kubín

-- ...při pokládání základních kamínků
sportovní haly -15
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Co se děje v Mokropeské školce
Již tradičně jsme pro děti v naší školce na konci
dubna připravili čarodějnický den a noc. Převlékli jsme se za čarodějnice, čaroděje a černokněžníky a školka se proměnila v čarodějnické doupě. Vařili jsme kouzelné lektvary, zkoušeli
zaklínadla, vymýšleli co nejneobvyklejší čarodějná jména a nechyběl ani čarodějnický rej. Starší
děti vyrobily látkovou čarodějnici v životní velikosti, kterou jsme poté spálili na ohni.
Odpoledne se nám na zahrádce v domečku na hraní zabydlela opravdická čarodějnice
a chaloupku si ozdobila upečenými perníčky.
My jsme si zahráli na Jeníčky a Mařenky a vypravili jsme se loupat perníčky. I když si je ježibaba
střežila, stejně jsme nakonec všechny perníčky

z chaloupky otrhali, aniž by někoho z nás chytila.
Na ohni, na kterém jsme před tím spálili velkou
čarodějnici, jsme si později opekli buřtíky a rohlíky. A večer jsme s vlastnoručně vyrobenými
lampiony vyrazili do ulic Mokropes. Do školky
jsme se vraceli, když už byla úplná tma a naše
lampiony krásně svítily. A pak přišlo to, na co se
děti těšily nejvíce. Přes celou noc jsme spali ve
školce. Bylo to úžasné dobrodružství.
Oslavili jsme i svátek maminek
Děti z naší školky také vystoupily na černošických Májích pořádaných městem na Masopustním náměstí. Děti předvedly pásmo lidových písniček a tanečků a sklidily zasloužený potlesk.

V květnu mají všechny maminky svátek. Celý
rok se o nás starají, a tak jsme jeden den věnovali jim, aby si mohli odpočinout a potěšit se. Připravili jsme pro ně na oslavu zahradní slavnost.
Děti pro maminky vyrobily přáníčka a dárečky.
Do školky přišli také tatínkové a společně s dětmi pro maminky vyrobili krásný dárek, látkovou
tašku na nákup. Před slavností starší děti připravily občerstvení, upekly slané šneky z listového
těsta a vyrobily ovocné špízy ve tvaru kytiček.
Mladší děti pak pro maminky vyrobily ke kafíčku moučník. Maminky si užívaly program, který
jsme pro ně připravili. Děti zpívaly, tančily a hrály
divadlo. K divadlu se dokonce přidaly i maminky
a zahrály si společně s námi.
Kateřina Mandová,
ředitelka MŠ Topolská

2x FOTO: archiv MŠ Topolská

-- Čarodějnický den ve školce v Topolské se i letos vydařil. --

FOTO: Ivan Látal (2014)

Zahrada plná tance
Kdy: pondělí 20. 6. v 16.00
Kde: zahrada u ZUŠ
Taneční obor ZUŠ Černošice vás srdečně
zve na tradiční Zahradu plnou tance, která se
koná na závěr každého školního roku a představí se na ní celý obor od nejmladších dětí
až po dospělé. Letošní Zahrada plná tance
se uskuteční v pondělí 20. 6. od 16 hodin na
zahradě školy. Těšíme se na setkání s vámi!
Za FS Pramínek
Magdaléna Voldřichová
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Přijímáme děti do tanečního oboru
možnost zúročit nabyté zkušenosti z výuky liKdy: úterý 21. 6. v 16.00
dového i současného tance a předvést je před
Kde: městský sál na Vráži
publikem. Důraz je kladen na tvůrčí schopnosti
Taneční obor Základní umělecké školy Černošice pořádá přijímací zkoušky na rok dětí, přirozenost, prožitek a radost z tance.
Pedagožkou tanečního oboru, zároveň cho2016/2017!
reografkou a vedoucí Pramínku je Mgr. MarcePřijímací řízení pro nové děti proběhne v úterý 21. 6. 2015 od 16 hod. v městském sále la Látalová, korepetitorkou Hana Polívková.
Pramínek spolupracuje s hudebním oborem
na Vráži, kde taneční obor působí. Přihlásit se
- s lidovými muzikami. Velká muzika pracuje
mohou děti od 4 let do kurzu „Hrajeme si pohypod vedením Anny Poulové a Václava Polívbem“, dále děti od 5 let do přípravného oddělení i starší zájemci do vyšších ročníků. Uvítáme ky, malá muzička hraje pod vedením Romana
Michálka.
nové hudebníky do obou lidových muzik! ProPřijďte mezi nás! Více informací o tanečním
síme děti, aby si s sebou přinesly taneční úbor
oboru najdete na www.zuscernosice.cz.
na převlečení (nejlépe dres, příp. legíny, triko).
Taneční obor ZUŠ Černošice nabízí hudebZa taneční obor ZUŠ Černošice
ně pohybovou průpravu pro předškolní děti
Magdaléna Voldřichová
a v základním studiu pak současný a lidový
tanec. Současný tanec je
FOTO: Ivan Látal (2014)
vyučován podle techniky
duncan (výuce této techniky
se věnuje pražská taneční
Konzervatoř Duncan Centre). V lidovém tanci čerpáme z bohatého folkloru
Čech a Moravy. Děti v rámci
tanečního oboru mohou působit od 1. ročníku ve Folklorním souboru Pramínek.
-- V ZUŠce se učí nejen lidové tance, ale i ty současné. -Žáci zde mají jedinečnou

z města a okolí
FOTO: Ivona Kamneská

Krátké zprávy
ze základní školy
I v dubnu a v květnu všechny třídy naší školy pilně
pracovaly na celoročním projektu k sedmistému
výročí narození Karla IV. Prvňáčci zdobili truhlu,
třeťáci zkoušeli nosit královskou korunu, páťáci
vyráběli erby a šesťáci se vydali na průzkum Karlova mostu. Nejvyšší ročníky vyrazily za Karlem
IV. dokonce až do dalekého Norimberku.
Závěr dubna se v Komenského ulici nesl ve
znamení úklidu ke Dni Země, v Mokropsech
probíhalo přímo čarodějné vyučování pod vedením paní učitelky Václavkové.
S teplejším počasím se rozjely některé třídy
na školu v přírodě a další je budou následovat
v průběhu celého května.
Naopak déšť provázel další ročník soutěže
v první pomoci Helpík, odehrávající se již tradičně na mokropeském hřišti. Družstva černošické
školy se ani letos neztratila v konkurenci a skončila na 15., 16., 21. a 24. místě. Gratulujeme!
Michaela Šlesingerová, pedagog
FOTO: Iva Kuželová

-- Interaktivní show s africkými bubny
byla úžasná. --

Afrika v naší škole
Ve čtvrtek 28. 4. tančila naše srdce i těla v zajetí
rytmu Afriky. African Music Faye Therapy byla
úžasná interaktivní show, do které byly zapojeny
děti z prvních, druhých a třetích tříd. Veškerou
energii a pocity radosti děti vybubnovaly, vytančily a vyzpívaly v hodinovém vystoupení. Těšíme
se na další temperamentní, srdečnou a roztančenou návštěvu afrických bubnů.
Iva Kuželová, pedagog

Helpík 2016
Okresní kolo zdravotnické soutěže první pomoci
Helpík pro žáky 5. tříd proběhlo 4. května. Jako
každoročně byla akce vzorně připravena v mokropeském areálu fotbalového hřiště a na stanovištích podél Berounky. Místní hasiči a Policie
české republiky připravili pro diváky - žáky 5. 8. ročníků ZŠ Černošice - doprovodný program.
Děti se podílely i na organizaci soutěže ve velmi
nepříznivých povětrnostních podmínkách. Za
stálého deště se žáci 8. a 9. tříd vžili do role figurantů různých druhů zranění. Maskéři odvedli

FOTO: Hana Bílová

-- Maskéři u figurantů-zraněných odvedli
svou práci dobře. --

skvělou práci a dík patří i soutěžícím hlídkám
mladých zdravotníků a jejich pedagogickému
doprovodu.
Vlastimil Brynych, pedagog

Projekt Karel IV.
U příležitosti oslav narození Karla IV. jsme si do
třídy 1.F pořídili královskou pokladnici, která se
nám pomalu plní těmi nejvzácnějšími poklady.
Nejprve si děti vyrobily korunovační klenoty,
erby a pokladnici náležitě ozdobily. Do pokladnice jsme uložili portréty krále Karla IV. a obrázky hradu Karlštejn. Všichni se moc těšíme na
výpravu za ukrytým pokladem, která nás čeká
v měsíci květnu.
Hana Bílová, pedagog

Den Země
Co jsme všechno stihli ke Dni Země v Komenského budově? Společně (1. - 5.C) jsme uklidili
celou školní zahradu a zasadili jsme na ní dva
ovocné stromy - jabloň a švestku.
Pro 1. - 4. třídu jsme připravili na Višňovce
u lesa zajímavé čtvrteční dopoledne. Na louce
jsme se rozdělili do pěti skupin. Každá skupina
představovala jedno stanoviště, na které postupně přibíhaly děti ve družstvech a plnily naše
úkoly. Připravili jsme si hru "Co do lesa nepatří",
poznávačku brouků a rostlin, křížovku s hádankami a hod na cíl. Závěrem čekalo na všechny
soutěžící sladké vyhodnocení.
Podle nadšených dětí, které k nám na stanoviště přibíhaly, si myslíme, že se celá akce velmi
vydařila.

-- Prvňáčci si do třídy pořídili
královskou pokladnici. --

Zahájení školního
roku až 19. září
MŠMT schválilo žádost ZŠ Černošice o posunutí začátku školního roku 2016/2017.
Nový školní rok začne v pondělí 19. září
2016.
Vzhledem k tomu, že stavba centrálních
šaten je připravena až k 1. 7. 2016, varianta ukončení školního roku v polovině června
nebyla reálná.
Pro 1. - 4. ročník bude zajištěn celodenní
provoz družiny. Vedení školy jedná o možnosti příměstského tábora pro vyšší ročníky.
Začátkem června bude nabídka připravena.
VEŠKERÁ OPATŘENÍ PLATÍ PRO BUDOVY ZŠ V ULICI POD ŠKOLOU I V ULICI KOMENSKÉHO.
Ludmila Zhoufová, ředitelka školy

Za organizační tým páťáci z 5.C

Šesťáci na Karlově mostě
Koncem března, 21. 3. 2016 jsme se vypravili na výlet. Ze Smíchovského nádraží jsme jeli
tramvají až na zastávku Hellichova. V chrámu
Panny Marie Vítězné právě probíhala mše, takže
dovnitř nemohla jít celá třída najednou. Tak jsme
postupně vcházeli a vycházeli z chrámu po dvojicích. A pak jsem spatřila Jezulátko i já. Byla to
malá panenka oblečená ve slavnostních bílých
šatičkách.
Potom jsme se přesunuli na místo, kde se
před námi zničehonic objevil pan průvodce.
Pak se nám představil, udělal malý úvod a rozdal nám pracovní listy. Když jsme se dostali na
most, průvodce začal jmenovat skoro všechny
sochy a vyprávěl nám legendy s nimi související.
Výlet se mi moc líbil. Kdyby ho nebylo, tak například nevím, co je to atribut. Atribut je předmět,
který charakterizuje nějakého svatého. Byl to
velmi poučný a krásný výlet.
Markéta Rollová, 6.B

Vizualizace: Grido, architektura a design, s.r.o.

Divadelní soubor MARŠLE
zve
na premiéru pohádky

Lotrando & Zubejda
v pátek 17. 6. 2016
od 17.00 h. - Club Kino Černošice
Těšíme se na Vás!
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Krasobruslařky a krasobruslaři zakončili sezónu
Dřina, vstávání před pátou hodinou ranní, modřiny, mrznutí, napětí… Tak by se dalo pár slovy
popsat roční úsilí našich menších i větších krasobruslařek a krasobruslařů. To vše ale bylo
zapomenuto v neděli 3. dubna, kdy na zimním
stadionu v Černošicích coby završení sezóny
2015/2016 proběhlo exhibiční vystoupení skoro 40 dětí.

Těžko bychom popsali radost, hrdost a dojetí
všech, kdo ráno před sedmou vstali a přišli povzbuzovat. Vzduchem bylo cítit to pravé napětí
a rozruch, děti byli vystrojené a v plném odhodlání předvést vše, co umí.
Na závěr nám bylo všem trochu smutno.
Skončila sezóna, během které se náš mladý oddíl fantasticky reprezentoval na závodním poli.

Skupina malých závodníků se výrazně rozrostla
a police mnohých zdobí nejeden pohár a medaile těch nejvzácnějších kovů.
A proto nečekáme do září, po krátké přestávce jsme si obuli botasky, vzali švihadla a začali
se suchou přípravou tak, aby až přijde ten pravý
čas si nazout brusle, jsme byli v plné kondici.
Za oddíl Krasobrusle Černošice Daria Čiháková
3x FOTO: archiv oddílu
Krasobrusle Černošice

-- Krásné kostýmy, napětí, ale i odhodlání předvést vše, co umí – tak to vypadalo na závěrečném exhibičním vystoupení oddílu Krasobrusle Černošice. --

Černošický běh, aneb za co tvoje srdce bije?
S předstihem oznamujeme všem zájemcům
o Černošický běh, aby si zapsali do svých kalendářů datum 17. 9. a udělali si čas tento den
odpoledne. Poběží se již druhý ročník Černošického běhu.
Pro ty z vás, kteří se nezaleknou trasy měřící
10 km, je závod spojen s rozhodnutím, za jakou
část Černošic budou závodit, tedy za jakou část
našeho městečka se vaše běžecké srdce bude

bít. Každý čas se počítá a každý z vás může
rozhodnout. V běžeckém klání se utkají modří, jejichž čísla na své hrudi ponesou závodníci
z Mokropes, zelení reprezentováni borci ze starých Černošic a žlutí běžící za Vráž. Samozřejmě počítáme i s běžci, kteří nespojí svůj výkon
s žádnou barvou a zůstanou neutrální. Kromě
hlavního závodu jsou připraveny závody pro děti
a kratší 3 km trasa pro dospělé.

Vítáme všechny, kteří by se chtěli na organizaci Černošického běhu podílet. Hledáme dobrovolníky, sponzory, pekaře a pekařky pro napečení koláčů, koláčků, bábovek a buchtiček.
Více informací o trasách, kategoriích i možnosti přihlášení na www.cernosickybeh.cz.
Za organizační tým
Dana a Petr Pánkovi, Bětka
a Tomáš Kratochvílovi

ZUŠ Černošice v dubnu představila své absolventy
V sobotu 14. 5. 2016 proběhl v městském sále na Vráži další absolventský koncert, na kterém se představili absolventi I. i II. cyklu hudebního
a tanečního oboru ZUŠ Černošice. V programu zazněly skladby z oblasti
klasické hudby, jazzu, popu i valašské lidové písně.
Děkujeme všem žákům, učitelům, rodičům a přátelům za přízeň.
Za ZUŠ Černošice
Magdaléna Voldřichová

inzerce
Závod s nejmodernější
linkou na recyklaci
elektroodpadu v Evropě
HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

Skladník – Lety u Prahy
Požadavky:
4 Manuální zručnost
4 Fyzická zdatnost
4 Ochota pracovat
ve dvousměnném provozu

Nabízíme:
4 Pracovní poměr na plný úvazek
4 Motivující mzdové ohodnocení
4 Příspěvky na stravu
4 Pravidelné měsíční benefity

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Více informací na www.enviropol.cz
V případě zájmu zašlete svůj životopis na hr@enviropol.cz
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Zprávy
ze Sokola

FOTO: archiv TJ Sokol Černošice

Přátelské posezení
pod rozkvetlými lípami
Věrná garda Sokola Černošice zve své členy a příznivce Sokola zejména z řad seniorů na
přátelské posezení na zahradě ve středu 29.
června v 10 hodin. Při malém občerstvení si
popovídáme a zavzpomínáme na hezké chvíle,
které jsme v Sokole prožili.
-- Čarodějice v Sokole jsou oblíbenou tradicí. Účast byla i letos hojná. --

Pálení čarodějnic v Sokole
Ve čtvrtek 28. 4. vzplál na hřišti TJ Sokol
Černošice oheň. Tato tradice je velmi oblíbená, což potvrdila i letošní velká účast. Hodně
dětí, ale i dospělých přišlo v maskách. Nechyběly ani kouzelné malé čarodějnice, které
přiletěly na košťatech.
Cvičitelé si připravili pro děti bohatý program. Nejdříve si vyzkoušely fyzické zdatnosti, ale zároveň se musely nad některými úkoly
dost zamyslet, třeba jak namíchat čarodějnický
lektvar. Děti všechny úkoly svědomitě splnily
a za to na ně čekala sladká odměna. Na závěr
jsme si všichni pochutnali na opečených buřtech. Počasí nám po předchozích deštivých
dnech opravdu přálo. Celé odpoledne bylo
velmi vydařené. Velký dík patří všem cvičitelům, kteří program připravili, ale i všem, kdo
se akce zúčastnili.
Dana Zúbková

Sokolský výlet se vydařil
V sobotu 23. dubna uspořádala TJ Sokol
Černošice pro své členy-seniory a ostatní zájemce jednodenní výlet. Tentokrát jsme jeli do
Lužických hor.
Autobus nás dovezl do Jiřetína pod Jedlovou. Odtud, z upraveného náměstí, jsme
vystoupali křížovou cestou na Křížovou horu,
s pěkným výhledem na Jiřetín a okolí. Po krátkém rovinatém úseku cesty jsme přišli k lyžařské sjezdovce a podél ní jsme stoupali k Jedlové. Z cesty po úbočí jsme měli pěkný výhled
severním směrem k Jiřetínu a okolí, západním
směrem na oblast Českého Švýcarska. Turistická značka nás dovedla k silnici a po krátkém
strmějším výstupu jsme byli v cíli na Jedlové
(třetí nejvyšší hoře Lužických hor, 774 m.n.m.).
Z rozhledny byl pěkný kruhový výhled, ocenili
jsme zde také příjemnou restauraci.

FOTO: M. Burgetová

-- Sokolští senioři se vypravili na výlet na Jedlovou v Lužických horách.
Z rozhledny byl krásný výhled. --

KARATE na sklonku školního roku

Další cesta vedla na Tolštejn, zříceninu hradu ze 13. století. V minulosti měl tento hrad,
vzhledem ke své poloze a účelu chránit obchodní stezku do Lužice, pohnutou historii
a do dnešní doby zachovalé zbytky hradeb
ukazují na jeho původní velikost. Z vyhlídek na
skále byl také pěkný rozhled.
Z Tolštejna jsme se vrátili do Jiřetína, kde
jsme se v cukrárně „odměnili“ a zahřáli, protože celý den bylo dost chladno a větrno, naštěstí bez deště.
Na náměstí v Jiřetíně jsme nastoupili do pohodlného autobusu a velmi ochotný řidič nás
dovezl domů. Děkujeme za výbornou organizaci Haně Fořtové a těšíme se na další podobné výlety za poznáním krás naší vlasti.
		

Marie Polanecká

Oddíl stolního tenisu slaví úspěchy v okresních soutěžích
Hráči stolního tenisu úspěšně ukončili letošní sezónu ve stolním tenise. Všechna družstva
ctí dobré jméno Černošic a svými výsledky dokazují i kvalitu místního oddílu. Petr Charvát se
stal lídrem tabulky jednotlivců 3. třídy okresního přeboru a v příští sezóně postoupí do vyšší
soutěže. Lukáš Cimler obsadil 5. místo tabulky
jednotlivců 2. třídy okresního přeboru a družstvo „A“ obsadilo v 1. třídě velice cenné 2.
místo v soutěži.
V současné době skončila základní část
Sokolského poháru tříčlenných družstev mužů
pořádaného Regionálním svazem stolního tenisu Praha-západ a Sokolskou župou Jungmannovou. Černošickému „A“ mužstvu se podařilo postoupit ze skupiny a bude se účastnit
turnaje vítězů skupin. V tomto finále se naše
„áčko“ utká s oddíly Mníšku pod Brdy, Libčic,
Roztok, Rudné a Letů o finanční odměnu a putovní sokolský pohár.
Petr Veselý

inzerce

V pátek 6. května proběhly v našem klubu tradiční zkoušky technické vyspělosti, které završují celoroční úsilí žáků i trenérů. Karate je bojové umění,
kde se prolíná technická, fyzická a psychická složka, a úspěšným složením
zkoušky se karateka posouvá ve svém umění karate o úroveň výš. Získá tím
vyšší pás symbolizující vyšší stupeň toho, co umí.
Andrea Bergmanová
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Jaké byly letošní Májové slavnosti

3x FOTO: Petr Kubín

Černošický karneval
opět slibuje dobrou zábavu
inzerce

Hledáme všeobecnou sestru
do volného týmu
Pro tým působící na území Prahy-západ (s kanceláří
v Mníšku p. Brdy) hledáme na plný úvazek
samostatnou všeobecnou sestru, která má chuť
spoluvytvářet inovativní způsob poskytování domácí
ošetřovatelské péče, kde tým sester pracuje pod
vlastním společným vedením.
Profil: absolventka ošetřovatelství na VŠ nebo
střední zdrav. školy (specializační studium
výhodou), registrace práce bez odb. dohledu, praxe
u lůžka min. 3 roky, práce na PC/tabletu, ŘP sk.
B a praxe v řízení, schopnost vedení kolektivu,
empatický přístup, časová flexibilita.
Nabízíme svobodu a zodpovědnost, příjemný
tým, auto i pro soukromé účely, mobil, podporu
vzdělávání, 5 týdnů dovolené, velmi dobré platové
ohodnocení.

Více info: Jiří Kabát,
Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú.,
tel. 603 239 255, www.mostkdomovu.cz
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Konec školního roku a začátek toho pravého léta můžete již potřetí
přivítat na Černošickém karnevalu. Proběhne již tradičně na náměstí
Centra Vráž. Opět zde bude po celý den spousta zábavy pro všechny
generace. A nezapomeňte – karneval, to jsou i masky! Loni jich již
bylo vidět více než při prvním ročníku. Ale ještě pořád je na tom co
zlepšovat. Proto připravujte masky pro sebe i své ratolesti. Ať náměstí
jest tentokrát zavaleno princeznami, bukanýry, kejklíři a dalšími bytostmi. Jak se říká, fantazii se meze nekladou. A pamatujte na to, že
ty nejlepší masky čeká odměna.
Co vás čeká a nemine
Hudba zde bude vyhrávat po celý den a bude se také tančit. Pro
dětské publikum zazpívá Pískomil se vrací a pro dospěláky stejně
jako loni písně slovutných The Beatles zahrají Brouci Band! ZŠ Černošice zde vyhlásí jedničkáře a skokany roku.
Připraveno bude plno her a soutěží, hrad skákací i padací, kolotoče, co zamotají hlavu každému dítku, dětská diskotéka, malování na
tvář a barvení vlasů pro skrytí identity své. Dále potom zumba, Nevers, Vláďa Dvořák a další... Výherní tombola a překvapení... Karnevalem vás bude provázet všemi oblíbená klaunka PIPI a její ukulele.
Kdo nám s tím pomáhá...
Tohle všechno bychom ovšem nemohli uspořádat jenom tak. Velké díky patří městu Černošice, které akci významně podpořilo. Samozřejmě i všem dalším, kteří se na přípravě karnevalu podílí, tedy
firmě IBS Rokal, betonárně Tybet Invest s.r.o., restauraci Aquarius,
stomatologickému centru MUDr. Světlany Vlasákové a společnosti
Curaprox, Iconiq cafe, hračkářství Bambule, firmě Šiba, Vivian guitars, lékárně U Sv. Kryštofa na Vráži, salónu Jana Roškot, ORL –
MUDr. Suchý a Schalek, realitní kanceláři Century 21, vinotéce Cellarius, firmě Gematest – rozbory vody, studiu Dani Decor, obchodům
Coccodrillo, Dětské botičky a Noblesa, květinářství Centrum Vráž
a Salonu Lucie. A nesmíme zapomenout poděkovat účinkujícím.
Za organizátory Jan Vlasák
www.karnevalcernosice.cz

z města a okolí

červen

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích

2. 6.
3. 6.
4. 6.
4. 6.
4. 6.
4. 6.
9. 6.

Slavnostní otevření sportovní haly s programem
Příběhy obyčejného šílenství - Divadelní sekce Praha
Farmářské trhy Tak, z.s. – 10.00 pro děti knižní směnárna, dětský blešák a petangue
Farmářské trhy na Vráži
Dětský den / Jarmark / Královský průvod / Dylan Days
Karel IV. v Club Kině – oddechový večírek
Na kole dětem – 8. etapa sportovně charitativního projektu

10. 6.
10. 6.
10. 6.
11. 6.
11. 6.
14. 6.

19. 6.
20. 6.
20. 6.
23. 6.
24. 6.
24. 6.
25. 6.
25. 6.
26. 6.
29. 6.

Noc kostelů – vyprávění o misi ve Středoafrické republice
Noc kostelů – Kateřina Englichová (harfa) a Vilém Veverka (hoboj) – koncert
2x a dost + The PepperCubes - koncert
Policajt nebo rošťák – letní kino
ČEZ Bike Prague – cyklistický závod, trasa vede přes Černošice
Krimifest: Gangster Ka 1 - Kriminální thriller Gangster Ka na námět Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy „Padrino Krejčíř“.
Brekeke, aneb, Hrátky v mokrém paláci - pohádový muzikálek na vodnické téma
Krimifest: Gangster Ka 2 - Afričan - kino
Krimifest: Kobry a užovky - kino
Lotrando a Zubejda - soubor Maršle - divadlo
Farmářské trhy Tak, z.s. – 10.00 pro děti představení Kyklopci (divadlo KAKÁ)
Farmářské trhy na Vráži
Slowly Riders Day – sraz mopedů a malých motocyklů
Slowly Riders + Lakomé Barky – koncert
Krimifest: Limonádový Joe – letní kino
Fashion Piknik – tentokrát pro muže
Koncert Černošické komorní filharmonie – Ervín Schulhoff: Koncert pro flétnu,
klavír a orchestr a další
Krimifest: Mallory (+ přislíbeno setkání s titulní aktérkou!) - kino
Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej! - divadlo pro školy
Krimifest: Spirituál Kvintet – koncert
Jiří Schmitzer – koncert
3. ročník Černošického karnevalu
Narozeniny a jiné vylomeniny - oslava
Hudební sobota na grilu aneb Zahradní party
Hanebný parchanti – letní kino
Mifun párty
Přátelské posezení pod rozkvetlými lipami – určeno zejména pro seniory

2. 7.
2. 7.

Farmářské trhy Tak, z.s. – 10.00 program pro děti
Farmářské trhy na Vráži

15. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
18. 6.
18. 6.
18. 6.
18. 6.
18. 6.
19. 6.
19. 6.

červenec

červen

3. a 4. 6.
3. – 5. 6.
4. 6.

v okolí

Noc na Karlštejně – muzikál
Oslavy 700 let od narození Karla IV. na Karlštejně – podrobný program
na www.hradkarlstejn.cz
Středověké slavnosti a Královský průvod

33. ročník jízdy na historických velicipedech – doplněno bohatým kulturním
programem
11. 6.
Pohádkový les
11. 6.
Dobřichovické divadelní slavnosti – hra Manželství až za hrob,
divadelní soubor Tyl z Bakova nad Jizerou
11. 6.
Stvoření světa – bez cenzury: divadelní představení režiséra a scénáristy Karla Janáka, uvádí Divadlo Různých Jmen, hrají: Valérie Zawadská, Rudolf Hrušínský ml., Jan
Rosák, Romana Goščíková a Milan Enčev
16. – 19. 6. Oslavy 100. výročí Lesního divadla v Řevnicích – pátek slavnostní večer, sobota
kabaret Velvet Havel, neděle program pro děti, čtvrtek křest publikace o „Lesňáku“
(Modrý domeček)
17. 6.
Chorus Angelus – koncert na závěr sezóny
18. 6.
Food Festival – všechny chutě světa; součástí i bohatý zábavný program
18. 6.
Den s integrovaným záchranným systémem pro veřejnost – prezentace hasičů,
policie a záchranářů
18. 6.
Radotínská neckyáda – 8. ročník splavování Berounky na netradičních plavidlech
23. – 25. 6.; Dobřichovické divadelní slavnosti – představení Byl jednou jeden král, Dobřichovic30. 6.; 1. 7. ká divadelní společnost
25. 6.
Koncert Ivy Bittové
25. 6.
7. Karlštejnská můří noc – exkurze, ukázka odchytu nočních motýlů na světelný zdroj
a jejich určování bude probíhat na Budňaské skále v Karlštejně od soumraku do 23-24
hod., pořádá Společnost na ochranu motýlů, vede Petr Heřman
26. 6.
Dobřichovické divadelní slavnosti – představení Byl jednou jeden král, Dobřichovická divadelní společnost

11. 6.

17.00, sportovní hala ZŠ
20.00, Club Kino
8.00-12.00, u mokropeského nádraží
8.00-12.00, náměstí Centra Vráž
10.00-17.00, Sportpark u Berounky
19.00, Club Kino
8.00, Dobřichovice – Černošice …– Lázně
Mšené
18.45, kostel Nanebevzetí Panny Marie
20.30, kostel Nanebevzetí Panny Marie
20.00, Club Kino
Letní Kino na pláži u Berounky
Start u Galerie Nové Butovice (Praha 13)
20.00, Club Kino
9.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
17.00, Club Kino
8.00-12.00, u mokropeského nádraží
8.00-12.00, náměstí Centra Vráž
od 12.00, Club Kino
20.00, Club Kino
cca 21.30, Letní kino Pláž Mokropsy
15.00, u nádraží Mokropsy
19.00, Modlitebna Církve Bratrské (u Tesco)
19.00, Club Kino
9.00, Club Kino
19.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
20.00, Club Kino
10.00-22.00, náměstí Centra Vráž
19.00, Club Kino
19.00, Club Kino
Letní kino na pláži u Berounky
19.00, Club Kino
10.00, Sokol Černošice
8.00-12.00, u mokropeského nádraží
8.00-12.00, náměstí Centra Vráž

21.00, zámek Dobřichovice
Královská louka u řeky Berounky
12.00-21.00, Dobřichovice pod zámkem a za
mostem podél cyklostezky
Od 9.00, náměstí na Zbraslavi
13.00-16.00, start na návsi ve Vonoklasech
20.00, zámek Dobřichovice
20.30, amfiteátr Hostince u Káji Maříka, Mníšek
pod Brdy
Lesní divadlo Řevnice
18.00, Lidový dům Řevnice (naproti zámečku)
po celý den, u zámku Dobřichovice
Od 9.00, Dobřichovice, louka u pěší lávky
Říční lázně Radotín
20.00, zámek Dobřichovice
19.00, barokní areál Skalka, Mníšek pod Brdy
sraz: 20.00, železniční zastávka Karlštejn
17.00, zámek Dobřichovice

Přecházíme na FB - skupina Kultura v Černošicích

Facebook / Kultura v Černošicích
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Noc na Karlštejně zahajuje 11. sezónu
Kdy: 3. a 4. června v 21.00
Kde: zámek Dobřichovice
Deset letních sezón už má za sebou původní
muzikál Noc na Karlštejně. Od roku 2006 jej
zhlédlo na sedmdesát tisíc diváků po celé republice, resp. na Slovensku. Další budou mít
šanci letos – poprvé se bude hrát na nádvoří
zámku v Dobřichovicích v pátek 3. a v sobotu
4. června, vždy od 21.00 hodin. A v hlavní roli

bude poprvé možné vidět známou muzikálovou herečku Michaelu Noskovou. Role císaře se opět zhostí Václav Vydra. Peška bude
alternovat Pavel Vítek s Lumírem Olšovským.
Uvidíte také Jana Rosáka a Jiřího Oberfalzera.
Předprodej vstupenek – v Informačním centru
Dobřichovice.
Miloslav Frýdl

FOTO: archiv M. Frýdla

-- Zastávku v Černošicích bude mít královský
průvod i letos. --

Dětský den
Jarmark
Královský průvod
Kdy: 4. června, 10.00 – 17.00
Kde: Sportpark u Berounky
Po roce v Černošicích opět přivítáme Královský
průvod. A stejně jako vloni budeme slavit celý den
- vždyť Karlovi IV. bude letos 700 let! A nejen to –
Královský průvod se u nás zastaví již po desáté!
Chce to tedy velkou oslavu, a tak budeme slavit a bavit se po celý den. V 10 hodin zahájíme
dětský den se spoustou her a soutěžních stanovišť. Program na sportovních stanovištích zajistí
Sokol, Skauti, Mraveniště, rybáři a další; vzdělávací „zastávky“ připraví Kindergarden a Klub
Beránek. V 10.30 hodin budou mít děti možnost
zhlédnout tematickou pohádku Po stopách krále
Karla v podání divadla Pod čepicí. Dále se děti
budou moct těšit na skákací hrad, dětský svět,
fotokoutek, výtvarnou dílnu, historické ležení
a v neposlední řadě na průzkum hasičského vozového parku a mnoho dalšího!
Hlad a žízeň budete moct zahnat u stánků
s občerstvením, které pro Vás připraví místní provozovatelé. To vše bude součástí historického jarmarku se spoustou prodejních stánků i dílen. Od
13.15 začne program na pódiu, který zahájí dětí
z místní školky Kindergarten, nebude chybět ani
známý Pramínek a samozřejmě zhlédneme šermířská vystoupení pro děti i dospěláky! Královský
průvod dorazí v 15.15 hodin, císaře samozřejmě
přivítáme velkolepým ceremoniálem. Celým dnem
nás provedou, stejně jako vloni, dětští moderátoři
z naší základní školy. Slavnost zakončíme malým
hudebním festivalem Dylan Days.
Adéla Červenková

Program:
10.00 – 16:00 Dětský den
10.30 pohádka Po stopách krále Karla
13.15 vystoupení dětí ze školky Kindergarten
13.30 Artus Thor – Turnaj neurozených
„Jménem krále“
14.00 Pramínek
14.40 Artus Thor – Rytířský turnaj
15.15 příjezd Královského průvodu
16.00 – 20.00 koncerty Dylan Days (16.00 – Broken
Harp, 17.00 - Petr Bublák, 18.00 – Memory
Band, 19.00 – Původní Bareš)

22

-- Císař a Císařovna --

-- Jan Rosák --

Trhům to u mokropeského nádraží sluší
Kdy: 4. 6., 18. 6., 2. 7., 8.00-12.00,
v 10.00 program pro děti
Kde: prostranství u mokropeského nádraží
Černošické farmářské trhy pořádané spolkem
TAK v dubnu zahájily svou již šestou sezónu.
Hned v počátcích si organizátorky stanovily,
že v nabídce budou pouze kvalitní potraviny
s prokázaným původem, přednost budou mít
regionální produkty a také prvovýrobci a prvopěstitelé. A že nejde jen o nákupy. Tyto
zásady daly vzniknout příjemnému trhu, který
slovu „farmářský“ dává obsah. Prodejci vědí,
co prodávají, nabízené zboží vyrábějí či pěstují
sami, a rádi si se zákazníkem o něm popovídají. Za roky fungování trhu si již mnozí našli
„své“ prodejce a vřelé dialogy nad pulty stánků jsou právě to, co dělá atmosféru tržiště tak
příjemnou.
Trhům se daří i na novém místě, v ulici
Zdeňka Lhoty u mokropeského nádraží. „Na
plácku před nádražím máme víc prostoru, kde
FOTO: TAK, z. s.

se můžeme volněji nadechnout, nechat děti
pobíhat po trávě, sami si polehávat ve stínu
vzrostlých stromů, potkat souseda přes ulici
i paní z druhého konce města a dozvědět se
zásadní kuloární novinky,“ dokresluje atmosféru trhu jedna z organizátorek.
Místo samo vybízí k pikniku a hrám. Po trhu
se můžete projít k řece do Jedličkových lázní
nebo na nedalekou mokropeskou pláž, svézt
se přívozem ke Kazínské skále, případně
navštívit všenorskou Cidrerii za železničním
mostem.
Dobrou a oceňovanou tradicí je pravidelný
program pro děti o desáté: 4. června se můžete těšit na knižní směnárnu, dětský blešák
a petanque a 18. června zahraje divadlo KAKÁ
představení Kyklopci.
Více o programu, trzích a přihláškách na
směnárnu a blešák se dozvíte na stránkách
trhů www.cernosicketrhy.cz.
Lucie Jislová, TAK z. s.

z města a okolí

Program červen 2016
3. 6. v 20.00
Příběhy obyčejného šílenství - Divadelní sekce
Praha
„Většina lidí je v agónii a jsou na tom tak mizerně,
že radši riskují další agónii, než aby se pokoušeli čelit svojí stávající životní situaci“ (Charles
Bukowski).
Osmou hrou v pořadí, kterou se soubor rozhodl nastudovat je černá komedie Petra Zelenky
o „obyčejném každodenním šílenství“. Kde jsou
hranice normálnosti? Co je to vlastně bláznovství?
A jaké máme právo odlišné chování soudit?
Hra, původně psaná pro Dejvické divadlo a následně i film, který byl na jeho motivy později natočen,
získala nejen řadu ocenění, ale dočkala se mnoha
nastudování u nás i v zahraničí.
Doufáme, že Vás toto představení plné absurdních
situací, svérázných postav, různých podob lásky,
černé magie a náhodných telefonních hovorů zaujme, stejně jako nás. Vstup 99 Kč.
4. 6. v 19.00
Karel IV. v Club Kině
Oddechový večírek po průvodu Karla IV. Music,
movies, musical video clip show. Výborné pochutiny, drinky, pohoda... Vstup zdarma.
10. 6. v 20.00
2x a dost + The PepperCubes - koncert
Kapela 2X A DOST! hraje svižný a veselý rock řízlý
punkem. V roce 2015 natočila své první EP VĚCI
JASNÝ. Chtělo by se říct, že kapela hraje obyčejný
punk rock, ale posluchače upoutá vždy něčím navíc. Lehce satirické texty ze všedního života, s někdy až melancholickým zabarvením, tvoří hlavní
část repertoáru. Vstup 80 Kč.
14. 6. v 20.00
Krimifest: Gangster Ka 1 - kino
Kriminální thriller Gangster Ka je natočen podle
námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy
„Padrino Krejčíř“.
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou
inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. Kde
jiní sahají po zbrani, on využívá lsti a armády právníků i monstrózního kapitálu. Mrknutím oka okrádá
stát o miliardy korun. Je si ale dobře vědom hranice, kterou nesmí překročit. Tou hranicí je fyzická
eliminace kohokoliv ze svého okolí. Díky kontaktům na politické scéně chystá Kraviec triumfální
majstrštyk - ovládnutí ČEPRA, společnosti kontrolující veškeré zásoby pohonných hmot v republice.
Když to vyjde, bude to „obchod“ století. Káčka
nečekaně zradí jeho pravá ruka, Albánec Dardan
Cirkel, který spolupracuje s hospodářskou kriminálkou. Nemožné se stává skutečností. Nepolapitelný tunelář Káčko končí ve vazbě, státu jsou zachráněny miliardy korun. Zatím... Protřelý Kraviec
se díky šikovným právnickým kličkám dostává velmi rychle na svobodu. Jeho opatrnost a chladně
kalkulující mysl nenávratně mizí. Rozjíždí nelítostnou mašinerii pomsty. Káčko překračuje pomyslnou hranici od finančního zločince k nelítostnému
řezníkovi... Gangster Ka zkoumá mechanismus
organizovaného zločinu, vnáší světlo do šesti mili-

ardového tunelu a snaží se objektivně ukázat zrod
skutečného gangstera.
Hrají: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, Filip Čapka,
Jaromír Hanzlík, Miroslav Etzler, Jan Révai a další.
Vstup zdarma.

16.00 – 19.00 - vyhodnocení strojů, zábavné odpoledne, vyhlášení strojů
20.00 – 02.00 - koncert - zábava hrají Slowly Riders (Finsko) + Lakomé Barky
Vstup zdarma.

15. 6. v 9.00
Brekeke, aneb Hrátky v mokrém paláci - pohádový muzikálek na vodnické téma
Pohádka vypráví o životě vodníků a vodnic v paláci celém z vody. Zajímá vás říše mokrých bytostí
složených z vody a kostí, kteří jsou docela zelení?
Mají city, kamarády a znají lásku? To jsou všechno otázky, na které odpoví malý muzikál. Vstup
80 Kč.

18. 6. v 20.00
Slowly Riders + Lakomé Barky - koncert
Slowly Riders je klub tvořený lidmi se stejným zájmem o malé motocykly, hlavně o Vosolex nebo
BLACK‘N ROLL Velo-kola. Tato Finská parta dělá
vtipné a lehce extrémní výlety po celé Evropě tak
jako jiné motorkářské gangy. A k tomu stejně jako
motorky patří i Rock n´ roll. Přijďte si poslechnout,
jak to válí motorkáři z Finska. www.slowlyriders.
com.
Lakomé Barky jsou vokálním souborem maminek
a dětí z Klecan. Soubor pod úspěšným vedením
Blanky Laurychové a Evy Stanislavové existuje od
roku 2001 a spolupracuje také s worldmusic tělesem Moberg Ensemble. Vstup zdarma

15. 6. v 20.00
Krimifest: Gangster Ka 2 - Afričan - kino
Kriminální thriller Gangster Ka je natočen podle
námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy
„Padrino Krejčíř“.
Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie,
opouští Kraviec Českou republiku. Začíná nová
etapa jeho zločinného života. Káčko už nemá co
ztratit. Teprve teď začíná vyplouvat na povrch veškerý odpad, který po něm zbyl. Káčko se usazuje
na Seychelských ostrovech, v rukou má směnku
na 80 milionů, která z fleku může položit premiéra
i vládu. 6 miliard z vytunelovaného podniku ČEPRO se pomalu rozpustilo, je potřeba přijít s novým
zdrojem příjmu. I kdyby kvůli tomu měl udělat státní převrat. Česká republika tak exportuje do světa
gangstera prvotřídního formátu. Ať už to jsou Seychely nebo Jihoafrická republika, všude kam tento
gangster vstoupí, likviduje místní mafii a nastoluje
vlastní řád. Na povrch se derou negativní vlastnosti
jeho charakteru v závislosti na přemíře užívání drog
a alkoholu. Káčko se mění z nadprůměrně inteligentního podvodníka na nejtemnějšího gangstera,
vraha a obchodníka s narkotiky. A to je místo v polosvětě, ze kterého není návratu... Závěrečná část
temného příběhu Gangster Ka: Afričan režiséra
Jana Pachla zdůrazňuje fakt, že spáchané zlo nemůže být jen tak pominuto. Jaké jsou mechanismy
organizovaného zločinu? Lze nad nimi zvítězit?
Vstup zdarma.
16. 6. v 20.00
Krimifest: Kobry a užovky - kino
Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním
životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani
práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se
sebou něco udělat. Naskytne se mu šance, kterou
nehodlá promarnit. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor, nezodpověděné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou matkou (Jana Šulcová). Staví
vzdušné zámky a vykrádá chatky. Ve chvíli, kdy se
ukáže, že by Užovka mohl být už konečně šťastný, se objeví Kobra. Užovka se mu rozhodne dát
pořádnou lekci, situace se ale vymkne kontrole.
Vstup zdarma.
17. 6. v 17.00
Lotrando a Zubejda - soubor Maršle - divadlo
Školní divadelní soubor MARŠLE (dříve
MARZHOUF) zve na premiéru pohádky LOTRANDO & ZUBEJDA. Přijďte se podívat na děsivé
loupežníky, krásnou princeznu, tlustého sultána
a mnoho dalších. To vše v podání žáků ZŠ Černošice. Vstup zdarma.
18. 6.
Slowly Riders Day
Sraz Mopedů a ostatních malých motocyklů.
12.00 – 14.00 - registrace, občerstvení, obhlídka
strojů, příprava na vyjížďku
14.00 – 16.00 - vyjížďka po okolí Berounky, lomy
Mořina - Amerika

19. 6. v 19.00
Krimifest: Mallory (+ přislíbeno setkání s titulní aktérkou!) - kino
Po unikátních časosběrných dokumentech Marcela, René a Katka přichází dokumentaristka Helena
Třeštíková s novým filmem, v němž 13 let sleduje
hlavní hrdinku Mallory, která se po těžkých životních peripetiích odhodlaně snaží vrátit do běžného
života. S Mallory se život nemazlil, ona se však po
porodu syna dokázala vymanit z drogové závislosti
a zvládla i období, kdy se ocitla s dítětem na ulici
a žila jako bezdomovec. Mallory dnes na střední
odborné škole studuje obor Sociální činnost a své
uplatnění nakonec nalezla v pomoci těm, jejichž
životy zná nejlépe… Vstup 50 Kč.
20. 6. v 9.00
Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej! - divadlo pro školy
23. 6. v 20.00
Jiří Schmitzer - koncert
Jiří Schmitzer je jedním z nejvýraznějších českých
písničkářů. V republice snad není hudebního fandy, který by neznal jeho „songy“ jako Bynďa, Japonec, Máte na to?, Hrdlo prdlo a mnohé další.
Přijďte si poslechnout všechny tyto pecky v živém
podání. Vstup 200 Kč.
24. 6. v 19.00
Narozeniny a jiné vylomeniny - oslava
Oslava narozenin všech, kteří se narodili v červnu
- kdo má v červnu narozeniny dorazte do Clubu DRINK „Bacardi + cola“ a malá pochutina pro vás
zdarma. Music, movies, musical video clip show
and dancing nebude chybět. Vstup zdarma.
25. 6. v 19.00
Hudební sobota na grilu aneb Zahradní party
Grilované speciality od oběda do půlnoci - žebra, steaky, plněné pečené brambory Mr. Potato,
hermelín, domácí klobásky od řezníka Krkovičky,
grilovaná zelenina a výborné dipy.
Hudební specialita - All By Myself - Petr Váňa Junior (možná přijde i senior?) v podobě akustického
koncertu. Kapela hraje převzaté písně interpretů,
jako jsou The Killers, Green Day, U2, Tom Petty,
Glen Hansard, MUSE, Snow Patrol, Rolling Stones a mnoho dalších.
Vstup zdarma.
26. 6. v 19.00
Mifun párty
Vstup zdarma.
Za Club Kino Lucie Barchánková
(zpracováno z informací od účinkujících)
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Noc kostelů

FOTO: Julian Veverica

Kdy: pátek 10. června
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Letošní Noc kostelů se koná poměrně pozdě,
až 10. června. A opět se do ní zapojil i černošický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Připravený je zajímavý program. Od 18.45 hodin budou manželé Hančovi vyprávět o svém pobytu
v karmelitánské misii ve Středoafrické republice
a promítnou své fotografie. Můžete se také těšit na hudební vystoupení. Od 20.30 hodin zahrají přední čeští interpreti Kateřina Englichová
na harfu a Vilém Veverka na hoboj, mimo jiné
i skladby Maurice Ravela, Clauda Debussyho
a Luboše Sluky. Nenechte si ujít tuto výjimečnou příležitost! V průběhu večera bude příležitost k prohlídce kostela i k rozhovorům.
Informace o dalším programu naleznete na
www.nockostelu.cz.
Za farnost zve Lucie Poulová

Koncert pro flétnu,
klavír a orchestr
Kdy: neděle 19. června v 19.00
Kde: M
 odlitebna Církve bratrské
(u Tesco)
Nenechte si ujít ne příliš často prováděné
dílo Ervína Schulhoffa - Koncert pro flétnu,
klavír a orchestr. Jako sólisté se představí
flétnista Jaroslav Pelikán, klavírista Jan Polívka, v úvodu koncertu spolu s houslistkou
Annou Poulovou zahrají Braniborský koncert
č. 5 J. S. Bacha, doprovázet je bude Černošická komorní filharmonie, která program
doplní dvěma lyrickými elegiemi pro smyčce
Edwarda Griega.
Vstupné 150/100 Kč, v předprodeji v Minimarketu na černošickém nádraží 130/90
Kč, pro žáky a učitele hudebních škol volný
vstup.
Děkuji Městu a ZUŠ Černošice za podporu tohoto koncertu.

-- Vilém Veverka (hoboj) a Kateřina Englichová (harfa) --

POHÁDKOVÝ LES
Kdy: sobota 11. června
Kde: Vonoklasy
A je to tu! V sobotu 11. června se opět otevře
brána Pohádkového lesa na Vonoklasech.
Děti se mají na co těšit!
Před vstupem na návsi bude plno her, skákací hrad i malování na obličej. A na trase
Pohádkového lesa děti čeká spousta překvapení, úkolů a dobrodružství. Kde jinde mohou potkat Aladina, celou královskou rodinu
včetně šaška, číhat na ně budou loupežníci,
piráti, dokonce i oblíbené postavy z Pána

Prstenů a mnohem, mnohem víc. Již tradičně není Pohádkový les na Vonoklasech jen
procházka od úkolu k úkolu, ale opravdová
zábava pro celou rodinu. Na statečné objevitele říše pohádek pak bude čekat strom
plný odměn. Na konci trasy nad lesem bude
zajištěno občerstvení, dětská střelnice nebo
možnost projížďky na koni.
Brána do Pohádkového lesa bude otevřena
mezi 13. a16. hodinou přímo na návsi. Poté
se se všemi pohádkovými postavami můžete
setkat na konci trasy, kde s nimi můžete pobýt až do 18 hodin. Vstupné je dobrovolné.
Za sdružení Tojevono
Jitka Šílená
FOTO: archiv Tojevono

Václav Polívka

+ foto

FOTO: Jan Poul

-- Brána do lesa plného pohádkových bytostí bude otevřena od 13 do 16 hodin. --

7. ročník BUKIFESTu na obzoru!

-- Anna Poulová --
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Letošní ročník BUKIFESTu se uskuteční v pátek 2. září od 19 hodin v černošickém Club
Kině a zase bude plný dobré muziky a příjemné
zábavy. Celý program zahájí stálice festivalu paní Jitka Vrbová, pak nás osvěží Jiří Weisser
a New Rangers s písničkami otextovanými Michalem Bukovičem a na závěr nás čeká notná
dávka klasického rock´n´rollu v podání Pepy

Pilaře a jeho bandu. Večerem provede Pavel
Kopačka.
V příštím čísle najdete všechny informace ke
vstupenkám, předprodeji a rezervacím.
Již teď se těšíme na setkání.
Za realizační tým BUKIFESTu
Magdalena Voldřichová

z města a okolí

Na kole dětem
Kdy: 9. června
Kde: 8
 . etapa – Dobřichovice – Černošice
– Radotín – Praha – Lázně Mšené
Projekt Na kole dětem je sportovně charitativním projektem, který si klade za cíl pomáhat
dětem, které prodělaly léčbu rakoviny. Zároveň má za cíl přivádět děti i dospělé ke sportu,
v našem případě k cyklistice, a vykouzlit úsměv
na dětských tvářích. Tváří, zakladatelem a duší
celého projektu je Josef Zimovčák, 10ti násobný mistr světa v jízdě na vysokém kole.
Letošní ročník je již sedmý v řadě. Peloton
cyklistů, v jehož čele jede právě Josef Zimovčák na vysokém kole, postupně od 1. do 11.
června projede celou republiku z Bruntálu do
Klášterce nad Ohří. Jede od města k městu

a shromažďuje od dárců peníze na rekondiční pobyty dětí, které prodělaly léčbu rakoviny.
Tyto pobyty jim pomáhají s návratem do běžného života.
Osmá etapa, která se pojede 9. června
z Dobřichovic do města Lázně Mšené povede
přes Černošice. Startuje v 8 hodin ráno od
Sokola v Dobřichovicích. K pelotonu se může
přidat úplně každý, a to na celou trasu nebo jen
na několik kilometrů nebo metrů. Startovné je
dobrovolné a o bezpečnost se po celou dobu
jízdy starají příslušníci policie ČR. Ti, kdo se nepřidají na kole, mohou přijít fandit na trasu či do
některého z měst, kde má peloton zastávky.
Detailní informace najdete na http://www.
nakoledetem.cz/cyklotour. Po rozkliknuti jednotlivých etap se zobrazí časový rozvrh a najdete zde i odkaz na podrobnou mapu trasy.
Dana Jakešová

Zdroj: www.nakoledetem.cz

FOTO: archiv Spirituál Kvintet

-- Skupina Spirituál kvintet vystoupí
v Černošicích v rámci Krimifestu. --

KRIMIFEST
Černošice 2016
Kdy: 14. – 20. června
Kde: Club Kino, pláž u Berounky,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Od Gaunera k Nanebevzetí
Jak slibováno dříve, odehraje se v Černošicích
koncem jara kulturně společenská akce s více
než patnáctiletou tradicí. Projekt Krimifest, snaha pobavit zajímavě a kvalitně co nejvíce návštěvníků (za dostupnou cenu) a zároveň neformálně
podněcovat k zamyšlení nad současným stavem
kriminality kolem nás...

-- V čele pelotonu charitativního závodu pojede Josef Zimovčák,
10ti násobný mistr světa v jízdě na vysokém kole. --

Narozeninová Mifun party s DJ Fluxem
Kdy: neděle 26. června v 15.00
Kde: Club Kino
Tohle si rozhodně nenechte ujít! Zábavné odpoledne pro děti i dospělé!
Dětský sbor Mifun slaví pět let svého působení v Černošicích a pořádá velikou narozeninovou party. Oslava začne v 15 hodin v černošickém Club Kině. Čeká vás pestrý program,
kde nebude chybět celá řada skvělých hostů
české i mezinárodní hudební scény. Můžete

se třeba těšit na kytarovou gypsy jazz kapelu
Los Carlos, nebo DJ Fluxe, dnes již známou
hvězdu české i mezinárodní taneční scény.
Součástí zábavného odpoledne bude také
projekce krátkých animovaných filmů, vyrobených samotnými členy sboru a ukážeme i záběry z našich koncertů a výletů. A samozřejmě
budeme zpívat. Přijďte, těšíme se na Vás!

FOTO: archiv Mifun

Za Mifun
Jiří Polívka

Program:
úterý 14. 6. GangsterK 1 – Club Kino – 20.00
(vstup volný)
středa 15. 6. GangsterK 2 – Club Kino –
20.00 (vstup volný)
čtvrtek 16. 6. Kobry a užovky – Club Kino –
20.00 (vstup volný)
sobota 18. 6. Limonádový Joe – Letní kino
Pláž Mokropsy – asi 21.30 (vstup volný)
neděle 19. 6. Mallory (+ přislíbeno setkání s titulní aktérkou!) – Club Kino – 19.00 (vstup 50 Kč)
pondělí 20. 6. SPIRITUÁL KVINTET – černošický Kostel Nanebevzetí Panny Marie – 19.00
(vstup 200 Kč v předprodeji v minimarketu
u černošického nádraží, 250 Kč na místě)
Takže, shrnuto a podtrženo:
Krimifest.cz, Otevřené Černošice a Římskokatolická farnost uvádějí (nabízejí) malou filmovou přehlídku snímků s obsahovými motivy
poněkud mimo zákon. K tomu svým způsobem
dortovou třešničku v podobě jedinečného koncertu legendární kapely (dnes již dávno) pro
všechny generace.
Nebo jinými slovy, chcete-li, vedle filmových
zážitků hlubší citový, hudebně až duchovní, prožitek. Vše pak třeba i se sloganem:
Létu na vítanou/chmury nechte stranou...

-- Dětský sbor Mifun zpívá už 5 let. --

Jaroslav Kopic
Poznámka: Podrobnější informace k filmům najdete v programu Club Kina
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Pátý Fashion Piknik v Mokropsech oblékne muže!
Kdy: neděle 19. června v 15.00
Po několika úspěšných a něžných piknicích
jsme se rozhodly pro experiment, přesně na
Den otců provětráme šatníky mužům! Bazárků
pro ženy i děti je mnoho, ale kde mají své outfity
recyklovat naši muži? Vyzkoušíme to v neděli 19.
června na tradičním prostranství před nádražím
Černošice Mokropsy. Ať už se módní kousky
v jejich šatníku okoukaly přímo jim nebo jejich
ženám, před létem přišel čas udělat vítr i v pánských garderobách.
Prodávat i nakupovat zřejmě budou převážně
ženy, ale sortiment je pro tentokrát výhradně

mužskou záležitostí. Ženy, proberte doma s mužem (nebo bez, podle toho, co je bezpečnější)
jeho šatník, vyberte, na co už má moc velké bicepsy, tricepsy a břichepsy a prodejte to někomu, kdo naopak potřebuje velikost o číslo menší. Muži, vítáni jste samozřejmě i vy z říše divů,
tedy ti, kteří sami chcete prodávat a nakupovat!
Vy ostatní prostě doprovoďte vaše manželky
a přítelkyně na příjemné odpoledne.
Tradiční tombola i piknik bar budou pochopitelně uzpůsobeny pro naše silnější polovičky.
Ochutnat budou moci domácí čerstvě vyuzené
klobásy, lovcem ulovené ryby nebo třeba bábov-

ku jako od maminky. Zkrátka ale nepřijdou ani
dámy, které dají spíše přednost něčemu zdravějšímu. Protože se akce koná přesně na Den
otců, máme připravenou zábavu i pro děti, které
tatínkům budou moci vyrobit nějaký pěkný dárek
ke Dni otců!
Těšit se můžete i na doprovodný program, zatím si akci zapište do diáře a sledujte ji na facebooku, odkaz najdete ve skupině Kultura v Černošicích nebo na www.partyaoslavy.cz/piknik,
kde najdete i online registraci k prodeji.
Bára Veselá a Bára Malá

Chorus Angelus zve na závěrečný koncert do Řevnic
Kdy: pátek 17. června v 18.00
Kde: Lidový dům v Řevnicích
Svoji 31. sezónu tentokrát zakončí sbor Chorus Angelus pod vedením
svého uměleckého vedoucího Romana Michálka v pátek 17. června od
18 hodin v Řevnicích, v sále Lidového domu (naproti řevnickému zámečku), kam srdečně zveme všechny příznivce sborového zpěvu.
Toto vystoupení završí celou řadu koncertů sboru. Připomeňme ty
květnové.
Začátkem měsíce se na zahradě Základní umělecké školy Černošice
a za krásného slunečného počasí sešly děti z přípravky A a ze všech
chorálků (Černošic, Dobřichovic i Řevnic), aby vyrobily s pomocí lektorky Hanky Poislové svým maminkám voničky a věnečky k jejich svátku.
Poté všem přítomným pod vedením svých sbormistryň Zory Strnadové,
Oldřišky Richter Musilové, Ivany Kylarové a Ludmily Plzákové zazpívaly
svůj současný repertoár (písně Emila Hradeckého, Petra Ebena, Pavla
Jurkoviče i české lidovky ad.). Odpoledne moderovala nová členka rodičovské rady Eva Pýchová.
Ve čtvrtek 19. května vystoupilo koncertní oddělení, přípravka A
a Chorálek Černošice na tradičním festivalu Jazz Černošice 2016, kde
mj. uvedl část skladby Carla Orffa Carmina Burana.

Jak pracovat
s dětmi s poruchou
pozornosti
Kdy: pondělí 13. 6. v 16.00
Kde: ZŠ Kairos, Dobřichovice
Na červen Leťánek připravuje přednášku
o ADHD u dětí. Určená je především pro
rodiče a pedagogy MŠ a ZŠ, ale i všechny
ostatní, které toto téma zajímá.
Přednášejícími jsou MUDr. M. Goetz,
Ph.D. a MUDr. P. Uhlíková, autoři knihy
"ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou". Budou mluvit hlavně o tom, jak
přistupovat k dětem, které jsou nepozorné, hyperaktivní a často i impulzivní, jak
s nimi pracovat a jak je podpořit, aby co
nejlépe prospívaly ve škole či školce. Hlídání dětí je zajištěno. Více informací je
k dispozici na www.letanek.cz nebo
www.skolakairos.cz.
Jitka Nosková

Nejmenší děti z černošického chorálku pod vedením své sbormistryně Ludmily Plzákové dvě květnová dopoledne (19. a 23.) věnovaly
koncertům dětem z místních mateřských škol a v neděli 29. května odpoledne zazpívaly posluchačům u Mokropeské kapličky.
Simona Kysilková Šnajperková
FOTO: archiv Chorus Angelus

-- V květnu sbor vystupoval na zahradě ZUŠ.
Maminkám děti vyrobily voničky. --

Dobřichovické divadelní slavnosti 2016
Zahájení Dobřichovických divadelních slavnosti
2016 se kvapem blíží, první představení proběhne již v sobotu 11. června od 20 hodin. Divadelní
soubor Tyl z Bakova nad Jizerou odehraje představní Manželství až za hrob, které režírovaly
Vlasta Šléglová a Magda Fantová. Téma Přijďte
se podívat na Charlese a jeho ženy a na Harriet
a její muže, pobavíte se a třeba zjistíte, že o manželství zase tolik nevíte. V den zahájení proběhne i doprovodný koncert skupiny Cabinet aneb

10TET. Tato dámská vokální skupina předvede
průřez své tvorby – písně swingové, „ježkovky“,
spirituály i české písně ze Semaforu.
A v červnu (23. – 25. 6., 30. 6. a 1. 7. od 20
hod., 26. 6. od 17 hod.) se bude hned několikrát hrát ještě další hra. Dobřichovická divadelní
společnost připravila úsměvnou hudební pohádku Byl jednou jeden král zpracovanou podle známého filmu. Je o pošetilém králi a jeho moudré
dceři, která věděla, že sůl je nad zlato.
Slavnosti budou
FOTO: Kristýna Flieger
pokračovat
ještě
v průběhu celého
července. Těšit se
můžete na Pohádkovou vzducholoď
(Divadlo
Kukadlo),
Brouka v hlavě (Dobřichovická divadelní
společnost), Revizora (DK Jirásek) a hru
Eduard by to tak chtěl
(Studio mladých).

-- Dobřichovická divadelní společnost bude hrát hudební pohádku Byl
jednou jeden král. -26

Dana Jakešová

z města a okolí

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BOWEN, James: Svět podle Boba – pokračování úspěšného titulu Kocour Bob. Autor doplňuje další příhody a zážitky a vypráví, jak mu
nečekaná popularita proměnila život;
CIMICKÝ, Jan: Tisíc jiskérek na noční obloze – cestopis o Číně, Zlaté návrší – nové zajímavé příběhy z psychiatrie;
FILER, Nathan: Šok z pádu – smutný a citlivě uchopený příběh, hlavní hrdina je vypravěč
Matthew, mladík, jemuž se před lety zabil bratr
a on teď čím dál víc propadá schizofrenii;
GABALDON, Diana: Cizinka – historický,
dobrodružný román. Příběh začíná roku 1945
ve Skotsku. Bývalá vojenská sestřička Claire
Randall se náhodou dotkne zvláštního kamene
a to ji přenese do 18. století;
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa: Touhy – současný příběh ze života;
KESSLER, Leo: Operace Hess – válečný
román;
KNIGHT, Reneé: Dokonalý cizinec – napínavý thriller, který by neměl uniknout žádnému
fanouškovi Zmizelé nebo Dívky ve vlaku;
LÄCKBERG, Camilla: Ledová princezna –
švédská detektivka;
MACLAIN, Paula: Pařížská manželka – příběh manželství Hadley Richardsonové s Ernestem Hemingwayem. Příběh o velké lásce je zároveň sondou do života v 20. letech minulého
století;
MURAKAMI, Haruki: Hon na ovci – nový román od známého japonského spisovatele;
ROTTOVÁ, Inna: Případ andělské košile –
česká detektivka;
WILLIAMS, Stephen: Dívka, která si říkala
Tuesday – hluboko pod ulicemi Londýna žije
Tuesday. Labyrint opuštěných tunelů se stal jejím domovem a útočištěm. Sem se uchýlila, aby

se schovala před lidmi, kteří jí ublížili. Odtud se
jim mstí.
Naučná literatura:
GRAY, John: Slamění psi – uznávaný filozof
a autor mnoha knih se v této knize radikálně
a nemilosrdně vyrovnává s celou západní kulturou i s jejími kořeny od starého Řecka přes
křesťanství až po moderní myšlení;
MARTINKOVÁ, Jana: Rostliny – toulky českou přírodou, kapesní atlas;
NOVOTNÝ, Jiří Datel: Závidím. Vzpomínka na Jiřího Grossmanna – setkání s Jiřím
Grossmannem ve vzpomínkách M. Šimky, M.
Drobného, J. Suchého a mnoha dalších, v jeho
písničkách, textech a také v povídce Bohumila
Hrabala, která má v této knize premiéru;
VACKOVÁ, Monika a VACEK, Jirka: TransAsia – čtvrtý cestopis Moniky a Jirky Vackových
pojednává o jejich pozemní cestě do Pekingu
a zpět; Ostrovy našich snů – pátý cestopis,
v němž nás autoři zavedou na exotická místa
Karibiku, Pacifiku, Indického oceánu, Polynésie, Oceánie a také ledového kontinentu
Antarktidy.
Pro děti a mládež:
365 minipohádek do postýlky;
Hádanky z pole a louky - leporelo pro
nejmenší;
BRYANT, Bonnie: Dívky v sedlech – příběhy
o koních;
FUČÍKOVÁ, Renáta: Karel IV. - Ilustrovaný
život a doba – doba panování Karla IV. je právem považována za zlatý věk českých dějin.
Jaký ale byl doopravdy český král a římský císař, co všechno vykonal? Odpověď vám dá tato
kniha plná ilustrací;
KATIE, Byron: Je to pravda, Tygříku? - kníž-

ka vypráví příběh o malém tygrovi, který se
domnívá, že se mu hroutí celý svět, rodiče ho
nemají rádi, kamarádi ho opustili a život je nespravedlivý, pro čtenáře od 4 let;
RUSSELL, Rachel: Deník mimoňky. Příběhy
nehorázný primadony – knížka pro čtenářky
od 9 let;
WALLIAMS, David: Příšerná teta – humorný,
dojemný a čtivý příběh pro čtenáře od 8 let.
Knihy v angličtině:
FALLON, Steve: Paris - průvodce městem;
QUINTERO, Josephine: Canary Islands podrobný průvodce určený především nezávislým cestovatelům;
Indonesia - obsáhlý turistický průvodce obsahuje praktické informace o dopravě, ubytování,
stravování;
CUMMINGS, Joe: Laos - průvodce;
England - průvodce po Anglii.

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

inzerce

Ortopedie – Úrazová chirurgie
Sportovní traumatologie
Privátní ortopedická ambulance

Doc. MUDr. Petr Višňa, PhD. – MUDr. Radek Myslivec
Objednání tf.: 606 191 188, Táborská 2025, Černošice
Sportovní traumatologie a artroskopie
Degenerativní postižení kloubů a možnosti řešení
Řešení zlomenin a poúrazových stavů
Chirurgie ruky
Ortopedie dětí a dospívajících
Individuální přístup, konzultace a řešení ortopedických problémů

Řádková inzerce
• Prodám nádherný švédský obklad, výroba Břasy. V pohledu ve tvaru vlnovky.
Barva hnědá. Rozm. 1050x2150, tl. 20mm. 18 m2. Perfektní stav, mrazuvzdorná. Vhodné též do interiéru. Cena 250 Kč/m2. Tel. 603 85 97 94
• Prodám vodní fontánku pro kočičky za 390 Kč. Nepoužité. Původní cena
845 Kč. Tel. 274 814 633 večer.
• Věnujte knihy Terryho Pratcheta či jiné fantasy knihy pro mládež do školní
knihovny ZŠ Černošice. Děkujeme. Školní knihovnice tel. 739 352 614 nebo
e-mail: ssnajperkova@zscernos.cz

MŠ Barevný ostrov přijme asistenta pedagoga
od 1. září 2016 pro chlapce s PAS.
Kontakt 251 511 424,
skolkabarevnyostrov@seznam.cz
Andrea Červenková, ředitelka MŠ
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