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Jaro, sluníčko, skvělí muzikanti, pohoda – takový je JAZZ festival
Černošice opět ožijí JAZZ festivalem. Jedenáctý ročník, dnes již s Černošicemi pevně spjaté akce, totiž odstartuje ve středu 18. května, poslední
vystoupení bude o 10 dní později. Kromě tradičního Club Kina se bude
hrát i v restauracích Bolleta a Pod Lípou, a v open-air prostoru náměstí
Centra Vráž. Vedle hvězd jako třeba JAZZ Q Martina Kratochvíla se
představí i místní kapely a soubory jako například Dech Band, Dixie Road,
Mifun, Chorus Angelus a další. O tom, jak se festival v průběhu oněch 11 let vyvíjel, jsme hovořili
s jeho organizátory, Josefem Barchánkem a Michalem Strejčkem ze sdružení JAZZ Černošice.
XX Kde a jak se zrodila myšlenka zorganizovat v Černošicích jazzový festival?
JB: Začátkem nového milénia jsme v Černošicích
pořádali festival Bigbeatové dunění – na zimáku
a u Berounky. Nicméně po několika ročnících
jsme „u piva“ pojali s Pavlem Blaženínem myšlenku
na jazzový festival – vymysleli jsme koncept a tak
to vlastně celé vzniklo. Na začátku nám s organizací pomáhal ještě Petr Váňa, tehdejší produkční
Club Kina, takže bylo celkem jasné, kde se festival bude konat. První ročník se uskutečnil v roce
2006. Později se k nám přidal ještě Petr Kadlec
a u třetího ročníku již byl i Michal Strejček.
FOTO: Ivan Látal (2014)

-- Nenechte si ujít tradiční Májové slavnosti. --

Májové slavnosti
Kdy: neděle 15. května od 14.00
Kde: Masopustní náměstí
Májové slavnosti se uskuteční letos již po sedmnácté! Sejdeme se ve 14 hodin opět na
Masopustním náměstí v Mokropsech, kde na
vás bude čekat stylový jarmark a hudba známé
kapely Třehusk. Před 15. hodinou se vizuálně
přeneseme do dob minulých pohledem na průvod krojovaných účastníků, který se za doprovodu lidové hudby vydá od Mokropeské kapličky směrem k náměstí. Tam slavnosti oficiálně

FOTO: o.s. JAZZ
Černošice

XX Kolik lidí stojí za organizací festivalu?
MS: V tuto chvíli už jenom tři – Joža, Pavel Blaženín a já.
XX Kolik takový týdenní festival stojí peněz,
času a sil?
JB: Produkce začíná na podzim, vrcholí to koncem ledna, dokdy musíme mít hotový lineup,
abychom vše stihli. Také kvůli žádostem o granty
musí být hotová představa, jak bude festival vypadat. Potom to doladíme.
MS: Dostáváme grant z města, žádáme i o dotaci
z „Kraje“, ale tam je to složité – v době konání
festivalu zdaleka nevíme, jestli nám ho přiklepnou

-- Kateřina Steinerová --

nebo ne. Např. vloni nám až na konci roku oznámili, že nám nic nedají. Kromě toho máme skvělé
sponzory, za což jsme moc vděční – bez nich by
to v podstatě nešlo. Výtěžek ze vstupného je totiž
jenom zhruba 20 procent nákladů.
Pokračování rozhovoru a další informace k JAZZ
festivalu najdete na straně 20.

zahájí místostarosta Petr Wolf a svá vystoupení
předvedou děti z černošických školek, řevnické oblíbené Notičky, a všem známý Pramínek;
až z Domažlic přijede Dudácká muzika, a letos
poprvé se u nás předvede pražský dětský folklorní soubor Limborka.
Tato tradiční lidová oslava spojená s měsícem
květnem vyvrcholí kolem 18. hodiny dražbou
a kácením májky. Přijďte se pobavit a k tomu
dobře najíst a napít, těšíme se na vás!
Adéla Červenková,
odbor školství, kultury a cestovního ruchu
PROGRAM:
14.00 – ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU
14.00 – TŘEHUSK, Poberouní
14.50 – PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ od
Mokropeské kapličky, hraje TŘEHUSK
15.00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
15.05 – VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z ČERNOŠICKÝCH
ŠKOLEK
15.35 – LIMBORKA, Praha
15.50 – NOTIČKY, Řevnice
16.25 – LIMBORKA, Praha
16.40 – DUDÁCKÁ MUZIKA, Domažlice
17.40 – PRAMÍNEK, ZUŠ Černošice
18.00 – D
 RAŽBA A KÁCENÍ MÁJE – hraje Pramínek

Slavnostní otevření

sportovní haly
čtvrtek

2. 6. 2016
začátek programu
v 17.00

z radnice

Začíná letošní rekonstrukce komunikací
V letošním roce má proběhnout rekonstrukce poslední skupiny ulic z programu
spuštěného v roce 2012 pod názvem Velký třesk, jehož cílem bylo v krátkém období
zásadně zlepšit tristní stav místních komunikací. V uplynulých čtyřech letech se podařilo vybudovat 34 komunikací a 4 chodníky. Na dalších 9 komunikací a 1 chodník
jsme získali dotační prostředky. Poslední skupina ulic je rozdělena do dvou částí.
Aktuálně se rozebíhá první, jarní část, zatímco u dalších ulic se ještě dokončuje projektová dokumentace a řeší majetkové poměry pozemků pod komunikacemi.
Jarní část rekonstrukcí
O zakázku na výběr stavební firmy se ucházelo
celkem 14 společností. Mezi nimi byla mimo jiné
i firma, pro kterou měla zakázku provádět jako
subdodavatel společnost ROBSTAV. S ní se však
o nekvalitně provedené dílo dodnes soudíme.
Dvě z firem jsme museli pro nesplnění kvalifikačních požadavků vyloučit a zakázku vyhrála pro
nás již známá a osvědčená firma EKOSTAVBY
Louny, s. r. o. s nabídkovou cenou 14.010.832
Kč vč. DPH, což je 27 % pod úrovní rozpočtu
projektanta dle cenové hladiny URS Praha.
V jakých ulicích se bude letos rekonstruovat
a kdy?
Název ulice
Boženy Němcové
- úsek Smetanova-Nerudova
Chebská – Kladenská –
Táborská
Jiráskova
- úsek Havlíčkova - Husova
Jiráskova
- úsek Nerudova - Smetanova
Majakovského
- úsek Smetanova-Husova
Majakovského
- úsek Husova-Havlíčkova
Smetanova
- úsek Arbesova-Majakovského
Havlíčkova
- úsek Bezručova-Majakovského
Plzeňská – Na Marsu –
Jablonecká
Libušina - úsek Jansova
- nová vozovka (km 0,180)
Libušina - výměna vodovodu
chodník Zdeňka Lhoty
(Říční - Jasmínová)

Orientační
harmonogram
5. 6. – 3. 8.
20. 4. – 16. 6.
2. 8. – 1. 10.
2. 8. – 1. 10.
1. 10. – 29.11.
2. 8. – 1. 10.
1. 10. – 29.11.
1. 9. – 31. 10.
18. 5. – 16. 7.
4. 6. – 2. 8.
20. 4. – 16. 6.
1. 10. – 29.11.

Předpokládané termíny jsou orientační a nejdelší přípustné. Na každou ulici má firma ma-

ximálně dva měsíce. V závislosti na postupu
prací se termíny mohou měnit (délka stavby
zkracovat).
Práce začnou v Chebské a Libušině ulici a zanedlouho také v ulici Plzeňská. Dosud není jisté,
zda budou moci probíhat ve dvou úsecích ulic,
které leží na soukromých pozemcích, a to v Majakovského ulici od Smetanovy po Husovu ul.
a ve Smetanově ulici od Arbesovy po Majakovského. S majitelkou pozemků intenzivně vyjednáváme. Pokud se do té doby nepodaří dohodu
uzavřít, tyto dva úseky budeme muset z letošní
rekonstrukce vyjmout.
Podzimní část rekonstrukcí
Výčet ulic pro letošní rok není konečný. Ještě
hodláme v průběhu roku připravit zakázku pro
zhotovitele komunikací Čajkovského, Domažlická (úsek od Školní ul.), Hradecká, Jabloňová
(úsek Na Ladech-Moravská, popř. Brusinková),
Moravská (kromě slepé části), Na Ladech (úsek
Jabloňová - Mokropeská), Tolstého a V Olšinách
(od Dobřichovické po křižovatku s ul. V Habřinách). Bude však velmi záležet na jednání
s vlastníky pozemků pod těmito komunikacemi,
část z nich totiž městu nepatří.
Jak to bude s úpravou vjezdů a vchodů?
Stejně jako v předchozích letech, vjezdy
a vchody na soukromé pozemky nebudou v rámci prací objednávaných městem asfaltovány ani
dlážděny, ale firma je zpevní jen asfaltovým recyklátem. Pokud budete chtít vjezd či vchod vydláždit, je možné si tyto práce objednat přímo
u stavební firmy. Dohodli jsme s ní, že takové
práce bude provádět za stejných výhodných cenových podmínek jako pro město.
Jak zjistíte, kolik by vydláždění vjezdu či vcho-

Zprávy z Městské policie
• Dne 15. 4. 2016 v dopoledních hodinách při pravidelné kontrole cyklostojanů v Mokropsech hlídka
strážníků zjistila čerstvě
překonaný zámek od kola. Při následné
kontrole kamerového systému byl zjištěn pachatel krádeže, který zde odcizil koloběžku.
Strážníci se ihned vydali nenechavce stíhat
a po krátkém čase tohoto dopadli na Mokropeském nádraží i s koloběžkou a velkými
nůžkami, kterými byl zámek přestřižen. Nenechavec tak putoval na služebnu Policie ČR
do Řevnic a koloběžka zpět majiteli.
• V pondělí 12. 4. 2016 v ranních hodinách

4

přijala městská policie oznámení o muži, sedícím v osobním motorovém vozidle v ulici
Školní v Černošicích, který ve vozidle masturbuje. Hlídka MP ihned vyjela na místo,
ale muže zde již nezastihla. Od oznamovatelky hlídka obdržela informaci o registrační
značce vozidla, kterou strážníci zadali do
informačního systému. Ihned došlo také
k vyhledání uvedeného vozidla v kamerovém
systému města, kde bylo vozidlo zjištěno
na příjezdu od Prahy a na odjezdu ve směru na Dobřichovice. Z kamerového systému
byla též získána fotografie řidiče, který byl
podezřelou osobou. Celá věc byla neprodleně předána Policii ČR k dalšímu opatření

du stálo? Stačí zadat do tabulky připravené na
webu města pod odborem investic (Městský
úřad – Struktura a informace odborů – Odbor
investic) šířku a délku upravované plochy a dozvíte se předpokládanou cenu. V případě zájmu
se na objednání domluvíte přímo se stavbyvedoucím, viz kontakty níže.
Přístup a příjezd k domům při rekonstrukci
Přístup k jednotlivým objektům bude po celou dobu zachován. Příjezd nikoliv. Práce budou probíhat za úplné uzavírky ulic. V případě
nutnosti se můžete obrátit na stavbyvedoucího
a domluvit s ním zajištění vjezdu po nezbytnou
dobu. Své automobily, prosím, včas přeparkujte
do sousedních ulic.
Jak to bude se svozem odpadu?
Stačí, když popelnice den před svozovým
dnem vyndáte před plot. Stavební dělníci je přemístí k nejbližší křižovatce, kde je popeláři vyvezou. Pak je firma zase vrátí zpět před Váš dům.
Další informace
V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat jak stavbyvedoucího, tak technický dozor
města (TDI). Tím je pro ulice Chebská, Libušina,
Plzeňská, Smetanova a chodník Zdeňka Lhoty
Ing. Tomáš Melichar, tel: 602 236 001, email:
tomasmelichar@volny.cz, a pro ulice Boženy
Němcové, Jiráskova, Majakovského a Havlíčkova Ing. Petr Špaček, tel: 775 551 634, email:
petr.spacek@vejvoda.cz.
Pokud se chcete podívat, jak bude ulice před
Vaším domem vypadat, všechny projekty jsou
k dispozici na městském webu v části Projekty
a dotace – Strategické záměry – Rekonstrukce
komunikací.
Stavbyvedoucím firmy EKOSTAVBY Louny je
Roman Moravec, tel: 739 348 667, email: moravec@ekostavbylouny.cz.
Děkujeme Vám za toleranci vůči možným
omezením a nepříjemnostem, které s průběhem
staveb mohou nastat, a přejeme Vám, aby dokončená investice přinesla vyšší kvalitu bydlení
ve Vaší lokalitě.
Jiří Jiránek,
odbor investic a správy majetku

jako podezření ze spáchání trestného činu
výtržnictví.
• Dne 16. 4. 2016 v pozdních nočních hodinách prováděla hlídka MP hlídkovou činnost
v katastru města Černošice. Těsně před
půlnocí hlídka zjistila muže, který se pohyboval na neosvětleném parkovišti u prodejny
Albert. Strážníci se rozhodli muže zkontrolovat, přičemž tento neměl u sebe žádné
doklady. Z tohoto důvodu byla provedena
lustrace osoby prostřednictvím Policie ČR.
Touto kontrolou bylo zjištěno, že po muži je
vyhlášeno celostátní pátrání. Hlídka následně realizovala zajištění osoby a její předvedení na Policii ČR do Řevnic.
Gregor Dušička,
Městská policie Černošice

z radnice

Jednou větou...
• Gratulujeme černošickým hokejistům k vítězství v krajské soutěži v kategorii mladší žáci
a děkujeme za skvělou reprezentaci města.
• Slavnostní otevření sportovní haly s programem v podání žáků Základní školy a s řadou
významných hostů připravujeme na čtvrtek
2. června od 17:00 – udělejte si čas!
• Město si na dobu rekonstrukce vily Tišnovských na novou radnici pronajalo za 4.200
Kč/měsíc skladové prostory v Mokropsech
a za 11.000 Kč/měsíc na Horce byt/kancelář
pro část finančního odboru.
• Rekonstrukce krajské silnice II/115, kterou
by měl kraj zahájit na podzim, pokud na ni získá
potřebnou dotaci, nebude znamenat uzavření
silnice na Dobřichovice – opravy tohoto úseku
by měly probíhat vždy v jednom pruhu, se střídavým provozem. Naopak pozdější fáze – úseky uvnitř Černošic – si již kvůli zemním pracím
vyžádají celkové uzavírky a objízdné trasy.
• O provozování občerstvení ve sportovní hale vyjádřilo zájem 12 zájemců – firem
a podnikatelů!
• Rada souhlasila s prodloužením termínu dokončení sportovní haly do 25. května, mimo
jiné kvůli změně obkladu východní stěny kvůli
zlepšení akustických parametrů haly.
• K žádostem o evropské dotace je nově potřeba předkládat ještě více podkladů, jejichž
náročnost a rozsah přesahují aktuální interní
možnosti úřadu – rada města proto studii pro-

veditelnosti na projekt MŠ Husova (finanční
analýzu, plán provozních výnosů a nákladů,
cash flow a CBA analýzu) a studii proveditelnosti na rekonstrukci chodníků objednala za
45.000 Kč + DPH u firmy Cautor Projects and
Advising. Pokud dotace získáme, jedná se
o uznatelné náklady – 90 % nám bude z dotace proplaceno.
• 14. května na konci Husovy ulice opět odstartuje cyklistický závod FunRide pro děti
i dospělé.
• Odměnu 1.000 Kč za vítězný nápad na další
využití „lezecké stěny“ ve Sportparku Berounka získal p. J. Holeček – a požádal o její zaslání
na charitativní účely. Na stěně bude instalována mapa okolí Černošic a mapa města.
• Na květnovém zastupitelstvu (25. 5.) bude
předložen návrh na zákaz provozování výherních automatů na území města Černošice
s účinností od 1. ledna 2018.
• Dodávky vody z Prahy pouhé 3 měsíce
od poslední změny opět zdražily, tentokrát
o 3,9 %.
• Regionem běží petice „proti přehradě na
Berounce“ – Povodí Vltavy posuzuje možnost
retenční nádrže na Křivoklátsku, tzv. suchého
poldru, který by v případě povodňové situace
zadržel vodu v této cenné přírodní, ale málo
obydlené oblasti a ochránil tak před zatopením
hustě obydlené oblasti na dolním toku Berounky, kde vznikají škody na majetku v mnohem
větším rozsahu.

národního železničního koridoru středem obcí
dolního Poberouní“, která požaduje zastavení
přípravy projektu, jehož cílem je zejména zrekonstruovat stávající železniční trať, snížit její
hlučnost a poruchovost a ve špičkách zvýšit
frekvenci příměstské dopravy do Prahy. Dotační projekt deklaruje i větší využití pro nákladní
a rychlíkovou dopravu.
• Město půjčí do konce roku 200 tis. Kč na
provozní výdaje místní akční skupině MAS Karlštejnsko, která je subjektem rozdělujícím evropské dotace v rámci tzv. komunitně řízeného
rozvoje.
• Zastupitelé schválili prodej 40 m2 pozemku
vedle ulice K Lesíku, aby tam ČEZ mohl přesunout trafostanici, která dnes zabírá a hyzdí
prostor v těsné blízkosti školy.
• O dalších rozhodnutích rady a zastupitelstva
se můžete informovat ve zkrácených zápisech
uvnitř listu.
• Toto číslo IL je první, které roznáší skupina
spolupracovníků z řad místních občanů místo
České pošty.
Filip Kořínek,
starosta@mestocernosice.cz

• Podpisy sbírá také petice „proti vedení mezi-

Poděkování za podporu sportovní haly
•	Aquaconsult s.r.o. – přeložka hydrantu
Kromě finančních darů (aktuální stav sbírky je 10.420.595 Kč)
přispěli na podporu sportovní haly mnozí také nefinančními dary •	Zdeněk Otava – poradenství v oblasti ozvučení a projekce
•	Základní škola - různé akce, pokládání základních kamenů, podíl na řešení
a vlastní prací. Děkujeme!
• Věra Čáslavská – patronka sportovní haly
•	Josef Beránek, Kamila Vodičková, Ken Scalabroni, Karel Mlejnek a další
místní a sportovní osobnosti, které veřejnou sbírku podpořily svým jménem
•	Kalendář 2015 - místní spolky (hokej, florbal, gymnastika, fotbal, karate,
krasobruslení, stolní tenis, Sokol, volejbal, hasiči - focení), Vladimír Dousek,
Petr Kubín – pořízení fotografií, Michal Strejček - grafika
•	Jan Neuman – webová stránka procernosice.cz, propagace, Radiofesty
•	Daniel Weinhold, Weinhold Legal – bezplatná právní pomoc s výběrovým
řízením na stavbu
•	Luboš Čížek - koncert bří Ebenů s tříkrálovou sbírkou pro halu (leden
2014)
•	Organizátoři Černošického plesu a Country bálu (Honza Fara)
•	Organizátoři Černošického běhu (Kratochvílovi a Pánkovi)
• Dana Pánková – akce Hejbni kostrou
• Divadlo Akorát – divadelní pohádka
•	Josef Barchánek, Šiba plus – zapůjčení pódia na koncert, darování pódia
pro halu
•	Marek Adamčík, HANSA ČESKO s.r.o. – prémiové vodovodní baterie za
cenu standardních

budoucího provozu a výběru vybavení (M. Vodička)
•	J. Pavlíček, J. Neuman, M. Moravec – pomoc a poradenství
•	Nadace VIA – konzultace před zahájením fundraisingu
•	Firma NetRex - streamování a časosběr videa ze stavby aplikací CamStreamer
•	Monika Pavlíčková a Dana Jakešová - zpracování grafických podkladů
•	Poděkování patří také všem zaměstnancům Městského úřadu, kteří pro
úspěch projektu sportovní haly pracovali s velkým nasazením – mezi nimi J.
Jiránek, M. Mutlová, T. Havránek, J. Ullrichová, S. Kopačková, M. Otavová,
P. Blaženín, A. Červenková, R. Petelíková - a další členové jejich týmů (odborů), M. Košťáková a další.
•	Děkuji kolegovi místostarostovi Petru Wolfovi za jeho přínos během celé realizace stavby a dalším radním a zastupitelům za podporu projektu.
•	A velké díky i všem ostatním, kteří k projektu haly jakkoliv přispěli – finančně
nebo materiálně, nebo třeba i jen držením palců, aby se to povedlo.
Slavnostní otevření sportovní haly s velkolepým programem v podání
žáků Základní školy a s řadou významných hostů připravujeme na čtvrtek 2. června od 17:00 – udělejte si čas!
Filip Kořínek, starosta
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z radnice

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:
Černobílé kopírování
Formát A4

jednostranně / 3 Kč / 4 Kč
oboustranně

Formát A3

jednostranně / 4 Kč / 8 Kč
oboustranně

Barevné kopírování
Formát A4

jednostranně / 6 Kč / 12 Kč
oboustranně

Formát A3

jednostranně / 12 Kč / 24 Kč
oboustranně

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

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.
Adéla Červenková

Pronájem nové
sportovní haly
Blíží se otevření sportovní haly u základní
školy v Mokropsech, nabízíme tedy všem
sportovním spolkům, sdružením a nadšencům možnost pronajmout si její prostory.
Halu si bude možné pronajmout každý
všední den cca od 16.00 hodin a o víkendech kdykoliv. Cena za pronájem haly
bude asi 300 Kč + DPH (tj. 360 Kč) za hodinu za jednu třetinu, resp. 900 Kč + DPH
za celou halu (cena zatím nebyla definitivně
stanovena).
Do haly chystáme vybavení pro následující sporty: házená, basketbal, fotbal,
florbal, badminton, stolní tenis, nohejbal,
volejbal, atletika, gymnastika.
Pokud tedy budete mít o využívání haly
zájem (se zahájením provozu počítáme na
červen, rezervovat si prostor ale můžete
již na příští školní rok), kontaktujte nás,
prosím, s informacemi, na jaký sport, na
kolik hodin, v jakém rozsahu haly (jedna či
dvě třetiny nebo celá plocha aj.) a v jakém
časovém rozpětí na email adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo na tel. č.
602 342 655.
Adéla Červenková
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Z 57. jednání Rady města Černošice (21. 3. 2016)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti KOVOARTIKL CZ, s.r.o. na dodání vybavení
šaten do sportovní haly za celkovou cenu 251.193
Kč bez DPH;
• souhlasí se zahájením podlimitního otevřeného
výběrového řízení na stavební práce pro výběr zhotovitele stavby s názvem „Centrální vstup a šatny v ZŠ
Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí školní kuchyně“; schvaluje 1) znění zadávací dokumentace
a návrhu smlouvy o dílo na tuto akci, 2) výzvu k předložení cenové nabídky zájemcům o výkon funkce
TDI a BOZP v rámci zakázky malého rozsahu a návrh
příkazní smlouvy; jmenuje 1. členy společné komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek k této veřejné zakázce ve složení: P. Wolf,
L. Zhoufová, S. Kopačková, J. Jiránek, T. Havránek
a jejich náhradníky ve složení: J. Kubát, M. Vodička,
L. Bouchalová Drábková, M. Votava a P. Hoppová,
2) pro výběr osoby zajišťující funkci TDI a koordinátora BOZP v rámci zakázky malého rozsahu členy
a náhradníky společné komise pro otevírání obálek
a posouzení a hodnocení nabídek ve stejném složení jako pro výběr zhotovitele stavby; stanoví, že
společná komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek bude i komisí pro posouzení kvalifikace;
• bere na vědomí informace o připraveném projektu
na rozšíření a stavební úpravy školní jídelny v ZŠ Černošice; souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu na výběr zhotovitele stavby „Rozšíření a stavební úpravy školní jídelny v ZŠ Černošice“, schvaluje
znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo
pro realizaci této akce; jmenuje členy společné komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek k této veřejné zakázce ve složení: P. Wolf,
L. Zhoufová, S. Kopačková, J. Jiránek, T. Havránek
a jejich náhradníky ve složení: J. Kubát, M. Vodička,
L. Bouchalová Drábková, M. Votava a P. Hoppová;
• bere na vědomí žádost spol. Filmhunters s.r.o.
o zábor veřejného prostranství pro parkování a umístění filmové techniky v ulici Zdeňka Lhoty z důvodu
natáčení dne 31. 3. 2016; souhlasí se záborem
150 m2 veřejného prostranství v zálivu podél ulice
Zdeňka Lhoty naproti RD č. p. 469 dne 31. 3. 2016
za poplatek 1.500 Kč;
• schvaluje dohodu č. CES 109/2016 o ukončení nájemní smlouvy č. CES 588/2015 ze dne 21.
1. 2016 o pronájmu pozemků města parc. č. 4032
a 4033/2 v obci a k. ú. Černošice z důvodu prodeje
předmětných pozemků;
• schvaluje dohodu o narovnání za porušení podmínek uzavřené smlouvy o dílo mezi městem Černošice a spol. Building-LT, s.r.o., na základě které
vyžaduje město zaplacení částky 754.040 Kč;
• souhlasí s nabídkou společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na odkup části pozemku parc. č. 2750/1
o předpokládané výměře 40 m2 v obci a k. ú.
Černošice v ul. K Lesíku za částku 3.000 Kč/m2;
schvaluje Smlouvu č. 116/2016 o smlouvě budoucí
kupní, jejímž předmětem je závazek budoucího prodávajícího (Město Černošice) prodat část pozemku
parc. č. 2750/1 o předpokládané výměře 40 m2
v obci a k. ú. Černošice v ul. k Lesíku budoucímu
kupujícímu (ČEZ Distribuce, a.s.) za částku 3.000
Kč/m2; doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit budoucí smlouvu kupní č.116/2016;
• schvaluje záměr prodeje nově vzniklého pozemku parc. č. 4271/82 o výměře 442 m2 v obci a k. ú.
Černošice v ul. Radotínská za minimální nabídkovou
cenu 3.000 Kč/m2; doporučuje zastupitelstvu

města projednat a schválit záměr prodeje tohoto
nově vzniklého pozemku.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 25;
• schvaluje zlepšený výsledek hospodaření MŠ
Topolská za rok 2015 v celkové výši 103.294,98 Kč
a jeho převod do rezervního fondu školy;
• schvaluje účetní závěrku MŠ Barevný ostrov
k 31. 12. 2015.
NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice:
• souhlasí s prodloužením letních prázdnin o 14
dnů (1. - 14. 9. 2016) v ZŠ Černošice, budova v ulici
Pod školou 447, z důvodu realizace nového centrálního vstupu a šaten;
• jmenuje paní Alexandru Bouškovou členkou sociální komise.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice:
• neschvaluje znění dohody navržené protistranou
(Návrh dohody o ukončení Smlouvy o poskytování
služeb k zabezpečení provozu Profilu zadavatele
s firmou B2B CENTRUM a.s.);
• 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 ročním
prodloužením záruky na servery Dell provozovaných
v TC od firmy Caleum a.s., IČ: 28351363, a to za
cenu 78.918,42 Kč bez DPH (95.492 Kč s DPH);
• souhlasí s uzavřením smlouvy CES 117/2016
s Wolters Kluwer CR, a.s., IC: 63077639, jejímž
předmětem je služba poskytnutí užívacích práv ke
službě systému ASPI za cenu 39.909 Kč bez DPH/
rok (42.289,89 Kč s DPH/rok).
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice schvaluje výzvu k podání
nabídky a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu „Uzavření rámcové smlouvy na
nákup motorové nafty“ v předpokládané hodnotě
450.000 Kč; jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení R. Petelíková, L. Bouchalová Drábková, S. Kopačková, náhradníci I. Jerling,
J. Ullrichová, M. Košťáková.
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 Jakuba Svobody, IČ:
74372203 v ceně 51.000 Kč bez DPH na stěhování
MěÚ Karlštejnská 259.
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 VW Caravelle
za celkovou cenu 27.598 Kč včetně DPH firmou PIT
LINE - Pavel Švorčík, Praha 5-Radotín.
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Rada města Černošice vydává nařízení č. 1/2016 o vyloučení vstupu do lesa v katastrálním území Masečín.

z radnice
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice schvaluje doplnění výstroje pro strážníky MP - nákup kalhot u společnosti
BESTARMY, Poštovní 212, Třinec, za celkovou
cenu 28.242 Kč bez DPH.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI
UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• zmocňuje Ing. Františka Krásu, IČ 16107446,
k jednání se společností ČEZ, a.s., o zřízení nového
odběrného místa pro osvětlení projektovaného podchodu pod železniční tratí;
• souhlasí s ukončením smlouvy o odebírání odpadních vod přivážených fekálními vozy do ČOV

Černošice uzavřené mezi městem a společností
GARBINE, s.r.o., a to z důvodu opakovaného porušení smlouvy (nedodržování data splatnosti faktur);
• schvaluje Darovací smlouvu č. 115/2016 mezi
městem a společností ŠIBA Plus s. r. o., o poskytnutí věcného daru - mobilní podium o výměře 24 m2
vč. příslušenství do nové sportovní haly;
• bere na vědomí předání opotřebeného služebního vozidla Městské policie tz. Škoda Fabia 1.4,
RZ: 9S5 9991 k využití odboru TS;
• souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky na dodání kompletního ozvučovacího řetězce pro sportovní halu od firmy Alty Sound, IČ 319539887 za
celkovou cenu 1.079.758 Kč bez DPH;
• schvaluje Kupní smlouvu na koupi Led obrazovky

pro sportovní halu v Černošicích za celkovou částku
510.625 Kč bez DPH od společnosti KVK Media
s.r.o., IČ 48034991;
• souhlasí s uzavřením smlouvy č. CES
119/2016 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_
S24_12_8120049114 v rámci stavby centrálních
šaten mezi městem Černošice a spol. ČEZ Distribuce a.s. za cenu 172.338 Kč;
• bere na vědomí dopis adresovaný radě města
Černošice panem J. P.; souhlasí s textem odpovědi
na dopis pana J. P.

Z 58. mimořádného jednání Rady města Černošice (30. 3. 2016)
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na akci
„Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí školní
kuchyně“, 2) výzvu k předložení cenové nabídky zájemcům o výkon funkce

TDI a BOZP v rámci zakázky malého rozsahu a návrh příkazní smlouvy;
• schvaluje znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo pro realizaci akce „Rozšíření a stavební úpravy školní jídelny v ZŠ Černošice“.

Z 59. jednání Rady města Černošice (4. 4. 2016)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci o nutnosti řešit rozšíření a úpravy komunikace ulice Husova v návaznosti
na projekt nové mateřské školy v Husově ulici v Černošicích; rozhoduje o výjimce dle části třetí bodu 4
směrnice města o zadávání veřejných zakázek (počet předložených nabídek); souhlasí s předloženou
cenovou nabídkou projekční kanceláře rala s.r.o. na
projektové práce spojené s řešením rozšíření a navazujících úprav ulice Husova za cenu 61.000 Kč bez
DPH (73.810 Kč včetně DPH); schvaluje rozpočtové opatření č. 33;
• bere na vědomí informaci o navrhované změně
řešení akustického obkladu na východní stěně interiéru sportovní haly na základě požadavku vedení města; rozhoduje o výjimce dle části třetí bodu
4 směrnice města o zadávání veřejných zakázek
(počet předložených nabídek); souhlasí 1) s předloženou cenovou nabídkou společnosti Chládek
a Tintěra, a.s., dodavatele stavby sportovní haly, na
instalaci akustického obkladu východní strany interiéru haly v provedení z dřevěných latí za celkovou cenu
273.106,79 Kč bez DPH (330.459,21 Kč včetně
DPH), 2) s posunem termínu dokončení stavby do
25. 5. 2016, který souvisí se změnou technického
a materiálového řešení akustického obkladu; schvaluje uzavření dodatku č. 6 (27/6/2015) ke smlouvě
o dílo č. 27/2015 se společností Chládek a Tintěra,
a.s., na snížení ceny díla o nerealizovanou montáž
obkladu ze sádrokartonu a prodloužení termínu dokončení stavby;
• bere na vědomí nabídky služeb externích konzultačních společností na zpracování studií proveditelnosti pro projekty Mateřská škola v Husově ulici,
Černošice (výzva č. 15) a Bezpečné chodníky v Černošicích (výzva č. 18); schvaluje 1) výběr cenové nabídky společnosti CAUTOR PROJECTS a ADVISING,
a.s. za celkovou cenu 45.000 Kč bez DPH (54.450
Kč včetně DPH), 2) rozpočtové opatření č. 35;
• bere na vědomí žádost pana P. Ř. o pronájem
veřejného prostranství - části Sportparku Berounka
- pro parkování vozidel dne 21. 4. 2016; schvaluje
uzavření nájemní smlouvy (CES 138/2016) o pronájmu částí pozemků parc. č. 4271/8, 4271/21,
6211/23 a 6211/32 ve Sportparku Berounka dne
21. 4. 2016 za 1.800 Kč;

• souhlasí se záborem cca 100 m2 veřejného prostranství v ulici Zd. Lhoty před domem č. p. 469 pro
parkování filmové techniky a osobních automobilů
dne 21. 4. 2016 za poplatek 1.000 Kč;
• souhlasí se záborem cca 75 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 22. a 24. 4. 2016 za
poplatek 1.500 Kč;
• souhlasí s odepisováním technického zhodnocení - částky 38.870 Kč za stavební úpravy související s instalací P.O. boxů v budově č. p. 228 v
Poštovní ulici, toto zhodnocení bude odepisovat
nájemce Česká pošta, s. p.
NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice:
• schvaluje program 13. zasedání zastupitelstva
města;
• souhlasí s poskytnutím finanční podpory ve výši
1.000 Kč z fondu starosty vítězi soutěže o návrh na
využití stěny ve Sportparku Berounka.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 29.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
Rada města Černošice:
• souhlasí s umístěním oboustranných reklamních
tabulí (formát A2) v období 5. - 18. 4. 2016 v počtu
25 ks pro akci Bass Černošice konané 16. 4. 2016
v Club Kině na městském mobiliáři, a to za podmínek, že nebudou umístěny v blízkosti dopravních
značek a nejpozději do 22. 4. 2016 budou odstraněny;
• schvaluje smlouvu č.142/20016 o zajištění
technické podpory s organizátorem farmářských
trhů TAK, z.s.;
• schvaluje Kupní smlouvu č.141/2016 na koupi
800 ks knihy o Černošicích od společnosti Pražské
Benátky s.r.o.;
• schvaluje Smlouvu č.105/2016 o úhradě nákladů na provoz zabezpečovacího zařízení s Římskokatolickou farností Třebotov, jejímž předmětem je
závazek Města Černošice uhradit Římskokatolické
farnosti Třebotov částku odpovídající nákladům na

zapojení a provoz elektronického zabezpečovacího
zařízení v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích; rozhoduje o zrušení Smlouvy č.597/2015
o úhradě nákladů na provoz zabezpečovacího zařízení č. 597/2015 ze dne 30. 12. 2015 uzavřené
s Římskokatolickou farností Třebotov.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy o převodu vlastnického práva k movité věci
CES 135/2016 se společností HD Investment s.r.o.,
IČ 25513676 na nákup 2 ks herních prvků za 1.000
Kč vč. DPH.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice souhlasí s ročním prodloužením a rozšířením licencí zálohovacího systému
Symantec Backup Exec, tj. s nákupem od Polysoft, s. r. o., na základě výběrového řízení GEM
G16/111785 za cenu 20.463,52 Kč s DPH (16.912
Kč bez DPH).
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 Toyota za celkovou cenu 31.261 Kč
včetně DPH firmou PIT LINE - Pavel Švorčík, Praha
5-Radotín;
• schvaluje Pojistnou smlouvu č. 137/2016 pojištění členů jednotek SDH města Černošice pro případ
úrazu ve výši 23.500 Kč/rok.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice schvaluje nájemní
smlouvu na nebytové skladové prostory GEMATEST
spol. s r.o.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) nájemní smlouvu o nájmu prostor
pro umístění kanceláří v ul. V Horce (RD č. 185),
2) RO č. 30 nájem a služby pro rok 2016 pro body
R-4548/2016 a R-4549/2016;
• projednala návrh odpovědí vedení města na 21
otázek zastupitele Jakuba Špetláka ve věci rekonstrukce železniční trati;
7

z radnice
• bere na vědomí informaci o rozhodnutí rady
hlavního města Prahy o navýšení ceny vody předané, a to od 1. 4. 2016; souhlasí s uzavřením
dodatku č. 16 ke smlouvě o dodávce vody se
společností Pražské vodovody a kanalizace (CES

143/2016), jehož obsahem je navýšení ceny
vodného;
• bere na vědomí nesouhlasné stanovisko Policie ČR k žádosti o omezení vjezdu vozidel těžších
6 tun do ulic s dlážděným krytem vozovky - Střed-

ní, Klatovská, Jihlavská, Modřínová, Chrudimská
a Dlážděná;
• bere na vědomí dopis pana K. ze dne 29. 3.
2016; souhlasí s odesláním odpovědi na dopis.

Z 13. zasedání Zastupitelstva města Černošice (13. 4. 2016)
Zastupitelstvo města Černošice:
• bere na vědomí dopis KHS starostovi města č. j.
KHSSC 58618/2015 ze dne 1. 2. 2016, kde KHS
sděluje: 1) skutečnost, že SŽDC koncem roku 2015
požádala KHS o udělení výjimky ve smyslu povolení
zvýšení hlukových limitů hluku z provozu železniční
tratě, 2) skutečnost, že KHS souhlasila s vydáním
časově omezeného povolení zvýšení hlukových limitů
do doby 30. 6. 2016 za podmínky provedení broušení kolejnic v této době a doložení účinnosti tohoto
opatření měřením hluku, 3) a zejména skutečnost, že
KHS žádosti SŽDC o zvýšení hlukových limitů do 31.
12. 2019 nevyhověla; ukládá Radě města Černošice dát písemně na vědomí KHS a SŽDC, že zastupitelstvo nesouhlasí s případnou další žádostí o povolení výjimky ze zákonných hlukových limitů ani s jejich
dočasným zvýšením;
• bere na vědomí dopis adresovaný zastupitelstvu
města Černošice panem J. P.; souhlasí s textem odpovědi na dopis pana J. P.;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 32;
• souhlasí s poskytnutím bezúročné peněžní zápůjčky MAS Karlštejnsko, z. ú. ve výši 200.000 Kč
dle žádosti na předfinancování provozních a admi-

nistrativních nákladů spojených s tvorbou a realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD) 2014 – 2020; schvaluje 1) smlouvu o poskytnutí peněžní zápůjčky, 2) rozpočtové opatření
č. 26;
• schvaluje plánovací smlouvu (CES 156/2016)
o podmínkách vybudování úseku vodovodního řadu
o délce cca 111 m v ul. Dr. Janského;
• nepřijalo usnesení: rozhoduje z vlastního podnětu, v souladu s § 44 zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, o pořízení
změny územního plánu (v ploše OS-2 v ul. Husova)
na pozemku parc. č. 4105/4 v k. ú. Černošice tak,
aby byla prověřena změna využití z plochy občanského vybavení (OS-2) na plochu bydlení se službami;
• rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, že návrh na pořízení změny územního plánu
(v ploše BR-5 v ul. Husova) na pozemku parc. č. 1132,
1133/1, 1133/3 a 1134 v k. ú. Černošice bude projednáván ve změně Územního plánu Černošice;
• rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, že návrh na pořízení změny územního plánu

Nové učebny byly slavnostně předány
Poslední březnový den patřil slavnostnímu otevření nové půdní vestavby v základní škole. Nyní
je již částečně využívána. Naplno pak začne
sloužit od září.
Potřeba nových prostor byla více než nutná.
Škola totiž doslova „praská ve švech“. Počet
žáků neustále stoupá, příští školní rok bude
šest tříd prvňáčků. Díky rekonstrukci půdy škola
získala dvě kmenové učebny pro první stupeň,
jazykovou učebnu, prostorný výtvarný ateliér
a knihovnu s počítačovou učebnou. Posledně
jmenované prostory jsou multifukční. Jsou totiž
zamýšlené i jako studovna, místo, kde mohou
žáci čekat třeba na odpolední vyučování. Učitelé
pak získali nový kabinet. A vznikla zde také místnost pro případné návštěvy či jednání.
Celá stavba přišla na 36 milionů korun, z čehož 21 milionů pokryla dotace Ministerstva financí. Dokončená byla na začátku března. V úterý
22. března si nové prostory mohla prohlédnout
veřejnost v rámci Dne otevřených dveří. O týden

později pak proběhlo oficiální slavnostní předání, kterého se zúčastnilo mnoho významných
hostů.
Na akci přijaly pozvání dvě poslankyně za
Středočeský kraj, paní Helena Langšládlová
a paní Věra Kovářová, a rovněž Weston Stacey,
výkonný ředitel Americké obchodní komory,
která škole věnovala částku 250 tisíc Kč na počítačovou techniku. Nechyběli zde ani zástupci
firem, které stavbu navrhovali a prováděli. A samozřejmě zástupci školy, paní ředitelka Ludmila
Zhoufová, zástupce ředitelky pan Martin Vodička a také učitelé, stejně jako zástupci města,
starosta Filip Kořínek, místostarosta Petr Wolf,
radní pro oblast školství Lenka Kalousková a vedoucí odboru investic Jiří Jiránek.
Investice do školy pokračují
Půdní vestavba však byla jen první částí řešení problému s nedostatečnou kapacitou školy.
Kromě tříd zde totiž chybí také dostatek prostor

-- Přítomné hosty pobavilo vystoupení dětí ze školy. --
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(v ploše BR-1/Z v ul. Radotínská) na pozemku parc.
č. 4295 a 4296 v k. ú. Černošice bude projednáván
ve změně Územního plánu Černošice;
• souhlasí s nabídkou společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na odkup části pozemku parc. č. 2750/1
o předpokládané výměře 40 m2 v obci a k. ú. Černošice v ul. K Lesíku za částku 3.000 Kč/m2; schvaluje smlouvu č.116/2016 o smlouvě budoucí kupní,
jejímž předmětem je závazek budoucího prodávajícího (Město Černošice) prodat část pozemku parc.
č. 2750/1 o předpokládané výměře 40 m2 v obci
a k. ú. Černošice v ul. K Lesíku budoucímu kupujícímu (ČEZ Distribuce, a.s.) za částku 3.000 Kč/m2;
• schvaluje záměr prodeje nově vzniklého pozemku parc. č. 4271/82 o výměře 442 m2 v obci a k. ú.
Černošice v ul. Radotínská za minimální nabídkovou
cenu 3.000 Kč/m2;
• schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc. č.
396/16 (Komenského), 772/1 (Vrážská), 4420/4
(Kazínská), 4420/6 (Kazínská), 5126/22 (Topolská),
5126/28 (Topolská) a 5722/4 (Topolská), všechny
v obci a k. ú. Černošice od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví města
Černošice.
3x FOTO: Petr Kubín

-- Slavnostního otevření nové půdní vestavby
se zúčastnilo mnoho významných hostů. --

pro tělocvik. I ten bude od nového školního roku
minulostí. V červnu bude otevřena nová hala.
Přes prázdniny pak proběhne také rekonstrukce
jídelny a rozběhne se i stavba nových centrálních
šaten. Celou stavbu však do finální podoby není
možné za dva a půl měsíce stihnout. Práce na
šatnách tak budou pokračovat ještě i v začátku školního roku. Do budoucna by měl u školy
vzniknout ještě venkovní atletický ovál.
Dana Jakešová

-- Nová knihovna je multifunkčním prostorem. Děti tu třeba mohou
počkat na odpolední vyučování. --
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Železnice uprostřed města, problémy, návrh řešení
Železnice, která dříve ve ‚starých dobrých časech‘ spojovala obyvatele, je nyní
rozděluje. Je často těžké nejčastěji používaným dopravním prostředkem - autem
překonat tuto překážku. Zvyšuje se hluková zátěž. Majitel železnice dříve považoval
obyvatele okolo trati za partnery, dnes za
nepřátele.
Nyní se objevil návrh zmenšit interval
mezi odjezdy vlaků na 10 minut. Považuji to
za zbytečné a v důsledku škodlivé. V případě,
že je přesně dodržován interval mezi vlaky
15 minut a jsou zařazeny zdvojené soupravy příměstských vlaků, je kapacita vlaků
určitě dostatečná. Problém nastane, když
se interval prodlouží nebo je přistavena
zkrácená souprava. Zkrácení intervalů úplně zneprůjezdní silnici prakticky téměř
trvalým zavřením přejezdu v Černošicích.
Kromě toho naprosto nepřijatelná je praxe,
že ve vlaku „tramvajového typu“ je část sedadel v 1. třídě. Rázem to odebírá kapacitu

cca 100 míst ve vlaku a je to nepochybně
evropská rarita.
Musíme si jako uživatelé železnice vynutit
to, co je v okolních zemích samozřejmé, a to
je naprosto přesné dodržování jízdního řádu
(a bez 1. třídy).
Zásadním problémem je údržba trati.
V dnešní době, která dovoluje využívat moderní počítačové techniky, není dopravce
a majitel dopravní cesty schopen vytvořit
smysluplný výlukový jízdní řád.
Nejen, že se významně prodlužují intervaly
mezi jednotlivými vlaky (kde potom bude těch
10 min. mezi vlaky), ale když už dopravce vytvoří nějaký výlukový jízdní řád, tak ho nikdy
nedodržuje. Tam vznikají největší nespokojenosti s osobní železniční dopravou.
Zdá se, že průjezdnosti obce pomůže
podjezd v Černošicích. Ale za jakou cenu.
Všechny zátěže s tímto řešením se přenášejí
z viníka - železnice na město Černošice. A co
další přejezdy? Kudy budou přejíždět řidi-

či do části obce „pod železnicí“? Jak často
bude nějaký přejezd otevřen? Co hluk? Toto
není systémové řešení.
Je nezbytné vytlačit železnici do míst, kde
je snesitelná. Obchvat tunely mimo obce je
zatím nereálný pro ekonomickou náročnost.
Protože se předpokládá v nepříliš vzdálené budoucnosti rekonstrukce mostu přes
Berounku, je vhodné uvažovat o variantě
železnice zapuštěné do země pod úroveň
silnice. Namísto podjezdu pro auta může být
železnice umístěna v zářezu nebo v mělkém,
seshora zakrytém tunelu.
Varianta zapuštěné železnice není tak nereálná, jak se zdá na první pohled. Apeluji
tímto na zastupitele, aby se touto variantou
usilovně začali zabývat. To znamená dát
o tom hlasitě vědět těm partnerům, kteří jsou
zainteresováni na řešení dopravního problému a získat dostatek technických a ekonomických argumentů o reálnosti řešení.

ží již druhou změnou územního plánu obejít
toto soudní rozhodnutí a místo parku prosadit
zástavbu. Bylo vydáno územní a stavební povolení pro stavbu objektů „Na Vysoké“, aniž
bylo vydáno stavební povolení pro kanalizační
a vodovodní řad. Není řešeno ani navrácení
Dolních Černošic obci. Nebylo rozšířeno parkoviště u Tesca, ale vystavěn objekt prodejny
Teta, v důsledku toho není zde kde zaparkovat. Na konci Vráže (ul. Husova, Smetanova,

Kollárova) mají být na jednom místě dvě sportoviště, mateřská školka a objekt bydlení se
službami, to vše místo původně plánovaného
parku. Je kritizován prezident Zeman, lidská
práva v Číně a škodící ruští agenti, zatímco
rozhodnutí soudu, práva obyvatel Černošic
na klidné a slušné bydlení jsou zcela opomíjena. Z těchto důvodů by měly být vypsány
v nejbližším termínu předčasné volby.

Petr Plotěný, Černošice

Předčasné volby?
Vedení města činí dle mého názoru zvláštní
a nepochopitelná rozhodnutí. Příkladem těchto rozhodnutí je prodej obecního úřadu, aniž
by byl postaven nový, vystěhování občanů
z vily Tišnovských a zrušení obecních bytů,
nové nebyly postaveny, vykácení topolů bez
předešlé výsadby nových, darování lávky
Praze, propuštění zkušených učitelů ze školy, zrušení betonárky, přes zamítnutí výstavby
v Kollárově ulici soudem se vedení obce sna-

Čistě a transparentně!
Tato slova můžeme často slýchat od současného vedení města, také
jak již nebudou měnit zastavitelné plochy na území města Černošic,
ale bohužel, opak je pravdou.
Po velkém úsilí, nás obyvatel lokality Husova/Kollárova, byla rozhodnutím soudu zrušena změna č. 1 územního plánu Černošice
v části plochy bydlení (BR-1) podél ulice Kollárova. Tato část pozemku se opět stala plochou občanského vybavení – sportu a rekreace,
bez možnosti umístění staveb a terénních úprav. Celou dobu jsme
slyšeli, jak tato změna byla v naprostém pořádku a nebyla jakýmsi
‚handlem‘ města a majitelky těchto pozemků. Veškeré námitky dotčených obyvatel byly ‚smeteny pod stůl‘.
A nyní, po rozhodnutí soudů (NSS a KS), celá záležitost pokračuje.
Současné vedení města předkládá dne 13. 4. 2016 Zastupitelstvu
města návrh na změnu územního plánu.
Co je na tomto návrhu nejvíce zarážející, že tento návrh má být
z vlastního podnětu vedení města, které se odvolává na soulad
s § 44 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, o pořízení změny územního plánu na pozemku parc. č. 4105/4
v k.ú. Černošice tak, aby byla prověřena změna využití z plochy občanského vybavení – sportu a rekreace, na plochu bydlení se službami. Dává toto smysl a rozum? A dá se toto nazvat čistým a transparentním návrhem?
Za Spolek U cihelny na Vráži z.s.
Andrea Kučerová a Jitka Vlasáková

Josef Potužák

Reakce na text „Čistě a transparentně“
Je pravdou, že zástupkyně Spolku U cihelny na Vráži vytrvale bojují proti výstavbě nové mateřské školky v Husově ulici
a vzniku tří nových stavebních parcel. Majitelka bývalé školky
v této lokalitě Městu Černošice darovala pozemky na výstavbu
školky nové (nedaleko té původní) a součástí dohody s majitelkou o tomto daru byl i předpoklad vzniku tří stavebních parcel
v těsném sousedství této nové školky. Krajský soud i Nejvyšší
správní soud naprostou většinu argumentů přednesených zástupci spolku odmítl (zejm. všechny argumenty směřující proti
změně územního plánu na pozemku samotné školky), změnu
územního plánu na sousedním pozemku (tři nové stavební parcely) však shledal jako nedostatečně odůvodněnou a svým rozhodnutím ji zrušil. Město Černošice proto hodlá své pochybení
v odůvodnění změny územního plánu napravit tak, aby zastupitelstvem schválená změna územního plánu byla potvrzena.
Záměrem města od počátku této kauzy s velmi dlouhou historií
je nalezení odpovídající náhrady za bývalou školku v Husově
ulici (která byla v restituci po letech sporů vrácena původnímu
majiteli). Čistě a transparentně. Oproti tomu zástupkyně Spolku
U cihelny na Vráži vytrvale bojují za zachování volné louky před
vlastními zahradami.
Tomáš Hlaváček,
člen zastupitelstva
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Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Vzhledem k tomu, že kapacita mateřských škol
obvykle nedovoluje přijmout všechny děti, zveřejněná kritéria deklarují, které skutečnosti jsou pro
ředitele důležité při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje výlučně ředitel/ka školy, a to dle
školského zákona a správního řádu.
Bohužel, ale poměrně často se stává, že vedení města/obce do kritérií k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání zasahuje a toto není výjimkou
ani zde v Černošicích. Vedení města sice bude
deklarovat, že kritéria jsou pouze doporučením,
nikoliv nařízením, ale může si ředitel/ka dovolit
nerespektovat doporučení vedení města, když je
město zřizovatelem mateřské školy?
Ředitel/ka mateřské školy má povinnost
upřednostnit při přijímání dítěte v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky a dále
by měla respektovat právo dítěte na vzdělání
a skutečnost, že se vzrůstajícím věkem roste potřeba předškolního vzdělávání.

Je-li jedním z kritérií pro přijetí dítěte do MŠ
trvalý pobyt jednoho nebo obou rodičů v obci,
o legitimní kritérium se nejedná! Legitimní je pouze kritérium zvýhodnění dítěte s trvalým pobytem
v obci před dítětem, které v obci trvalý pobyt
nemá. Upřednostnění mladšího dítěte s trvalým
pobytem rodičů v obci, před starším dítětem s trvalým pobytem v obci, ale bez trvalého pobytu
rodičů v obci je diskriminací dítěte!
Pokud by z výše uvedeného kritéria nebylo vaše
dítě přijato do MŠ, rozhodnutí ředitele/ředitelky
o nepřijetí musí být v každém případě řádně odůvodněné, přestože jsou kritéria zveřejněná. Z rozhodnutí musí být patrné veškeré skutečnosti, které ředitele/ředitelku k nepřijetí dítěte vedly, proč
byly upřednostněny jiné děti atd. Pokud ředitel/
ka uvede pouze, že dítě nezískalo dostatečný počet bodů s odkazem na zveřejněná kritéria, nebo
že nebylo přijato z kapacitních důvodů, nejedná
se o řádně odůvodněné rozhodnutí. Rozhodnutí
je pak nepřezkoumatelné pro nedostatky v odů-

vodnění, a v případném odvolání by je měl krajský
úřad, jako nadřízený správní orgán, zrušit.
Důvodem pro zrušení rozhodnutí je i skutečnost, že je rozhodnutí ředitele/ředitelky založeno
na nezákonných kritériích.
Andrea Kučerová

Reakce vedení města
Zavedení jednoznačných a veřejně známých
kritérií pro přijímaní do školek i nadále vedení
města považuje za potřebný krok, který posiluje důvěryhodnost a transparentnost v situaci,
kdy poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku.
Současně se vedení města intenzivně snaží kapacitu mateřských školek zvýšit, a to výstavbou
nové školky v ulici Husova. Cílem je, abychom
měli dostatek míst pro všechny děti od věku
3 let a další kritéria nebyla třeba. Paradoxem je,
že výstavbě nové školky, která má být poblíž jejího domu, právě paní Kučerová intenzivně brání
soudními stížnostmi.
Filip Kořínek, starosta

Poděkování
Zúčastnila jsem se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích koncertu, který opět nadchnul všechny návštěvníky. Dovoluji si poděkovat za nádherné hudební prožitky a těším se na další koncerty duchovní hudby.	
Jana Dollanská

Reakce na text „Černá Černošická betonárna“ z minulého vydání IL
Popis historie ‚Provozovny betonárny‘ v Černošicích panem Filipem Kořínkem mne, člověka
dnes již plně odkázaného na pomoc druhých,
donutil požádat svou manželku, aby mým jménem napsala a zaslala do IL mé vyjádření, jako
bývalého zaměstnance Obvodního podniku
služeb Praha 5 (pracovníka betonárny) k popisované betonárně.
Obvodní podnik služeb Praha 5 betonárnu
vystavěl a provozoval ji do doby její privatizace v r. 1991. Betonárna byla kolaudována
jako ‚dočasná stavba‘ z důvodu ochrany zemědělské půdy, čímž nebylo možné, podle
tehdy platných zákonů, vydat trvalé odnětí
pozemků ze ZPF pro výstavbu betonárny,
ale pouze dočasné s tím, že se bude dočasnost stavby postupně prodlužovat. Trvalé

vynětí ze ZPF nebylo možné získat i přesto,
že v místě dnešní betonárny byla neřízená
skládka, značně nerovný terén, záplavová
oblast a pozemky tedy nebylo možné vůbec
zemědělsky využívat.
V r. 1991 stát dal betonárnu do privatizace
a já jsem byl nucen jednat, buď se do privatizace přihlásit a dát do zástavy střechu nad hlavou, nebo ukončit ve svých 40 letech pracovní
činnost s ohledem na můj hendikep vozíčkáře,
který by v té době těžko hledal jinou práci.
Mé rozhodnutí bylo nakonec se do privatizace přihlásit a dát v sázku domov svůj a své rodiny. V r. 1991 v hotelu Kazín v Černošicích jsem
betonárnu vydražil a byl jsem šťasten, že mám
práci a více než dalších 10 let jsem betonárnu provozoval s láskou. Naše služby využívali

a kladně hodnotili jak občané Černošic a okolí,
tak i Město Černošice.
Musím podotknout, že jsem Městu Černošice více než 10 let platil nemalou finanční
částku za pronájem pozemku, na němž část
betonárny stála, přestože se ukázalo, že tento
pozemek Město Černošice vůbec nevlastnilo
a dodnes nevlastní. Jak je vidět, tak peníze
z ‚černé stavby‘ Městu Černošice ‚černé‘ nepřipadají, ale letitou kvalitní práci mou a mých
zaměstnanců dokáže pan Filip Kořínek (mimo
jiné starosta Města Černošic) pošlapat jenom
proto, že se to právě hodí.
Předem děkuji za otištění mého vyjádření
v plném a přesném znění a přeji všem lidem
hlavně pevné zdraví a pak teprve to ostatní.
Otakar Kučírek, bývalý majitel betonárny Černošice

Zdravý rozum či likvidace betonárny?
Rád bych se, jako majitel pozemků, vyjádřil k článku p. starosty z dubnového vydání IL.
Historie betonárny byla popsána podrobně
panem starostou. Jen se v něm bohužel neobjevily nesplnitelné podmínky, které byly nedílnou
součástí neúspěšného jednání, a to například financování skateparku ve výši, která neměla reálný
ekonomický podklad.
Věřím, že se jedná o zařízení pro město velmi
prospěšné. Téměř všichni, kdo zde žijí, betonárnu
využili, případně využijí. Mnoho městských i soukromých staveb vzniklo z materiálů, které dodala
betonárna. Bez pomoci betonárny by dopad minulých povodní byl dramaticky horší. Betonárna byla
nonstop v provozu a zásobovala město zdarma
pískem. Betonárna funguje, platí daně, zaměstnává lidi. Za 31 let svého působení se stala nedílnou
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součástí života Černošic. Zrušením provozovny
betonárny se navíc nezlepší vzhled lokality, když
v okolí stojí Penny Market, stavebniny, benzínová
pumpa, ČOV, skladovací hala a pneuservis.
Úkolem starosty by namísto rušení zaběhlých
služeb měla být snaha o jejich zachování, tím spíše, když se aktivně podílejí na životě obce, mj.
podporou sportu a kultury. Současný majitel betonárny svou pomocí zájmovým spolkům ukázal,
že své sliby myslí vážně.
Není pravdou, že zastupitelé již nemohou ve
věci nic dělat. Z radnice jasně zaznělo, že pokud
zastupitelstvo bude pro zachování betonárny, stavební úřad pozastaví řízení o jejím odstranění do
doby pořízení změny územního plánu. Žádáme
dnes o možnost, aby využití pozemků posoudili
nezávislí odborníci.

Z tohoto důvodu činím veřejnou nabídku městu, a to uzavření memoranda, na základě kterého umožním na svých pozemcích postavit např.
kruhový objezd týkající se zamýšleného podjezdu
pod tratí, vodní vrty pro zásobování vodou, a dále
vyřešení otázky vlastnictví mých pozemků pod stávajícími komunikacemi na Vráži.
Zároveň majitel betonárny, kromě podpory
sportu a kultury, zajistí výstavbu trvalého protipovodňového opatření, zmenšení a částečný přesun
zařízení a výsadbu zeleně.
A za to chceme možnost pokračování provozu betonárny, která tu je již 31 let a vždy byla, je
a bude ku prospěchu města a jeho občanů.
Jaroslav Klán ml.

z města a okolí

Zádušní mše za Ludmilu Matrtajovou
Den sv. Medarda 8. června byl narozeninovým
dnem naší maminky, babičky a prababičky Ludmily Matrtajové, nar. r. 1921, která zemřela 18.
listopadu loňského roku. Byla z rodu Šůrů, který
se v Černošicích údajně datuje od r. 1651. Maminka, přestože dožila v Radotíně, zde zanechala
silnou stopu a pamětníci si jistě vzpomenou např.
na její uspořádané výstavy o historii Černošic.
Sbírala materiály nepřetržitě a ve svých 85
letech sepsala a vydala vlastním nákladem knihu Vzpomínky na Černošice a můj kulturní život. Vždy se zapojovala, ale i vymýšlela kulturní
programy pro spoluobčany. Měla, jak říkala, od
Pánaboha krásně posazený hlas, studovala zpěv
a písněmi rozdávala radost. V životě se setkala
s mnoha zajímavými lidmi, zůstala nám na památ-

ku bohatá korespondence, fotografie a vzpomínky. V r. 1992, za podpory operní pěvkyně Jarmily Novotné a z obdivu k ní založila společnost
nesoucí její jméno. Po dobu téměř 15 let, každý
měsíc uspořádávala setkání zajímavých účinkujících. Koncert či besedu málokdo odmítl, i když
bez nároku na honorář. Byli to jak studenti hudby,
tak renomovaní umělci. Se svým kouzlem osobnosti zajistila i sály pro tato setkání. Společnost
čítala na 300 členů. Dvakrát do roka pořádala
výlety s průvodcem, někdy i dvoudenní do zahraničí. Její nadšení a nápady nebraly konce. Sil
ubývalo, a tak ve svých devadesáti letech činnost
Společnosti J. Novotné ukončila, nikdo, kdo by
pokračoval, se bohužel nenašel.
Poslední tři roky byla odkázána na lůžko, nohy

Beseda: Detoxikace a výživa
Kdy: pondělí 16. května, 18.00 – 20.00
Kde: Centrum MaNa,
Komenského 2018, Černošice
(naproti kostelu)
Mateřské centrum Mraveniště zve všechny zájemce o téma „detoxikace a výživa“
a „imunita a nemoc“ na besedu s Mgr. Mirkou Slámovou, poradkyní zdravého životního stylu. O čem si budeme povídat? Například o tom, jak tělo vyčistit a získat živiny
a proč je to vlastně důležité. Co je imunita,
jak funguje, co ji narušuje a jak ji posílit.
Jak v našem těle vzniká nemoc. Proč je

důležité pracovat na opravdové prevenci
dobrou stravou či jakou roli hrají kvalitní
potraviny. Řekneme si více o zelených potravinách – ječmeni a chlorelle a čím našemu tělu prospívají a také jak nám mohou
pomoci zbavit se alergií, ekzémů, atopie,
astmatu, špatného zažívání apod.
Přihlásit se můžete předem na email:
mraveniste@seznam.cz, www.tamtammraveniste.estranky.cz.
Za MC Mraveniště
Jana Lágnerová Balová

HRAVÝ DEN s Mraveništěm
Kdy: v neděli 22. května,
14.00 – 19.00
Kde: zahrada u Sokolovny
Hravý den s Mraveništěm, to je
zábavné odpoledne plné soutěží,
které bude probíhat na zahradě
Sokola a v případě špatného počasí v tělocvičně Sokola. Děti (0-9 let)
se na toto jedno odpoledne promění v princezny a rytíře. A každý
z nich obdrží medaili.
Akci podpořila TJ Sokol Černošice a města Černošice.
Za MC Mraveniště
Jana Lágnerová Balová

ilustrační foto

Sběr víček pro Kristýnku
stále pokračuje
Děkujeme všem, kteří se zapojili do akce na pomoc nemocné Kristýnce. Stále více a více černošických občanů
k nám do MŠ Karlická přináší barevná víčka od nápojů. Do
sbírky se též zapojili i obyvatelé DPS ve spolupráci s panem
Miroslavem Strejčkem, kterému tímto děkujeme. Věřím, že
se nám společnými silami podaří touto cestou dopomoci
Kristýnce k dalším rehabilitacím.
Za kolektiv MŠ Dana Secká

jí nesloužily, ale mysl měla dobrou. Těšila se ze
svých bohatých sbírek, četla, vzpomínala. Byla
obklopena rodinou, sledovala, jak rostou pravnoučata, měla je na blízku. Radovala se z každé
návštěvy. Vzorně o ni až do posledních chvil pečovala vnučka Zuzka, při své mateřské.
Maminku jsme vrátili jejím milovaným rodičům
i Černošicím do rodinné hrobky. Zádušní mše za
Ludmilu Matrtajovou a její rodiče bude sloužena
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích
v den jejích nedožitých 95. narozenin ve středu
8. června 2016 v 18 hodin.
Za vzpomínku a modlitbu za maminku děkuje
Ludmila Vopálková s rodinou

Poděkování
pro pana Radka
Děkuji za vzpomínku na paní Mandovou,
kterou jsme všichni členové Masopustního spolku měli moc rádi a na zastávku u ní
jsme se vždycky moc těšili. Mrzí mne a trochu se stydím, že napsat o ní do IL nenapadlo mě. Její oblíbenou písničku budeme
u jejího domu samozřejmě na její památku
hrát dál.
Za Masopustní spolek Jana Paďouková

Květen
v MC Mraveniště
• Pá 6. 5. Korálkové mraveniště - vyrobíme si krásné korále a náramky z těstovin
• Pá 13. 5. Kočičí mraveniště - mňau
mňau...namalujeme či vyrobíme koťátka
a kočičky
• Pá 20. 5. Mašinkové mraveniště - jede
vláček jede krajem...uděláme si mašinky
a vagónky
• Pá 27. 5. Telefonkové mraveniště - haló
haló...pojďme si vyrobit telefon z kelímků
a provázku
MC Mraveniště můžete navštívit každý
pátek od 9 do 11 hod. v komunitním centru MaNa naproti kostelu v Černošicích nebo
každé úterý od 16 do 18 hodin v červené třídě v budově MŠ Barevný ostrov.
Ve čtvrtky dopoledne pro Vás pořádáme
procházky do okolí, info na našem facebooku, když nebude hezky, budeme v MaNě.
!!!NOVINKA!!! Od května pro Vás přidáváme čtvrteční setkávání v komunitním
centru MaNa, 9-11 hod, program stejný
jako v pátek.
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
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z města a okolí

Předškoláci z Karlické
v nové knihovně

FOTO: archiv MŠ Karlická

Děti ze tříd Krtečků a Lvíčat navštívily nově otevřenou knihovnu v ZŠ Mokropsy. Přivítala je paní knihovnice, která jim ukázala prostory knihovny
a seznámila je s pravidly půjčování knih. Poté si mohly děti samy prohlížet
jednotlivé knížky u stolečků a postupně je zase ukládat na dané místo.
V knihovně jsme strávili celou vyučovací hodinu, která nám v tomto příjemném prostředí rychle utekla.
Budoucí prvňáčci se již nyní těší na to, jak si budou v knihovně půjčovat
své oblíbené knížky. Paní knihovnice se s námi rozloučila s tím, že se na
nové čtenáře moc těší. Cestou do školky si děti nové zážitky vyprávěly
a povídaly si o knížkách, které si přijdou vypůjčit.
Za kolektiv MŠ
Dana Secká

-- Dětem se v knihovně líbilo. --

Inkluze? Ješte štestí, že jsme každý jiný!
Vysvětlovat dítěti, které od raného věku přirozeně ve svém okolí vnímá
různorodost a jedinečnost každého z nás, ať už jste hubení, krátkozrací,
extroverti či introverti, s tělesným postižením nebo třeba s autismem, co
je handicap, je velmi obtížné. Uvědomili jsme si to s dětmi ze školky Jednoho stromu v době příprav na oslavu Dne porozumění autismu, který se
každoročně slaví 2. dubna.
Pokud dětem v komunitě, ve které žijí či se vzdělávají, přirozeně vytváříte prostor pro společné setkávání v situacích, kdy jsou nuceny hledat cesty a postupy ke společné komunikaci, učit se chápat, že každý
z nás vidí svět trochu jinak, jste vzorem v tom, jak se dorozumívat, i když
ten druhý se třeba slovně vyjadřovat neumí nebo nemůže, umožníte jim
zažít různorodost a těžit z ní pro sebe cokoli nového, objevného, je pak
2x FOTO: Alena Laláková

velmi těžké udělat krok zpátky a vysvětlovat, že jedinečnost či odlišnost
je postižením. Není třeba na něj upozorňovat, není třeba postiženého
integrovat, je třeba změnit úhel pohledu a vidět každého jako individualitu se speciálními vzdělávacími potřebami. Kdo z nás je nemá? To je
teprve inkluze.
Slovo, které je v poslední době velmi často skloňované ve všech médiích v souvislosti se změnami ve školském zákoně i systému.
A protože my inkluzi opravdu již několik let žijeme, nikoli o ní jen
mluvíme, rozhodli jsme se vyrazit oslavit Den porozumění autismu v pátek 1. dubna společnou pochůzkou po Černošicích, abychom lidem,
které potkáme nebo navštívíme, vysvětlili, proč je dobré si připomínat
a slavit tzv. Modrý den. Děkujeme za vřelé přijetí na úřadu v Černošicích,
v knihovně, ve škole u kostela i v Bílé slunečnici. Děkujeme všem, kteří
se s námi zastavili a chvíli přemýšleli o tom, zda je stále třeba dokola
mluvit o něčem, co se dá klidně dobře prožívat, když chceme.
Alena Laláková, www.jedenstrom.cz

-- 2. dubna je Dnem porozumění autismu. Děti z Jednoho stromu proto vyrazily na procházku po Černošicích, aby lidem vysvětlily,
proč je dobré si připomínat a slavit tzv. Modrý den. --

Díky a na podzim opáčko!
Z iniciativy Spolku pro partnerství evropských měst (SPEM) přivítali v prvním dubnovém týdnu žáci 7. třídy naší školy osm stejně starých dětí z partnerského Themaru k třídenní společné výuce angličtiny.
Paní učitelka Jana Sluková, které patří naše první velké poděkování,
připravila pro děti pestrý a zábavný program, prostřednictvím něhož se
děti mohly vzájemně poznávat. Náš dík samozřejmě patří i všem ostatním
školou povinným, kteří se na zdárném průběhu celé akce podíleli.
Odpoledne členové spolku děti provázeli Prahou (tou byly německé děti
nadšené) a cestovali s nimi na Karlštejn. V této souvislosti bychom chtěli
zvlášť vyzdvihnout ochotu pana Bergmanna, který umožnil dětem zdarma
projížďku po Vltavě. Rána a večery trávily německé děti v rodinách spolužáků. Také jim jedno velké díky! Bez jejich velké pomoci by se nic konat
nemohlo. V neposlední řadě SPEM děkuje také vedení města za finanční
přispění na dopravné a uvítací pohoštění.
Při loučení dětí tentokrát neteklo tolik slziček jako předloni, kdy jsme
s výměnou školáků začínali. Ale taky proč? Vždyť se děti po prázdninách
znovu setkají. Na podzim se jede do Themaru!
Za SPEM Hana Houštecká
12

FOTO: Jaroslav Houštecký

-- Skupina německých dětí s doprovodem na výletě do Prahy --

z města a okolí

Noc s Andersenem v Barevném ostrově
Již popáté letos proběhlo 1. dubna v MŠ Barevný
ostrov čtení s Andersenem. Letos jsme pozvali
Hanku Jelínkovou, černošickou spisovatelku dětských knih. Děti velmi poutavě seznámila s tím,
jak se knihy píší, ilustrují i tisknou v tiskárně. Paní
spisovatelka přečetla příběh ze své knihy a rozdala dětem drobné dárky. Děti byly nadšené, neboť
se dozvěděly informace o vzniku knih, které nevěděly. Po dobré večeři, kterou nám uvařily paní
kuchařky Péťa a Helenka jsme si s dětmi četly
z přinesených oblíbených knih dětí až do chvíle,
než si pro ně přišli rodiče. Akce se nám letos moc
líbila a těšíme se na příští rok.

FOTO: archiv MŠ Barevný ostrov

Za kolektiv Barevného ostrova
Andrea Červenková

-- Děti se dozvěděly, jak se knihy píší a ilustrují. --

Letní Barevná Školka
Do školy Barevný ostrov mohou děti (nejen ty,
které sem běžně chodí ve školním roce) chodit
i o letních prázdninách. Jednotlivé týdny Letní
Barevné Školky jsou připraveny v duchu čtyř
živlů. Od 11. do 15. července to budou Víly
a Elfové, tedy VZDUCH; od 18. do 22. července Moudrost zvířat, tedy OHEŇ; od 25. do
29. července Síla stromů, tedy ZEMĚ a od 1.
do 5. srpna to bude téma Berounka čaruje,

tedy VODA. Otevřeno bude vždy od 7.30 do
17.00, většinu času přitom budeme trávit v přírodě (procházky v lese, pikniky v přírodě, hry
na školní zahradě a u řeky, plavby přívozem).
O dětskou skupinu patnácti dětí bude každý týden pečovat tým čtyř pedagogických průvodců, přičemž program se bude přizpůsobovat
potřebám a naladění dětí.
Přihlásit je možné děti od 3 do 8 let. Přihláš-

Triumf černošických hokejistů
Foto: Filip Havlík

ky zasílejte do 31. 5. 2016 na email: barevnaskolka@gmail.com. Kontaktní osobou je Liana Kúthová, hlavní průvodce dětí, dlouholetý
předškolní a speciální pedagog, tel.: 733 198
115, případně Jana Kočí, která zajišťuje administrativní chod prázdninové školky, tel.: 777
351 477. Je možné přihlásit se i na jednotlivé
dny v týdnu. Cena za týden včetně stravy je
2.900 Kč.
Andrea Červenková,
MŠ Barevný ostrov

dý víkend hrají zápas. Za letošní sezónu jich bylo
celkem 30, z toho 15 na domácím stadionu, 15
venku. Sezóna je náročná nejen pro hráče, ale
i pro jejich rodiče. Vozí je na tréninky a absolvují s nimi i zápasy, podporují je a jsou velkými
fanoušky. Chtěl bych tedy všem rodičům moc
poděkovat!
XX Jaký byl ten rozhodující vítězný zápas?
Hrál se na „domácí půdě“ – přišlo hodně
fanoušků?
Sparta měla před posledním zápasem o bod navíc než černošický tým, takže jsme je museli porazit, abychom vyhráli. Přišlo nám fandit mnoho dětí
z klubu, podpora fanoušků byla veliká i z řad rodičů
a kamarádů. Kluci podali asi svůj dosud nejlepší
výkon, byl to skvělý, férový zápas a kluci si to první
místo zasloužili. A to i přesto, že jsme ještě před
pár měsíci byli sotva v podvědomí všech protivníků
– dělali si z nás legraci, že jediný důvod, proč jsou
Černošice známé, je vila Radovana Krejčíře, ale
že stejně nikdo neví, kde ta „díra“ je.

-- zleva vrchní řada - trenéři P. Suchý, D. Voska, zleva druhá řada - útočníci Š. Protiva,
A. Krásný, A. Dobrovodský, J. Václavek, T. Mack, L. Besser, J. Linhart, D. Kreisa,
zleva klečící - obránci J. Halbych, T. Voska, J. Helikar, M. Havlík, brankář J. Dlouhý --

Konec hokejové sezóny, poslední zápas Krajské ligy v kategorii mladších žáků na domácí půdě, skvělý výkon týmu černošických hráčů. Na své konto si připsali vítězství
5:2, porazili Spartu a stali se nejlepším týmem ve Středočeském kraji ve své kategorii. Zeptali jsme se Pavla Suchého, trenéra vítězného týmu oddílu SK Černošice, zda
si mysleli na vítězství už od začátku a jaká vůbec pro tým byla letošní sezóna.
Letošní tým mladších žáků se skládal převážně
z kluků narozených v roce 2004 doplněnými
kluky ročníků 2005 a 2006. V této kategorii byli
tudíž už druhým rokem, takže byli dobře sehraní.
Nicméně na rozdíl například od Sparty jsme malý
klub. Větší kluby mají na tréninku přes dvacet
dětí, ve výsledku jich hraje třeba 18. U nás si za-

hráli všichni (tj. 14 + gólman), o což výjimečnější
vítězství bylo – zkrátka se potkalo více šťastných
okolností. Utvořila se výborná parta a kluci táhli
za jeden provaz.
XX Jak často trénujete?
Mladší žáci trénují 4x v týdnu od září do března
(3x po škole, jednou před ní) a k tomu skoro kaž-

XX Co čeká kluky dál?
Kluci teď mají tři týdny volno, potom už začne nová
sezóna, kdy se ročníky 2004 přehoupnou do kategorie starších žáků. Čeká je tedy tzv. suchá příprava, která trvá dva měsíce, pak mají prázdniny,
koncem srpna pojedou na týdenní soustředění
do Soběslavi a v září zase hurá na led!
XX Co byste jim vzkázal?
Chci poděkovat nejen všem klukům v týmu, jejich
rodičům a našim fanouškům, ale také vedení klubu, dále svému asistentovi Davidu Voskovi a vedoucí Markétě Helikarové za super sezónu!
Všem výše zmíněným děkuje za skvělou reprezentaci města i vedení města a gratuluje k vítězství!
Adéla Červenková
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Cyklistický závod FunRide je opět zde
Kdy: sobota 14. 5.
Kde: s tart a cíl v ul. Husově
u basketbalového hřiště
Letošní 13. ročník – a třetí v Černošicích - se pojede v sobotu 14. května. „Letos se FunRide koná v sobotu po pátku třináctého – a máme
třináctý ročník. A protože každý rok dáváme závodu nějaké motto, letošní
volbu ty třináctky samozřejmě ovlivnily,“ říká organizátor akce Jan Novák. „Takže letošní heslo je ‚Smůla kolo nedožene‘. A já věřím, že to pro
všechny cyklisty bude platit.“
Start a cíl závodu bude v ulici Husova u basketbalového hřiště. Zazávodit si mohou všechny generace. Dětské kategorie pojedou závod na
vzdálenosti od 200 metrů do 1,5 kilometru po polní cestě a louce. Hlavní závod juniorů a dospělých se pojede na sedmikilometrovém okruhu
v okolí Černošic. Žáci pojedou jedno kolo, dospělí tři kola, tedy závod
dlouhý 21km.
Jan Novák věří, že se letošní závod vydaří stejně jako ten loňský. „Loni
si přijelo zazávodit 120 lidí, od těch nejmenších v kategorii Bejby-Odrážedla až po seniory. Bylo skvělé počasí a báječná atmosféra,“ připomněl
organizátor a dodal: „Již teď je přihlášen solidní počet účastníků z minulých ročníků, například černošický cykloklub Black Town přihlásil na

Zprávy
ze Sokola

FOTO: archiv organizátora
závodu (2015)

-- Loni jelo FunRide více než 120 závodníků.
A i letos se závodní listina plní. --

závod 15 svých členů.“ Více informací, mapu tratě, časový rozpis závodu
a on-line přihlášku naleznete na www.funride.cz.
Dana Jakešová

Turnaj ve stolním tenise
Dne 19. 3. uspořádal oddíl stolního tenisu Sokol Černošice turnaj pro
neregistrované hráče. Blahopřejeme vítězům, Daliboru Malinovi v kategorii dospělí i Ivoně Kamenské v kategorii děti. A věřím, že i poražení si
pěkně zahráli a příští rok se potkáme znovu.
Petr Charvát

Sokol Černošice nabízí v letní sezóně k pronájmu

FOTO: Petr Lagner

* antukový kurt
* hřiště s umělým povrchem
* zahradu
* tělocvičnu
Cena za pronájem kurtu/hřiště/tělocvičny:
Hodinová sazba (bez ohledu na počet účastníků)
200 Kč
Půldenní rezervace (3 až 5 hodin)
500 Kč
Celodenní rezervace ( více než 5 hodin)
1.000 Kč
Nářadí a náčiní, ozvučení tělocvičny
50 Kč
V případě zájmu volejte 731 160 646 nebo pište na rezervace@sokolcernosice.cz.
Za Sokol Černošice Michaela Dvořáková

Děti učíme hrát to, co je baví
Hudební škola Pavel Hokr nabízí výuku v učebnách obou černošických základních škol a učitelé také dochází do domácností. Škola funguje v rámci
Střediska volného času Všenory. V současnosti se učí hrát přes 90 černošických dětí a také několik dospělých. Největší zájem je o klavír, hrajeme
také na akustickou a elektrickou kytaru, flétny, akordeon, vyučuje se populární zpěv a máme i rychlokurz klavíru pro dospělé.
Přihlásit se může každý, kdo má chuť zkusit hrát, bez ohledu na věk.
Neklademe žádné požadavky na talent, nemáme žádné učební osnovy. Pro
většinu dětí má být hraní na nástroj koníčkem. Proto je snahou učit takové
skladby nebo písničky, které děti znají a které je baví. Skladby si většinou
vybírají samy děti a úkolem učitele je poradit jim, jak vybranou písničku

nebo skladbu zahrát. Na prvním místě je nadšení a radost z hraní. A až na
dalším místě je kvalita provedení. Učitel individuálně posuzuje, do jaké míry
má vyžadovat správnou techniku, aby to dotyčný zvládl a neznechutilo mu
to hraní.
Několikrát za rok se konají koncerty. Účinkovat může každý. Nejmladší
děti obvykle hrají lidovky. Od mírně pokročilých jsou nejčastěji slyšet písničky od Uhlíře a Svěráka. Pokročilejší předvedou buď nějakou klasickou
skladbu nebo některou populární aktuální hitovku, případně populární evergreen. Na koncerty se můžete přijít podívat 14., 21. a 24. června do sálu
dr. Fürsta v Dobřichovicích. Optimální doba pro přihlašování nových zájemců na školní rok 2015-16 je květen. Podle předběžného počtu zájemců se
budou plánovat rozvrhy na další školní rok.
Pavel Hokr

Humanitární sbírka Diakonie Broumov
Kdy: pátek 13. 5. od 15.00 do 18.00
a sobota 14. 5. od 8.00 do 14.00
Kde: Dům s pečovatelskou službou
na Vráži
Již tradičně proběhne v Černošicích humanitární sbírka pro občanské sdružení Diakonie Broumov. Jde o neziskovou organizaci,
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která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost.
Přinést můžete oblečení, lůžkoviny, ručníky,
látky, domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky, přikrývky, obuv, hračky i menší funkční

elektrospotřebiče (např. rychlovarná konvice).
Všechny věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem
nepoškodily.
Více informací o Diakonii Broumov najdete na
www.diakoniebroumov.org.
Milena Paříková, členka Rady města Černošice

z města a okolí
hosty. Teď už se do nových prostor pomalu stěhují žáčci a provoz knihovny je v plném proudu.
Michaela Šlesingerová, pedagog

Krátké zprávy
ze Základní školy
V dubnu jsme zakončili třetí čtvrtletí tohoto školního roku a spolu s tím byla otevřena i dlouho očekávaná nová půdní vestavba, kde už také začala
fungovat školní knihovna. Právě v této knihovně
proběhla první dubnový víkend Noc s Andersenem pro nejlepší čtenáře z prvního stupně.
Ani ve sportu jsme tentokrát nezaháleli, uskutečnil se poslední lyžařský kurz v Peci pod Sněžkou a žáci prvního stupně reprezentovali naši
školu v Zimní olympiádě, která se uskutečnila na
černošickém zimním stadionu. Bohužel už nám
pro tento školní rok skončila výuka bruslení, poslední lekce se nesly v duchu karnevalu, ke kterému se připojily nejen děti, ale i paní učitelky.
Žáci pátých tříd už se připravují na soutěž v první pomoci Helpík. Zatím mají za sebou pouze první kolo, ze kterého vzejdou naši reprezentanti do
kola krajského. To proběhne jako vždy v květnu
na fotbalovém hřišti v Mokropsech.
Naše škola hostila i okresní kolo Matematické olympiády, ve kterém se černošičtí rozhodně
neztratili - Ondřej Kubec (8.B), Filip Novák (7.B)
a Ben Rais (7.A) skončili ve svých kategoriích na
druhých a třetích místech. Gratulujeme!
I v letošním školním roce se u nás rozběhl kurz
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče - Předškolák. Zájemci se scházejí každou středu v budově
Komenského a připravují se společně na vstup
do první třídy.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ BUDOUCÍCH 1. TŘÍD
Zápis do ŠD se koná v úterý 10. 5. nebo 17.
5. 2016 od 15.30 do 17.00 hodin v ZŠ Pod
Školou v prostorách školní družiny – budova
„A“. Zápis je určen pro žáky ŠD Pod Školou
i ŠD v ulici Komenského.
INFORMACE PRO RODIČE SOUČASNĚ
CHODÍCÍCH ŽÁKŮ DO ŠD
Žáci se přihlašují na každý školní rok znovu
prostřednictvím zápisního lístku, který obdrží
od vychovatelek ve svých odděleních.
Podrobnosti o zápisu lze nalézt na webových
stránkách školy.

Upozorňujeme, že školní rok bude ukončen v ŘÁDNÉM termínu, tedy 30. 6. 2016.
Vzhledem ke stavebním pracím, které budou na naší škole během letních prázdnin
probíhat, žádáme MŠMT o odložení začátku příštího školního roku na 19. 9. 2016.
V současné době čekáme na schválení
tohoto termínu. Přesné informace zveřejníme během měsíce června.

Noc s Andersenem
Letošní nocování s knížkami, kterého se zúčastnilo 48 dětí, se odehrálo v nově vybudovaném podkroví mokropeské školy, kam se také
přestěhovala školní knihovna. Děti si poslechly
kapitolu „Jak zařídil oblevu" z knihy Vratislava
Maňáka Expedice z pohlednice v podání pana
učitele Luďka Svobody. Také jsme tu přivítali paní
spisovatelku Petru Neomillnerovou, která dětem
vysvětlovala vznik knihy od autorského nápadu
k jejímu vydání.
Letošní ročník Noci s Andersenem připomněl
180. výročí vzniku pohádky o malé mořské víle
a 40. výročí oslavila také filmová verze pohádky
Karla Kachyni, kterou děti zhlédly. Paní učitelky
Vratislava Kutílková a Martina Václavková, které
pro děti spolu s paní knihovnicí připravily program, byly celý večer převlečeny za mořské víly.
Úkoly na stezce odvahy v pozdních večerních hodinách se rovněž nesly v duchu mořského světa
a při výtvarné činnosti děti zdobily různé mořské
tvory.
Společně pak všichni přespali v nových podkrovních prostorech. Po snídani děti dostaly
knižní dárek spolu s pohlednicí od Šárky Zikové
s básničkou Vratislava Maňáka.
Těšíme se opět za rok!
Simona Kysilková Šnajperková,
školní knihovnice

Odpoledne s Andersenem
Asi dvacet pět čtenářů se nás sešlo 1. dubna
také ve škole v Komenského. I my jsme prožili
společně Odpoledne s Andersenem. Začátek
patřil Malé mořské víle v podání páťáků. Hned
po pohádce jsme si navzájem představovali naše
knihy. Názvy knížek jsme napsali do kvítků a vytvořili tak krásný rozkvetlý strom. Velice zajímavé

bylo vyprávění o knihách pana Müllera, který za
námi přijel z nakladatelství Albatros a jednu knihu
nám "uvařil". Tělo jsme si protáhli při luštění křížovky o Karlu IV. a při dalších soutěžích. Radost
nám udělala i vlastnoručně vyrobená záložka do
knihy. Odpoledne s Andersenem se moc povedlo a všem se líbilo.
Čtenáři z "Komendy"

Zeměpisná exkurze Drážďany
Vyučující 7. tříd se rozhodli svým žákům zpestřit výuku zeměpisu. A protože osnovy předepisují
Evropu, vyrazili jsme do Spolkové republiky Německo, do Drážďan.
Naše první kroky vedly do Drážďanské galerie.
Po prohlídce se výprava přesunula do Německého hygienického muzea. Název moc nelákal, o to
větší překvapení čekalo při prohlídce. Na obrovské ploše zde bylo k vidění vše o lidském těle,
v každém sále jsme si navíc mohli vyzkoušet různé činnosti. Závěr exkurze byl věnován návštěvě
Altmarktu, obchodního srdce města.
Můžeme si odškrtnout splnění kapitol zeměpisu s názvem Německo, doprava, cestovní ruch
a obchod, zopakován byl přírodopis, kapitola lidské tělo, výtvarná výchova i dějepis, vše během
jediného dne.
Luděk Svoboda, pedagog

Zimní olympiáda pro 2. a 3. třídy
Ve středu 16. 3. se na černošickém zimním
stadionu konala již 4. zimní olympiáda pro žáky
2. a 3. tříd. Své síly poměřili závodníci z několika
škol. Soutěžilo se v pětiboji (rychlobruslení, slalom, vytrvalost, štafeta, střelba) a v minihokeji.
V pětiboji nás reprezentovala dvě družstva.
Družstvo A: Rulfová 3.E, Faitová 3.E, Dušátko
3.E, Bestandig 3.B
Družstvo B: Čížková 2.B, Arnold 2.B, Novotný
2.A, Tichý 2.E
Minihokej: Jarkovský 2.E, Blaho 2.E, Nešpůrek 3.E, Bláha 3.D, Kaiser 2.A, Beňačka 3.D,
Veselský 3.D, Večeřa 2.E
Všichni zúčastnění bojovali s nadšením, ze
všech sil, podporovali se navzájem a hráli fair
play. Předvedenými výkony získalo v pětiboji družstvo A 5. místo, družstvo B 8. místo a naši hokejisti vybojovali úžasné 1. místo. Svými sportovními
výkony si vysloužili nejen zasloužený potlesk, ale
i diplomy, medaile a pohár.
Děkujeme za podporu rodičům i fanouškům.
Martina Václavková, pedagog
FOTO: L. Svoboda

Otevření nové půdní vestavby
V úterý 22. března byly pro veřejnost otevřeny prostory nové půdní vestavby. Zájemci z řad
veřejnosti si mohli prohlédnout novou knihovnu,
výtvarný ateliér, jazykovou učebnu i dvě učebny prvního stupně. Šance vidět nové místnosti
využilo celkem 115 návštěvníků, o něž pečovali
průvodci z osmých a devátých tříd, jejich dojmy
z návštěvy pak zaznamenávali „reportéři“ Ondra
a Tomáš z 5. A.
O týden později pak celé nové patro slavnostně
otevřel i pan starosta spolu s dalšími pozvanými

-- Sedmáci se podívali do Drážďan, kde navštívili i galerii. -15
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Co se v poslední době událo v černošické ZUŠce
Téměř veškerá energie pedagogů a dalších pracovníku ZUŠky je věnována každodenní péči
o naše žáky a jejich uměleckému růstu. Že se
nám to daří, o tom svědčí například úspěchy našich žáků v různých soutěžích. A nejen to, máme
velikou radost, že v letošním roce byla přijata
k dennímu studiu na Deylově konzervatoři žačka
Marie Heczkové - klavíristka Marie Semínová.
Byla dokonce vyhodnocena jako nejlepší uchazečka o studium.
Ministerstvo školství vyhlásilo pro tento školní
rok soutěž mimo jiné v komorní hře s převahou
dechových nástrojů a komorní hře s převahou
smyčcových nástrojů. V obou disciplínách jsme
měli svá želízka v ohni a takto to dopadlo.
Komorní hra s převahou dechových nástrojů:
• Trio ve složení Júlie Pavlová, Viktorie Kuchařová, Helena Semínová získalo nejprve 1.
místo s postupem v okresním kole a následně
v krajském kole 2. místo;
• trio ve složení Michaela Pavlová, Viktorie Kuchařová a Helena Semínová 2. místo v okresním kole.
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů:
• Duo ve složení Eliška Cejnarová, Ludmila Bruthansová - 2. místo v okresním kole;
• Kvartet ve složení Adam Cejnar, Viktorie Kuchařová, Eva Slavická a Eva Čtyrová /host ze
Zuš Zbraslav/ - 2. místo v okresním kole.
Úspěchy mladých výtvarníků a fotografů
Velkým překvapením a radostí posledních
dnů jsou úspěchy výtvarníků v regionální soutěži
vyhlašované ZUŠ
Řevnice a Modrým domečkem
s tématem Diva-

FOTO: Ivan Látal

-- Helena Semínová, která je přijata na konzervatoř jako nejlepší uchazečka. --

dlo. Na nějakou dobu se výtvarný ateliér i fotoateliér proměnily v nefalšovanou divadelní dílnu
a odevšad na nás vykukovaly nejrůznější hlavy
zvířecí, pohádkové, fantastické, postavy lidské
i nelidské a divadelní scény malé, velké i obrovské. I v této soutěži žáci černošické ZUŠky
uspěli.
1. kategorie – prostorová tvorba
• 1. místo Dorotka Tůmová
• 2. místo kolektivní dílo Anny Wollemannové,
Elišky Barchánkové a Terezy Maškové
• 3. místo Tereza Mašková
• Čestné uznání Linda Klajmonová
2. kategorie – prostorová tvorba
• 2. místo Adam Cejnar
• 3. místo David Jelínek
• Čestné uznání Lucie Šnoblová, Tomáš Paulus, Ondřej Michálek a Hynek Zapletal
Fotografie:
• 1. místo Adam Cejnar

• 2. místo Hana Janeková
• 3. místo Laura Trnková
• Čestná uznání: Matěj Urban, Karolína Eliášková, Adam Janek a Jan Drahokoupil
Marie Janeková se navíc probojovala do
finále celostátní fotografické soutěže Photocontest, kterou vypisuje Gymnázium Oty Pavla
v Radotíně.
Ze všech trofejí našich žáků se velmi radujeme a v závěru školního roku na ně čeká malá
odměna jako dík za jejich pilnou práci, vzornou
reprezentaci a šíření dobrého jména nejen naší
školy, ale i Černošic.
Od 12. 5. 2016 proběhne v mokropeské
kapličce výtvarná výstava, kde bude moci široká veřejnost zhlédnout tvorbu žáků oceněných
i neoceněných.
Ludmila Plzáková,
ředitelka ZUŠ Černošice

-- Oceněné fotografie: zleva - 1. místo Adam Cejnar: Rock ve fraku, 2. místo Hana Janeková: Stát jsem já!, 3. místo Laura Trnková: Raťafák --

KOLOběh
Kdy: sobota 21. května
Kde: hřiště v Husově ul.
Rodiče dětem při ZUŠ Černošice pořádá
závody na koloběžkách v sobotu 21. května na hřišti v Husově ulici na Vráži. Přivítáme zájemce od 0 do 100 let. Soutěží se
ve sjezdu, slalomu, jízdě zručnosti, štafetě
1+1 - dítě + dospělý. Hodnotí se i kostým,
a tak neváhejte řádně se vymaškařit.
Ivan Látal
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Taneční obor ZUŠ Černošice
hledá prostor
Taneční obor ZUŠ Černošice hledá prostor
na uskladnění krojů, textilií, a pomůcek na
další školní rok. Kvůli navýšení kapacity ZŠ
Černošice zde bohužel nelze prodloužit nájem místnosti, kde jsou věci uskladněny nyní,
nutně tedy potřebuje místo, kam by se mohl
všechen inventář přemístit. Hledáme místnost
o velikosti cca 18 – 20 m2, která nesmí být
vlhká, musí být dobře větraná, bez prachu

a se samostatně přístupným vchodem, nejlépe v docházkové vzdálenosti od městského
sálu na Vráži, kde po celý týden taneční obor
působí.
V případě jakýchkoliv tipů nás prosím kontaktujte. Děkujeme.
Za FS Pramínek
Magdaléna Voldřichová

z města a okolí

Týden uměleckého vzdělávání
a amatérské tvorby již počtvrté

Letní tábor
V červenci se uskuteční 3. letní tábor pro
mladé fotografy. Catering zajišťuje restaurace Bolleta, za což jí nesmírně děkujeme.

Kdy: 21. – 29. května
Národní informační středisko pro kulturu v roce
2013 odstartovalo novou tradici, a to Týden
uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Cílem je, jak NIPOS uvádí: „upozornit na bohatství
a rozmanitost uměleckého vzdělávání i amatérské umělecké tvorby po celé České republice.“
ZUŠ Černošice se k akci pravidelně připojuje
a nejinak tomu bude letos!
Letošní ročník proběhne od soboty 21. 5. do
neděle 29. 5. a můžete se těšit hned na 4 akce.
Týden zahájíme sobotním závodem koloběžek
pro děti a rodiče ZUŠ, který pořádá spolek Rodiče dětem – Černošice; dále se v úterý 24. 5.
můžete od 18 hodin těšit na koncert nejmladších žáků ZUŠ a Týden ukončíme 2 akcemi –
vystoupením Folklorního souboru Pramínek na
zastávce Poberounského folklorního festivalu
Staročeské máje na letenské návsi a koncertem
Chorálku – přípravky Dětského pěveckého sboru Chorus Angelus – u mokropeské kapličky sv.
Václava.
K Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské
tvorby se můžete připojit i vy! Podrobné informace najdete na http://www.amaterskatvorba.cz.

Za Foto-školu vidění
Ivan Látal

Zápis do ZUŠ
Rádi bychom pozvali budoucí šikovné a pilné žáčky k zápisu do ZUŠ Černošice, který
proběhne:
v týdnu od 13. -17. června
do hudebního oboru
21. června
do tanečního oboru
v týdnu od 13. -17. června
do výtvarného oboru
Podrobnější informace získáte na www.zuscernosice.cz.
Ludmila Plzáková,
ředitelka ZUŠ Černošice

Za spolek Rodiče dětem – Černošice, z.s.
Magdaléna Voldřichová

Pramínek na Staročeských májích
Kdy: neděle 15. května
Kde: Masopustní náměstí
V programu Májových slavností nebude
samozřejmě chybět ani letos vystoupení
Folklorního souboru Pramínek při ZUŠ Černošice, který si pro letošní rok připravil dvě
pásma – Co dobrého do břicha v provedení
malého Pramínku a velký Pramínek se před-

staví s novým pásmem písní a tanců z Valašska. Pramínek vystoupí i na další zastávce
Staročeských májů – v sobotu 28. 5. 2016
na návsi v Letech. Těšíme se na vás!
Za FS Pramínek
Magdaléna Voldřichová

FOTO: Ivan Látal

-- Soubor Pramínek nebude chybět ani na letošních Májích. --

Bazar
dětského oblečení
a sportovních potřeb
KDY: sobota 21. května,
16.30 – 19.00
KDE: Sokolovna
Maminky a tatínkové,
přijďte nakupovat! Oblečení,
hračky a potřeby pro kojence
od nejmenších velikostí, pro batolata, předškoláky a děti
nižšího školního věku
i kousky pro těhulky.
Vše většinou za velmi
příznivé ceny. V průběhu bazaru bude otevřen přímo
v tělocvičně také dětský
minikoutek pro klidné
nakupování.
Prodávající se musí
registrovat.
Vzhledem ke kapacitě prostor je nutná REGISTRACE PRODÁVAJÍCÍCH na emailové adrese: mraveniste@seznam.cz. Prodejní místo je
omezeno velikostí jedné deky, kterou si prosím
přineste s sebou.
Vstupné je dobrovolné. U vchodu bude umístěna sbírka hraček a finanční sbírka na provoz
Mateřského centra. www.tamtammraveniste.
estranky.cz
Projekt je podpořen Městem Černošice a TJ
Sokol Černošice.
Za MC Mraveniště
Jana Lágnerová Balová
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Proč je tu spolek Rodiče dětem – Černošice, z.s.

Farmářské trhy
na Vráži
Kdy: s obota 7. a 21. května,
8.00-12.00
Kde: náměstí Centra Vráž
Sezóna farmářských trhů se rozjíždí a jejich příznivce jistě potěší nové trhy na
náměstí Centra Vráž. Za jejich pořádáním
stojí organizátorka tradičních Adventních
trhů v Dobřichovicích a oblíbených Mikulášských trhů v Černošicích. Ambici mají
nové farmářské trhy stejnou – stát se příjemnou společenskou událostí.
Pravidelné farmářské trhy na náměstí začnou v sobotu 7. května. Budou se
opakovat ob týden až do října. Zboží,
zejména ovoce a zelenina, se bude na
stáncích objevovat postupně dle sezóny.
Také se můžete těšit na tradiční výrobky,
jako jsou sýry, klobásky, pečivo, bylinky
nebo med.
Sobotní dopoledne na nákupech nahání husí kůži, možná nejen, mužské populaci, ale představa, že si zajdete na malé
tržiště, kde posnídáte před Vámi připravená vajíčka, začnete den s dobrou kávou
nebo si Vaše děti smlsnou na skvělých
palačinkách, to už zní přeci jen lákavě.
A s košíkem, plným kvalitních potravin od
farmářů, můžete na závěr zajít ještě na
dobrý oběd nebo sklenku vína. Pro děti
bude na prvním trhu připravený skákací
hrad.
Věříme, že trhy na Vráži se stanou oblíbeným cílem Vašeho sobotního dopoledne.
Zájemci z řad dalších farmářů se mohou hlásit na tel. 736 761 394.

Spolek Rodiče dětem - Černošice z.s. působí
při ZUŠ Černošice již od roku 1992. Jeho hlavním posláním je sdružovat všechny rodiče, zákonné zástupce, absolventy, pedagogy, přátele
a příznivce ZUŠ Černošice a vytvářet tak platformu, kde se mohou všichni potkat mimo výuku
a učební osnovy.
Spolek se snaží finančně a materiálně podpořit
aktivity žáků ZUŠ Černošice, a také být nápomocný při žádání o granty. Dále spolek zastřešuje všechna tělesa působící v ZUŠ Černošice,
které nemají vlastní právní subjektivitu. Spolek
Rodiče dětem - Černošice, z.s. je tu nicméně
především pro společné setkávání v příjemném
kulturním prostředí a posilování komunity kolem
ZUŠ Černošice a v Černošicích vůbec. Naším
cílem je rozvíjet v dětech zájem o umění, kterému

se učí ve škole, probouzet jejich zájem o Černošice a osobnosti spjaté s regionem a v neposlední
řadě stmelovat rodiče, pedagogy a děti, aby se
všichni do ZUŠ rádi vraceli, ať už na straně vyučujících, publika nebo organizátorů.
Pokud Vás pár těchto stručných vět zaujalo,
budeme rádi, když přijdete mezi nás! Uvítáme
do týmu další aktivní členy, kteří mají nápady, co
bychom mohli všechno podnikat. Nejbližší setkání proběhne v pondělí 2. 5. 2016 od 19.00
v sále ZUŠ Černošice. Veškeré další informace
o nás, našich aktivitách i přihlášku najdete na
www.zuscernosice.cz/spolek/.
Za spolek Rodiče dětem – Černošice, z.s.
Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz/spolek/
www.facebook.com/zuscernosice

Nový ceník inzerce - platnost od 1. 7. 2016
Černobílá inzerce:
Velikost (mm, š x v)

ČB – inzertní strany
umístěné na konci
časopisu

ČB – inzertní strana
umístěná mezi redakčními
stranami

celá strana A4 (184x260)

4.125 Kč

6.188 Kč

1/2 strany A4 (184x127)

2.145 Kč

3.218 Kč

3/8 strany A4 (184x94)

1.485 Kč

-

1/4 str. (89x127 nebo 184x61)

1.100 Kč

1.650 Kč

1/8 strany A4 (89x61)

500 Kč

825 Kč

1/16 strany A4 (89x28)

200 Kč

300 Kč

Barevná inzerce:
Velikost (mm, š x v)

barevně

barevně

2. a 3. strana obálky

4. strana obálky

celá strana A4 (184x260)

7.920 Kč

8.580 Kč

1/2 strany A4 (184x127)

4.118 Kč

4.462 Kč

3/8 strany A4 (184x94)

-

-

1/4 str. (89x127 nebo 184x61)

2.112 Kč

2.442 Kč

1/8 strany A4 (89x61)

1.056 Kč

-

-

-

1/16 strany A4 (89x28)

PLÁŽ MOKROPSY - LETNÍ KINO

promítání ve vybraných sobotních večerech

příjemné posezení, kvalitní občerstvení, grilování, příjemná obsluha

Kristýna Pánková

Vítání občánků
Vítání nových občánků je velmi příjemnou
místní tradicí, kterou chceme držet a roztomilé přírůstky naší místní komunity vždy náležitě přivítat a odměnit malým dárkem.
Další vítání občánků plánujeme na
27. května 2016 od 16 hodin v městském
sále v Centru Vráž. Přihlásit se můžete
již nyní na emailu eva.rehorova@mestocernosice.cz, nebo na telefonu 221 982 526.
Eva Řehořová, matrikářka
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14.5. Rozmarné léto
28.5. Blbec k večeči
11.6. Policajt nebo rošťák
25.6. Hanebný parchanti
2.7. Černá kočka,bílý kocour
16.7. ...........
30.7. ...........
13.8. ...........
27.8. ...........bude upřesněno

z města a okolí
květen
6. 5.
7. 5.
7. 5.
7. 5.
13. 5.
14. 5.
14. 5.
14. 5.
15. 5.
15. 5.
15. 5.
16. 5.
18. – 22. 5.
21. 5.
21. 5.
21. 5.
21. 5.
22. 5.
24. 5.
25. 5.
27. 5.
28. 5.
28. 5.
29. 6.

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích
Vosí hnízdo - koncert
Farmářské trhy na Vráži
Farmářské trhy v Mokropsech (pořadatel TAK)
Pozdní sběr s Lubošem Novotným (Druhá tráva) a hosté Blanka Šrůmová
a Jan Sahara Hedl
Narozeniny a jiné vylomeniny - oslava
FunRide – závod na horských kolech
Space Cripple Bastards a další
Rozmarné léto – letní kino
Májové slavnosti
Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
Václav Neckář a Bacily - koncert
Detoxikace a výživa, Imunita a nemoc – beseda s Mgr. Slámovou, poradkyní
zdravého životního stylu
Jazz - festival
Farmářské trhy na Vráži
Farmářské trhy v Mokropsech (pořadatel TAK)
KOLOběh – závody na koloběžkách (pořádá Rodiče dětem při ZUŠ)
Bazar dětského a těhotenského oblečení, sportovních potřeba a dalších věcí
pro děti (MC Mraveniště)
Hravý den aneb Princezny a rytíři (MC Mraveniště)
Koncert nejmladších žáků ZUŠ
Zasedání zastupitelstva
NAŽIVO: Rest & DJ Fatte + Faky - Hip-hop / Rap
Jazz - festival - dojazzná
Blbec k večeři – letní kino
Koncert komorního souboru Cenerentola

20.00, Club Kino
8.00-12.00, náměstí Centra Vráž
8.00-12.00, před nádražím v Mokropsech
20.00, Club Kino
19.00, Club Kino
start u basketbalového hřiště v ul. Husova
20.00, Club Kino
Pláž Mokropsy
od 14.00, Masopustní náměstí
od 16.00, Mokropeská kaplička sv. Václava
19.00, Club Kino
18.00, centrum MaNa, Komenského ul.
Club Kino, restaurace Bolleta a Pod Lípou,
nám. Centra Vráž
8.00-12.00, náměstí Centra Vráž
8.00-12.00, před nádražím v Mokropsech
hřiště v Husově ul.
16.30-19.00, Sokolovna
14.00-19.00, zahrada u Sokolovny
18.00, ZUŠ
19.00, Club Kino
20.00, Club Kino
19.00, Club Kino
Pláž Mokropsy
17.30, kostel Nanebevzetí Panny Marie

červen
2. 6.
4. 6.
4. 6.
11. 6.

Slavnostní otevření sportovní haly
Královský průvod, dětský den, jarmark
Dylan Days – minifestival
ČEZ Bike Prague – cyklistický závod

18. 6.

Černošická hala – letecko-modelářská soutěž halových modelů; současně
speciální soutěž pro předškoláky; pořádá Model klub Černošice, přihlášky na
l.apeltauer@volny.cz

květen

v okolí

14. 5.
14. 5.
14. 5.
15. 5.

„Agrese ano, násilí ne“ – zážitkový seminář akreditovaný MŠMT a MPSV, zaměřeno na proaktivní práci s agresí u chlapců; organizuje Leťánek
4. Dobřichovický kros půlmaraton – trasy 1/ 2 maraton, 10 km a pro děti 1 km;
info na www.radostvpohybu.cz
Spokojená ramena, pružný hrudník – jógový workshop s Lucií Königovou; organizuje Leťánek
Staročeské máje
Komici – stand-up komedie s Milošem Knorem a Rudou z Ostravy
Orienťák v Halounech – délka tratí 2-7 km různých obtížností, základní trať zvládne
každý, nejsou třeba žádné zvláštní schopnosti; přihlášky na prihlaskyVSP@centrum.
cz nebo oba dva dny i ráno na místě; další info na www.uskob.cz/poradani/zb16
Farmářské trhy
Odemykání biotopu
Pořad středověkých písní a čtení k výročí narození císaře a krále Karla IV.
Večerní taneční ladění – pro mládež od 14 let a dospělé

21. 5.
21. 5.
21. 5.
25. – 31. 5.
28. 5.
28. 5.
28. 5.
28. 5.
29. 5.

Staročeské máje
Dobřichovická degustační míle
Velké radotínské rodeo o Senátorský pohár
Výstava výtvarných prací dětí z Černošické výtvarné školy
Farmářské trhy
Lukoláda – skautské odpoledne – různé soutěže, střílení z luku
Velký dětský den
Staročeské máje
Staročeské máje

5. 5.
7. 5.
7. 5.
7. 5.
12. 5.
14. a 15. 5.

17.00, ZŠ Mokropsy
po celý den, Sportpark u Berounky
16.00, Sportpark u Berounky
start u Galerie Nové Butovice (Praha 13),
trasa vede přes Černošice
zahájení 9.00, Zimní stadion

Knihovna v Letech u Dobřichovic
start u Dobřichovického zámku
Sokolovna v Řevnicích
Náves v Hlásné Třebani
19.00, kulturní středisko U Koruny, Radotín
Halouny – louka pod Jezírkem

8.00-12.00, zámek Dobřichovice
Radotín
19.30, zámek Dobřichovice
18.00-20.30, DoDo, ul. 5. května 12,
Dobřichovice
Náves v Zadní Třebani
od 14.00, Dobřichovice
Areál Říčních lázní, Radotín
Zámek Dobřichovice
8.00-12.00, zámek Dobřichovice
14.00-17.00, za sokolovnou v Dobřichovicích
areál Říčních lázní, Radotín
náves v Letech u Dobřichovic
náměstí v Karlštejně

Přecházíme na FB - skupina Kultura v Černošicích

Facebook / Kultura v Černošicích
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z města a okolí
pokračování ze str. 1

XX Jak se změnil
festival za těch jedenáct let?
JB: Rozšířil, zvětšil.
Rozšířil se počet festivalových dnů – od
víkendového festivalu
jsme se rozrostli až do týdenního plus dojazzná.
Rozšířila se i posluchačská základna. Muzikanti
po celé republice o nás vědí – už je nemusíme
tolik oslovovat sami, ale během roku dostáváme dost poptávek z celé republiky, že si u nás
chtějí zahrát. Muzikanti si to mezi sebou řeknou
– v Club Kině se jim dobře hraje, líbí se jim tam.
Festival má zaplaťpámbu dobrou pověst - žádná suchá, upjatá produkce. Je to postaveno na
osobní bázi – jim se tu líbí, a také vědí, že z naší
strany to rozhodně není byznys.
MS: Náš jazzový festival není jen o ortodoxním
jazzu – je to taková fúze i dalších vlivů, kapely,
které jazz posouvají i někam jinam. Aby celý ten
hudební týden gradoval, potřebuje to vývoj, napětí, nějaké vrcholy. Proto tady zazní vedle tradičního jazzu i swingovky, bigbandy, instrumentálky
ad. Některé večery máme koncerty skoro až tanečních kapel. Je to zkrátka žánrově otevřené.
JB: Na druhou stranu si samozřejmě uvědomujeme, že je to otázka hranice „co je jazz“, kterou
má každý někde jinde. A my ji nesmíme překročit.
Alespoň ne moc. Doufám, že to se nám daří čím
dál lépe. Tato naše umělecká dramaturgie je pro
diváky přijatelnější, takže ta programová pestrost
rozšiřuje diváckou základnu, což je skvělé – bez
posluchačů/diváků by to samozřejmě nešlo
a hlavně by to nedávalo žádný smysl.
XX Byly v průběhu let nějaké chvíle, kdy jste
si řekli „A končíme!“?

JB: Jednou jsme 8 měsíců dohadovali americký
vojenský bigband, což by byla „bomba“! A pak najednou zjistíte, že to nejde, protože ministr vnitra
vydal rozkaz, že mají hrát jinde a celé to zhaslo.
MS: Když nám někdo vyčítá, že 250 Kč za vstupenku je moc peněz, jenže to si asi neuvědomují,
kolik je za tou cenou práce, nákladů atd. Obzvlášť
když jsou tu hráči světového významu…
JB: Ale to jsou spíš příběhy, ne důvod to zabalit.
XX Co se Vám vybaví, když se řekne „JAZZ
festival“?
JB: Největší sranda je to vymýšlení, a potom když
se to rozjede. Festival mám spojený s jarem – sluníčko, večírky, to je přesně „naše“!
MS: Vybavím si posezení na zahrádce Club Kina
– skvělí muzikanti, pohoda… Ale je to pro mě
zároveň i takový mezník, že ten rok zase rychle
utekl.
XX Bude letošní ročník něčím výjimečný?
MS: Jednoznačně výstavou „Jazzová sekce“.
Jedná se o putovní výstavu dokumentující činnost Jazzové sekce v období let 1971 až 1988.
Nedávno měla vernisáž v Praze a Černošice jsou
první místo, kam poputuje. Potom objede snad
celou republiku, včetně festivalů jako třeba Rock
for people ad.
JB: Každý rok se snažíme vymyslet něco nového. Vloni to byly mažoretky (kdo zažil, není třeba
vysvětlovat), tentokrát na Vráži nebudou hrát amatéři, jak to bývalo, ale bude to jeden velký koncert
- Šavle meče.
XX Jaké jsou Vaše jazzfestivalové cíle do budoucna?
JB: Vydržet…
MS: Aby se to lidem čím dál více líbilo. Aby objevili
tuhle muziku, že je zábavná, že jazz není nudný!
JB: …a dostat sem nějakou světovou hvězdu I.
kategorie.

Program Jazz Černošice 2016
18. 5. - středa
19.00 - B
 olleta - Jiří Maršíček Trio
19.00 - P
 od Lípou - Dixie Road Pavla Kopačky
18.00 - C
 lub Kino - Vernisáž výstavy "Jazzová sekce v období let 19711988"
19.00 - C
 lub Kino - Mifun, Timbretone
19. 5. - čtvrtek
10.00 - C
 lub Kino - 1. koncert pro školy - Drum-In / Miloš Dvořáček
11.00 - C
 lub Kino - 2. koncert pro školy - Drum-In / Miloš Dvořáček
18.00 - C
 entrum Vráž - Šavle Meče Orchestra
18.00 - C
 lub Kino - Dech Band ZUŠ Černošice - Chorus Angelus Collumbela
20. 5. - pátek
16.30 - C
 entrum Vráž - pochodová kapela - Street Parade Mažoretky
Zlaté Prahy a JJ Jazzman
17.30 - C
 lub Kino - ulice Karlštejnská - nádraží Černošice tam a zpět
- pochodová kapela - Street Parade Mažoretky Zlaté Prahy
a JJ Jazzman
19.00 - Club Kino - JH Big Band - Najponk-Korinek Grooverkeepers Ryan Simpson - Miriam Bayle
21. 5. - sobota
10.00 - Restaurace Bolleta - jazzová snídaně - Martina Talpová Trio
19.00 - Club Kino - Jazz Q Martina Kratochvíla - Rythm Desperados Sullivan Fortner - Tonya Graves
22. 5. - neděle
19.00 - Club Kino - Skety
28. 5. - sobota
19.00 - Club Kino - dojazzná - Kateřina Steinerová „I Love Peggy Lee“
and Swing Boys
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FOTO: o.s. JAZZ Černošice

-- Miriam Bayle --

MS: Ale to je o penězích.
JB: Anebo o náhodě – jednou jsem byl pracovně v Americe na hudebním veletrhu, kde jsem se
dal do řeči s člověkem, který hrál na kytaru a on
to byl geniální bluesman. Zeptal se mě, odkud
jsem, dokonce i znal Českou republiku;-) a řekl,
že přijede. A i přes mou počáteční skepsi opravdu přijel!
MS: Taky si uvědomujeme, že aby se tady tradice
pořádání jazzového festivalu udržela, bude třeba
předat ho mladší garnituře – kdyby se toho někdo
chytil, bylo by to fajn, protože předat takový festival samozřejmě nejde ze dne na den.
XX Je něco, co byste chtěli říct bez cílené
otázky?:-)
V první řadě bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům – všech si fakt moc vážíme! Pak taky
za dotaci městu. A hlavně lidem, kteří na festival
chodí a vnímají ho pozitivně. Kdyby nechodili,
nemá to smysl. Děkujeme!
Adéla Červenková

Mifun na JAZZ festivalu
Kdy: středa 18. května v 19.00
Kde: Club Kino
Dětský sbor Mifun představí na letošním festivalu Jazz Černošice další ze
svých projektů z cyklu „Koncerty dětí s profesionály“. Hosty budou mimo jiné
DJ Flux, Patrik Bartko – kytara, Jakub Šefl – trubka a ani tentokrát nebudou
chybět zpěváci z řad studentů Pražské konzervatoře, kteří s Mifunem vystupují pravidelně. Pozvání ke spolupráci přijaly i mladé jazzové zpěvačky Aneta
Kováčová a Annabelle Fárová.
Jiří Polívka, dirigent
FOTO: archiv Mifun

-- Mifun na JAZZ festivalu vystoupí společně s několika hosty. --

z města a okolí

Výstava: JAZZOVÁ SEKCE 1971 – 1988
V průběhu mezinárodního jazzového festivalu JAZZ Černošice 2016
můžete v prostoru Club Kina zhlédnout zcela unikátní putovní výstavu o historii Jazzové sekce, která mapuje období její činnosti od roku
1971 do roku 1988, kdy původní Jazzová sekce v podstatě zanikla.
V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století fungovaly v Československu významné svobodomyslné proudy. Patřilo k nim
dění mezi ochránci přírody, ve sféře duchovní, kolem Charty 77, undergroundu a v širokém spektru kultury především působení Jazzové
sekce.
A právě Jazzové sekci se tato výstava věnuje. Její historií, ohraničené
30. říjnem 1971, kdy proběhla ustavující konference Jazzové sekce, až
propuštěním posledního z vězněných členů jejího výboru - Karla Srpa z kriminálu 1. ledna 1988.
Existuje řada materiálů a svědectví o práci Jazzové sekce, které jsou
neuspořádaně rozptýleny v dostupných veřejných archivech, nebo zatím nedostupné v soukromých archivech. Na připravovaném webu je
prostor tyto materiály a svědectví pro všechny zájemce i badatele přehledně soustředit na jednom místě v digitální podobě.
Historie Jazzové sekce ale není jen to obrovské množství koncertů,
přednášek, divadel, výstav, publikací a ostatní činnosti, ale také a možná především, ji tvoří osudy jednotlivých lidí a celého společenství,
které Jazzovou sekci tvořilo, obklopovalo. Členů výboru, redakce, aktivistů, členů z celého tehdejšího Československa, jedno v jaké podobě
činnost Jazzové sekce podporovali. Důležité je, že se kolem značky
Jazzová sekce tehdy sešla opravdu výjimečná skupina odvážných
svobodomyslných kultury milovných lidí, kteří toho hodně znali, uměli
a ještě více se v Jazzové sekci společným dílem naučili. Dnes těch
tehdy rozvinutých znalostí a dovedností dál využívají ku prospěchu naší
společnosti na různých místech kulturního a společenského života.
Na výstavě naleznete 21 panelů dokumentujících činnost Jazzové
sekce v období let 1971-1988. Uskutečněné i neuskutečněné festivaly Pražské jazzové dny. Také časopis Bulletin Jazz, edice Jazzpetit,

Program květen 2016
6. 5. v 20.00
Vosí hnízdo - koncert
Vosy po zimním odpočinku vyrazily do světa
a jedna ze zastávek je v Club Kině. Repertoár
z posledního CD je jak vysoustružený a Vosáči
naplno vytasili svoje žihadla. Nenechte si ujít
jarní vosí nálet. Vstup 120 Kč.
7. 5. v 20.00
Pozdní sběr s Lubošem Novotným (Druhá
tráva) a hosté Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl
Pozdní sběr na koncertech výběrem toho nejlepšího ze své tvorby potěší všechny milovníky
dobré muziky, vyznavače tvrdšího soundu, stejně jako příznivce jazzu, country a folku. Zazní
tak výběr z repertoáru, který Jiří Pařez připravoval v posledních několika letech výhradně
pro svoji kapelu.
Vitrínu kapely zdobí platinová deska za album

FOTO: o.s. JAZZ Černošice

-- Tonya Graves --

Situace a řadu dalších publikací. Kulturní a společenský život kolem
této komunity i dokumentaci přípravy a průběhu soudních procesů
s vedením Sekce, jejich ohlasy doma i v zahraničí, až po následnou
soudní rahabilitaci v roce 1991.
Výstava je unikátním dobovým svědectvím o práci a boji skupiny svobodomyslných kultury milovných lidí, aktivistů Jazzové sekce, kteří byli
státními orgány ČSSR vtlačeni do role kulturní opozice.

„Dvojka“ (2008), zlatá deska za album „Výběr
z bobulí - Live“ (2012) a také zlatá deska za poslední album „Pohlednice z Paříže“, která byla
předána v březnu 2016.
Blanka Šrůmová se proslavila v 90. letech především jako zpěvačka a spoluautorka hudby
a textů kytarové skupiny Tichá dohoda, s níž
pak natočila všechna její nejvýznamnější alba.
Působila v projektu Kašpárek v rohlíku a podílela se také jako host na nahrávkách Romana
Horkého a skupiny Kamelot. Vydala dvě sólová alba a loňské EP se čtyřmi písněmi Divokej
Praha-západ.
Jan Sahara Hedl působil ve skupinách Precedens či Duševní hrob. Sám vydal několik singlových alb. To první sólové nese název Tajnej
svatej a na něm najdete i hit Tisíc jmen, který
nazpíval s Bárou Basikovou, pro kterou napsal
písně Souměrná (s Otou Balážem) nebo Když
se snáší déšť, kterou později proslavil Kamil
Střihavka. Jeho posledním albem je Matka
Zebra z roku 2001. Je také autorem textů
k muzikálům Michala Pavlíčka Excalibur (spolu
s Vlastou Třešňákem) a Obraz Doriana Graye.
Vstup 100 Kč.
13. 5. v 19.00
Narozeniny a jiné vylomeniny - oslava
Oslava narozenin všech, kteří se narodili
v květnu - kdo má v květnu narozeniny, dorazte do Clubu - DRINK „Bacardi + cola“ a malá
pochutina PRO VÁS ZDARMA. Music, movies,

Tomáš Křivánek,
Jazzová sekce

musical video clip show and dancing nebude
chybět - myslíme na Vás. Vstup zdarma.
14. 5. v 20.00
Space Cripple Bastards a další
Warm up party Rockového Slunovratu 2016
SCB a další. Po delší odmlce opět do klubu
zavítá partička SCB s novým kytaristou. SBC
vás roztančí a pobaví v rytmu Ska a Reggae.
Vstup 80 Kč.
15. 5. v 19.00
Václav Neckář a Bacily - koncert
Téměř do roka a do dne opět zavítá Václav Neckář se svojí kapelou Bacily do Černošic, tentokrát s novým programem „Mezi svými“. Uslyšíte nové i časem prověřené hity, které máte
rádi z televize i rádia a zde je budete mít naživo.
Vstup 250 Kč, předprodej Club Kino 220 Kč.
18. – 22. 5. a 28. 5.
Jazz – festival
Podrobný program na straně 20 nebo na www.
jazzcernosice.cz/.
27. 5. v 20.00
NAŽIVO: Rest & DJ Fatte + Faky - Hip-hop
/ Rap
Více informací v samostatném článku v IL.
Vstup 150 Kč, do 26 let 90 Kč.
Za Club Kino Lucie Barchánková,
(zpracováno z informací od účinkujících)
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S Krimifestem podél břehů Berounky
Historie celé akce – módně řečeno projektu –
startovala těsně po celosvětově veletragickém
11. září 2001. Což jsem vskutku neplánoval.
Pečlivě nachystaný první ročník ta aktuální souvislost navíc – a pochopitelně - dosti omezila.
Zcela záměrně ovšem od premiéry podniku
zvaného KRIMIFEST zůstává ve hře snaha lákat
pozornost spoluobčanů, sousedů z nejširšího
okolí – přes všemožné druhy kulturně společenských, až sportovních, zážitků a zábav – k problematice předcházení zločinnosti. Mezi námi.
A páteřní, chcete-li ústřední, zgruntu podstatnou linií je přitom festival snímků s detektivní, kriminální, policejní - dál nechť si filmový příznivec
představuje sám - dějovou zápletkou. Směrem

do celé republiky, případně i dál. Tak z Vysočiny, přes Karlovarský kraj či Liberecko (lze pátrat
na www.krimifest.cz), v tomto roce festivalový
obsah doputoval ku Praze, přímo k romantické,
literárně slavné Berounce. Všechny dosavadní
ročníky, dlužno přiznat, osobní garancí podporovali policejní prezidenti, nad sportovními doprovodnými programy má již několik posledních
let záštitu paní Věra Čáslavská. Takže vnitřní logiku, geografické směřování, to má.
Součástí programu i koncert Sprituál kvintetu
Krimifest Berounka 2016 (= 16. ročník) hodláme odehrát v červnu. Na pondělí 20. června
je již např. zajištěný koncert legendární skupiny
Spirituál kvintet, a to od 19 hodin v černošickém

kostele, pro celé rodiny, s obvyklým předprodejem (po 200 Kč), též s lístky na místě (250 Kč).
Přijďte si v houfu zazpívat.
Video projekce, besedy, prezentace, výtvarná výstava atp. se pro Černošice a přilehlá
města právě domlouvají, vrbí. Což si nadále říká
o mladé, kulturou, ale rovněž třeba všeobecně
bezpečným životem, zaujaté, až zanícené tvůrce, spolupořadatele.
Vlastně hledáme tým parťáků pro „položku“,
která nemá na seznamu globálních festivalů žádnou obdobu...
Jaroslav Kopic,
organizátor Krimifestu

Koncert komorního souboru CENERENTOLA v kostele
FOTO: archiv souboru

-- Soubor Cenerentola --

Kdy: 29. května od 17.30
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Komorní soubor Cenerentola vznikl v roce 2000 jako dětský konsort

zobcových fléten sdružující děti z Černošic, které mají chuť vyzkoušet
si muzicírování tak, jak se v Čechách provozovalo po staletí. Původně
měl pět členů, rychle se ale rozrostl o další nástroje (housle, kytary,
ukulele, příčné flétny, lesní roh, loutna) a rodiče, kteří mají zájem trávit
čas se svými dětmi trochu jiným způsobem.
V dnešní době má soubor dvě části – koncertní, která funguje již
patnáct let a uvádí náročná flétnová díla všech dob, a komorní, ve které
hrají děti od 6 do 14 let.
Soubor pravidelně vystupuje, má za sebou i několik koncertů
v zahraničí.
Pokud zavítáte na náš Jarní koncert, můžete se těšit na několik
skladeb W. A. Mozarta, G. Ph. Telemanna, J. B. Loeilleta, Kryštofa
Haranta nebo úprav renesančních písní či irských tradicionálů. Město
Černošice a Cenerentola Vás srdečně zvou v neděli 29. 5. v 17.30
hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie na tento koncert. Vstupné
je dobrovolné.

Rest & DJ Fatte zahájí sérii večerů NAŽIVO!
Kdy: pátek 27. května
Kde: Club Kino
Iniciativa Na Nohou startuje v Černošicích novou
sérii koncertních večerů s hlavičkou NAŽIVO!.
V pátek 27. května vystoupí v černošickém klubu
Club Kino raper Rest, který patří mezi nejlepší
rapery současné české scény.
Černošice tak zažijí jedinečnou show plnou
nekompromisních Restových rýmů, které budou
podporovány fantastickými beaty, za jejichž vznikem stojí jeden z nejzkušenějších českých producentů DJ Fatte. Tato dvojice spadá pod křídla
hudebního labelu TY NIKDY a bude to vůbec
poprvé, co se umělci z labelu TY NIKDY představí v Černošicích. Součástí večera bude také
koncert místního rapera Fakyho, který pokřtí své
premiérové album a jako předskokan připraví
obecenstvo náležitě do varu.
Kdo je Rest a kdo je DJ Fatte
Rest se do širšího povědomí české rapové
scény dostal díky svému účinkovaní ve freestyle battlech. Prvním velkým počinem bylo vydaní zlomové desky Premiéra, za jejíž kompletní
produkcí stojí DJ Fatte. Premiéra zaznamenala
díky kvalitním beatům, rapu i dobře zvoleným
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tématům velký úspěch na české scéně a zařadila Resta mezi českou rapovou elitu. O tři roky
později navázal Rest na Premiéru albem Střepy, které vzniklo opět pod taktovkou DJ Fattea.
Jeho skladby mají dnes na internetu statisíce
zhlédnutí.
DJ Fatte je jeden z nejzkušenějších a nejtalentovanějších českých producentů. Hudbu skládá
již od roku 1999 a za tu dobu stihl vyprodukovat
přes 18 alb. Spolu s Restem je součástí zlínského hudebního labelu TY NIKDY. Fatte patří mezi
českou producentskou špičku a jeho beaty jsou
považovány jako jedny z nejkvalitnějších vůbec.
Zcela právoplatně je proto považován za českou
producentskou špičku
Faky, který večer otevře, se rapování aktivně
věnuje od roku 2009 a minulý rok vydal své debutové album Školitel sviní. Faky je připraven naplno vkročit mezi velikány české rapové scény
a v nejbližší době o něm ještě určitě uslyšíme.
Koncertní série NAŽIVO! je zaměřená především na mladé publikum a má za cíl představovat v Černošicích přední jména české klubové
i festivalové scény. Večery pořádá iniciativa Na
Nohou (dříve 35 Kakají), která v Černošicích
pořádá například Letní Kino ve Sportparku Be-

Hana Slavická

FOTO:
archiv umělců

rounka, ve spolupráci se spolkem Otevřené
Černošice.
Tak neseďte a doražte si to dát s námi NAŽIVO! Těšíme se na Vás 27. května v Club Kině.
Jan Jelínek / Na Nohou
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Dylan Days se vrací do Černošic
Kdy: sobota 4. června, od 16 hodin
Kde: Sportpark u Berounky
Bob Dylan je bezesporu jednou z nejvlivnějších a nejzajímavějších osobností moderní
populární hudby. Téměř každý, kdo se v ní
dodnes pokouší o autorskou výpověď, jím je
ovlivněn. Ať již přímo nebo prostřednictvím některého z jeho následovníků.
Přesně před pěti lety se v Club Kinu u příležitosti Dylanových sedmdesátin konal úspěšný
hudební půlden obnovující tradici vysočinských
Dylan Days. A jelikož letos Robert Zimmerman
(tak zní rodné Dylanovo jméno) slaví „třičtvrtěstoletiny“, je vhodná příležitost se opět sejít.
Tentokrát pod širým nebem v parku Berounka
bude v sobotu 4. června po odchodu královského průvodu od zhruba 16 hodin příležitost
slyšet vedle alespoň drobné ochutnávky z Dylanovy tvorby (ta čítá téměř 650 písní) i další
skladby, které s ním nějak souvisejí.

Svoje verze představí hudební publicista,
znalec a zároveň interpret černých i bílých
kořenů americké hudby Jan Sobotka & Broken Harp, frontman kapely Strašidelný elektrik
band Petr “Bubák” Bublák, pamětníci počátků
Dylan Days v Daňkovicích Memory Band a malíř a muzikant Jaromír František Palme řečený
Fumas s kapelou Původní Bureš. Kvůli trvající
umělecké přestávce žel neuslyšíme téměř domácí skupinu Naslouchejte hlasu vypravěče,
která byla „páteří“ programu před pěti lety.
Černošický malý open-air festival na břehu Berounky je druhou částí 15. Dylan Days
/ Zimmerman Frei, o týden dříve v sobotu
28. května proběhne odborněji zaměřená část
v Kulturním centru Kaštan v Praze Břevnově.
Aktuální informace najdete na http://dylan.
klubslunicko.cz/.

Výstava: Kamínek
v botě
Kdy: 27. – 31. 5., 10.00-20.00
Kde: zámek Dobřichovice
V Dobřichovickém zámku proběhne další
z řady výstav výtvarných prací tvorů a tvorečků
všech věkových kategorií z ateliéru akademické malířky Martiny Fojtů s názvem „Kamínek
v botě“. Vernisáž výstavy proběhne v pátek
27. 5. od 18 hodin. Na klavír zahraje Natalia
Dvořáková. Výstava se koná ve velkém sále.
Martina Fojtů

Tomáš Lavický a Pavel Blaženín

Dětský den - Jarmark - Královský průvod
2x FOTO: Petr Kubín

BUKIFEST 2016
Bukifest je každoroční vzpomínkový večer na
Michala Bukoviče, úspěšného textaře, hudebníka a mimořádnou černošickou osobnost. Letošní, již 7. ročník Bukifestu proběhne v pátek 2. září od 19 hodin v Club Kině.
Již nyní můžeme slíbit, že dorazí paní
Jitka Vrbová a kapela Pepa Pilař & Classic
Rock'n'Roll Band. Celý program a další podrobnosti k Bukifestu naleznete v červnovém
čísle Informačních listů.
-- Karel IV. se u nás zastaví se svou družinou i letos. --

Kdy: 4. června po celý den
Kde: Sportpark u Berounky
Karlovi IV. bude letos 700 let. A jeho Královský
průvod se v Černošicích zastaví již po desáté!
Chce to tedy velkou oslavu, a tak budeme slavit
a bavit se po celý den.
Odstartujeme v 8 hodin ráno tradičními farmářskými trhy, které organizuje TAK, z.s. V 10 hodin
zahájíme dětský den se spoustou her a soutěžních stanovišť. V 10.30 hodin budou mít děti možnost zhlédnout tematickou pohádku „Po stopách
krále Karla“ v podání divadla Pod čepicí. 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.
Královský průvod dorazí v odpoledních hodinách, císaře samozřejmě přivítáme velkolepým
ceremoniálem, a potom už se budeme bavit
vystoupeními dětí z místních školek, různých
souborů, šermířů, hudebníků a dalších. Celou
slavnost zakončíme malým hudebním festivalem
Dylan Days.
Zájemci se mohou zapojit do programu
Loňský první ročník se povedl a i přes tro-

pický den byla účast vysoká, jen soutěžními
stanovišti prošlo za dopoledne na 150 dětí.
I letos vám nabízíme prostor na pódiu, realizaci
soutěžního stanoviště pro děti, popř. prodejní
stánek na jarmarku. Zveme tedy všechny spolky, kluby, jednotlivce, kdo máte zájem a chuť
se zapojit.
Tady jsou možnosti:
- program na pódiu (hudební a taneční spolky, divadlo aj.);
- soutěžní stanoviště v rámci dětského dne
(sportovní spolky, rybáři, hasiči, skauti atd.);
- dílny/workshopy (výtvarné/umělecké
spolky);
- vlajkonoš (po celou dobu průvodu - lze rozdělit na části mezi více lidí - nese černošický
prapor a na každé zastávce prezentuje město
před císařem a publikem);
- jarmark (komukoliv, kdo by chtěl prodávat/
prezentovat své výrobky - od medu po náušnice - nabízíme zapůjčení stánku);
- v neposlední řadě je možné připojit se
k průvodu (nabízíme možnost zajistit půjčení
historických kostýmů).
Pro více informací o účasti na pódiu kontaktujte, prosím, Adélu Červenkovou (email: ade-

Za organizační tým festivalu
Michaela a Magdaléna Voldřichovy

la.cervenkova@mestocernosice.cz, tel.: 602
342 655).
Pro více informací o soutěžních stanovištích
kontaktujte, prosím, Barboru Malou (email:
mgr.barboramala@gmail.com).
Bára Malá a Adéla Červenková
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Výtvarná soutěž v knihovně
V roce 2016 slavíme 700 let od narození „Otce vlasti“ krále Karla IV.
Městská knihovna v Černošicích proto vyhlašuje výtvarnou soutěž pro
děti na téma: Karel IV. - náš nejslavnější král.

Obrázky Karla IV., jeho stavby nebo rytíře a princezny přineste do
konce května označené jménem, věkem a adresou do knihovny. Všechny obrázky v knihovně vystavíme a tři nejúspěšnější malíře odměníme
hezkou knížkou.
Irena Šilhánková, knihovnice

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BOLAVÁ, Anna: Do tmy – příběh osamělé,
nemocné ženy z jihočeského maloměsta, která většinu života zasvětila sběru, sušení a odevzdávání léčivých rostlin, má od počátku nádech apokalypsy. Vyprávění románové hrdinky
Anny Bartákové je otevřené, a přece zvláštním
způsobem záhadné a neuchopitelné;
DOERR, Anthony: Zeď vzpomínek – povídková kniha, autor nás zavede nejen na
čtyři světadíly, ale také do světa své fantazie,
v němž literární postavy působí jako skuteční
lidé;
GEISLEROVÁ, Aňa: P.S. - deníkové zápisky
populární herečky Ani Geislerové zachycují
všední život i záblesky střeženého soukromí;
HEMINSLEY, Alexandra: Když běhá žena knížka dodá odvahu každé ženě, která by pro
sebe chtěla něco udělat, ale v tělocvičnách se
stydí, jóga ji nudí a na běhání si vždycky připadala moc tlustá, líná a neohrabaná;
JAMALI, Naveed: Jak se chytá ruský špion - pravdivý příběh civilisty, z něhož se stal
dvojitý agent;
MAWER, Simon: Provazochodkyně - anglický psychologický román z 2. světové války;
MICHELL, Tom: Co mě naučil tučňák - dvacetiletý Tom Michell, toužící po dobrodružství,
přijme místo na prestižní argentinské internátní škole. Během svého výletu do Uruguaye
zachrání tučňáka uvězněného v ropné skvrně.
Ten den se jeho život navždy změní;
MLYNÁŘOVÁ, Marcela: Život jako hobby humorný román;
MORIARTY, Liane: Zamilovaná hypnotizérka - román pro ženy od australské
spisovatelky;
NG, Celeste: Vše, co jsme si nikdy neřekli
- společenský román;
ROBOTHAM, Michael: V podezření - detektivní román;
SHALMANI, Abnousse: Chomejní, Sade
a já - v Teheránu osmdesátých let se mladá
Abnousse bouří proti nošení šátku. Aby se vyhnula nátlaku a šikaně, odchází do Paříže, kde
však zjišťuje, že ani tam není svoboda přesně
to, o čem sní;

SMITH, Tom Rob: Farma - autor celosvětově oceňovaného bestselleru Dítě číslo 44 se
tentokrát ponořil do temných vod rodinného
psychothrilleru;
VONDRUŠKA, Vlastimil: Letopisy královské komory. Mrtvý posel - historický detektivní román.
Naučná literatura:
ALBRIGHT, Madeleine: Doporučení budoucímu prezidentovi - kniha o tom, jak vrátit
Americe dobrou pověst a vůdčí roli ve světě;
KONDO, Marie: Zázračný úklid - poznejte
originální umění, díky němuž se spolehlivě
zbavíte nepořádku a náležitě si uspořádáte
věci. Tato přesvědčivá kniha se právem stala
ohromným bestsellerem po celém světě;
LENDEROVÁ, Milena: Vše pro dítě - třebaže
se válečné operace let 1914 - 1918 českých
zemí bezprostředně nedotkly, válka zasáhla
naše území v té nejméně očekávatelné podobě. Odchod otců a učitelů na frontu, pokles
reálných příjmů, všeobecný materiální nedostatek, přídělový systém, pracovní nasazení
nedospělých a nakonec ještě epidemie španělské chřipky, to vše se podepsalo na citovém traumatu, podlomeném zdraví a sociální
bídě válečných dětí;
ROHÁL, Robert: Nejlepší filmy a hlášky Jiřího Sováka - kniha přináší připomenutí nejlepších komedií, televizních seriálů a filmových
hlášek, které v nich zaznívají v neodolatelném
podání herce Jiřího Sováka;
SUCHA, Marian S.: Kuba - průvodce zajímavě, podrobně a přehledně informuje o nejvýznamnějších turistických cílech ostrova
v Karibském moři z hlediska přírodních krás,
historie a kulturního vyžití. Nabízí také řadu
tipů na ubytování a další praktické informace;
ŠNAJDR, Miroslav: Bez zpátečního lístku
- kniha je věnována jednomu pohledu na působení bombardérů v období 2. světové války
a to operacím končícím těžkými ztrátami nasazených bombardérů, ke kterým velké množství
osádek vzlétlo bez onoho pomyslného „zpátečního lístku“;
VOKŘÁLOVÁ, Andrea: Dejte dětem pokoj

- autorka této knihy je interiérová designérka,
která se mimo jiné podílela na bytových proměnách v pořadu Bydlení je hra. V první části
knihy představuje 15 svých realizací dětských
pokojů. Druhá část knihy slouží jako praktický
průvodce a rádce, který upozorňuje na důležité zásady a úskalí při zařizování dětských
pokojů.
Knihy pro děti a mládež:
JOHNSON, Rebecca: Julinka a její zvířátka. Školní mazlíčci - pro děti od 7 let. Příběh
o holčičce, která se chce stát zvěrolékařkou;
SEIFERTOVÁ, Lucie: Pohádka o Cyrilovi
a Metodějovi, Pohádka o Horymírovi, Pohádka o husitech, Pohádka o králi Karlovi,
Pohádka o praotci Čechovi a těch ostatních - zpracování nejznámějších příběhů
z české historie a pověstí pohádkovou, vtipnou, obrázkovou formou s minimem textu. Pro
děti od tří let až do druhé třídy;
SEIFERTOVÁ, Lucie: Tajemné hrady a zámky království českého - trojrozměrné leporelo představuje slavné české hrady a zámky;
STAMP, Emer: Čuníkův supertajný deník dobrodružná knížka pro děti od 9 let;
VÁLKOVÁ, Veronika: Trójská válka. Poseidonův hněv - historička Veronika Válková ve
svých knihách přenáší čtenáře do skutečné
reálné historie, kde zažívají napínavé chvilky,
zároveň se toho ale také hodně dozvědí.

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

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení
Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín
mobil: 606 83 44 85
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