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Druhá sezóna letního kina na pláži je v plném proudu
Pláž u Berounky již bereme jako neodmyslitelnou součást našeho města.
A nabízí mnohem víc, než jen opalování
se u vody. Co všechno provozování pláže obnáší a na co se můžete těšit jako
návštěvníci? Zeptali jsme se Víta Šimka
a Přemysla Mališe, kteří pláž provozují.

3x FOTO: archiv provozovatele pláže

XX Jaká lákadla jste připravili pro potencionální návštěvníky pláže na letošní sezónu?
Kvalita a atraktivita místa je definována přírodou.
My se proto snažíme tento genius-loci podpořit
a nabídnout takové služby, které jej vhodně doplní
a zajistí návštěvníkům dostatečný komfort. Snažíme se tedy prostory pláže a okolí udržovat v čistotě a upravené. Bylo osazeno několik velkých
nových slunečníků. Ve stánku s občerstvením
jsme rozšířili nabídku o čerstvé grilované speciality a veškerý sortiment nabízíme pouze z čerstvých surovin a v nejvyšší kvalitě. Budeme pořádat
turnaje v beach-volejbalu. Každých čtrnáct dní
v sobotu také promítáme vybraný film v našem –
improvizovaném, ale kvalitním - letním kině.
XX Letní kino na pláži jste uváděli už vloni –
jaká byla návštěvnost?
Návštěvnost letního kina záleží na počasí. Od-

-- Při loňských filmových produkcích počasí přálo a návštěvnost byla vysoká. --

haduji, že minulý rok navštívilo kino dohromady
cca několik stovek návštěvníků, letos zatím, protože počasí příliš nepřálo, to bylo pouze několik
desítek.
XX Podle jakých kritérií vybíráte tituly a na co
se můžeme letos těšit?
Program sestavujeme dle ankety, kterou jsme
před časem zpracovali a také podle toho, jaké
filmy máme rádi a myslíme si, že se žánrově hodí
a budou se líbit veřejnosti.

lejbalovém hřišti. Snažíme se vždy o maximální
spokojenost nejen návštěvníků pláže, ale také
sousedů a obyvatel, kteří v bezprostředním okolí
žijí. Na naší práci je asi nejzajímavější komunikace s lidmi, a to jak s návštěvníky, tak s dotčenými
občany. Dosavadní provoz a komunikace má téměř stoprocentně pozitivní ohlasy, což nám dělá
velkou radost a můžeme se domnívat, že snad
tuhle práci děláme dobře.
Adéla Červenková

XX Co děláte při nepříznivém počasí?
Naštěstí počasí nám zatím přeje a občasné deštíky lidé spíše vítají jako malé osvěžení. Když je
opravdu nečas, je provoz přerušen pouze v občerstvení. Ostatní prostory pláže jsou v provozu
nepřetržitě.

-- V parných dnech bývá pláž hojně
navštěvovaná. --

XX Co všechno obnáší provoz pláže a všech
k ní přidružených aktivit?
Provoz pláže vyžaduje denní nasazení a dohled
zejména na pořádek a čistotu prostor. Dále je
nutná častá péče o zeleň a čistotu písku na vo-

Program
2. 7.
16. 7.
30. 7.
13. 8.
27. 8.

Černá kočka, bílý kocour
Čtyři pokoje
Šakalí léta
Avatar
Blbec k večeři

Letní kino si budete moct užít i v prostoru Sportparku u Berounky. Zajímavé tituly kinematografie
si pro Vás od 25. do 28. srpna již tradičně přichystají zástupci iniciativy Na Nohou.

-- Provozovatelé pláže dbají na pořádek a čistotu prostor. --

z radnice

Nová sportovní hala u zkladní školy byla slavnostně otevřena
velkolepým ceremoniálem 2. června 2016

FOTO: Petr Kubín

FOTO: Adam Kořínek

-- Slavnostního otevření se zúčastnilo přes 800 diváků a účinkujících. -FOTO: Adam Kořínek

-- V rámci programu se představily sportovní oddíly z Černošic
(gymnasté z TJ Sokol, malí fotbalisté, tenisté, karatékové, streetdance, zumba - na obrázku) a okolí (aerobic z Chuchle, rope skipping
z Řevnic, gymnasté z Dobřichovic). -FOTO: Michal Strejček

-- Věra Čáslavská převzala od starosty Filipa
Kořínka pohár, certifikát a kytici u příležitosti
udělení čestného občanství za statečné občanské postoje a mimořádný přínos k rozvoji
města a sportu. --

FOTO: Petr Kubín

-- Černošický slavnostní program zahájilo i uzavřelo bubenické show
v podání černošského tria. -FOTO: Petr Kubín

-- Vystoupení rope skipping (skákání přes švihadla) v podání skupiny
Rebel O.K. z Řevnic sklidilo obrovský potlesk! -FOTO: Adam Kořínek

-- 14. února loňského roku jsme položili „základní kamínky“ haly, a dnes
jsou tyhle symboly projektu „Společně to dáme“ k vidění ve skleněných
tubusech ve foyer. --

FOTO: Michal Strejček

FOTO: Adam Kořínek

-- Kromě patronky haly, olympijské vítězky Věry Čáslavské, se ceremoniálu zúčastnili i další čtyři olympionici: Eva Samková (na obrázku), hokejista Josef
Beránek (na obrázku), atlet Alexander Bílek a basketbalistka Kamila Vodičková. Na pódiu promluvil mj. i předseda Českého olympijského výboru
Jiří Kejval (na obrázku). Reportáž z akce vysílala ČT ve sportovních zprávách, a zároveň byla zařazena do Olympijského magazínu.
O dokončení projektu a slavnostním zahájení informovala také řada tištěných a internetových médií. Fotoalbum z ceremoniálu, včetně videí
a slideshows, které se v průběhu večera promítaly, jsou ke zhlédnutí na facebookových stránkách města. -3
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Poděkování dárcům, kteří přispěli na sportovní halu
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Jednou větou...
• Zastupitelstvo udělilo čestné občanství paní
Věře Čáslavské za její celoživotní statečné občanské postoje a podporu rozvoje sportu a občanské komunity v Černošicích.
• Získali jsme dotaci na novou hasičskou
cisternu – 2,5 mil. Kč od státu a 1 mil. Kč od
kraje pokryje necelou polovinu celkových nákladů 8 mil. Kč, zbytek zaplatí město. Bylo na
čase - naší současné „liazce“ už je přes třicet
let, stejně jako velkoobjemové tatrovce, na jejíž
výměnu za nový vůz také žádáme dotaci a i to
vypadá nadějně.
• Zastupitelstvo schválilo úpravu Pravidel pro
vydávání Informačního listu. Mimo jiné se zvýšil
doporučený maximální rozsah příspěvků občanů na 2000 znaků, u zastupitelů na 3000
znaků. Pravidla jsou ke stažení na webu v sekci
Informační list.
• Aby Vám neuniklo něco zajímavého, klikněte na www.facebook.com/mestocernosice na
„To se mi líbí“ – stanete se fanouškem městské
stránky a budete dostávat upozornění; některé
méně úřední aktuality zveřejňujeme jen touto
cestou.
• Pomozte sobě, městu i přírodě – nechte si
faktury za vodné a stočné zasílat elektronicky.
Stačí podepsat tento formulář - http://bit.ly/
fakturace (zkrácený odkaz na městský web) -

a odnést jej nebo poslat poštou buď Aquaconsultu nebo na podatelnu na městském úřadě.
Děkujeme.
• Slavnostního otevření sportovní haly se za
přítomnosti téměř tisícovky hostů a vystupujících zúčastnilo pět olympioniků – Věra Čáslavská, Josef Beránek, Eva Samková, Alexander
Bílek a Kamila Vodičková, a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
• O další týdny se protáhlo zpracování rozpočtu na rekonstrukci a přístavbu vily Tišnovských
a s ním i vyhlášení veřejné zakázky na stavbu
– ta se tak rozeběhne nejdříve v červenci.
• Na základě dohody byl s okamžitou platností
rozvázán pracovní poměr s jedním ze zkušebních komisařů autoškol a městský úřad rovněž
s okamžitou platností nově zavedl dlouho připravovaný komplexní systém pro zajištění řidičských zkoušek proti manipulacím, machinacím
a korupci.
• Ve školní jídelně bude od září nově na výběr
ze 3-4 jídel místo současných dvou, navíc pro
děti od 11 let s možností vybrat si až na místě;
také bude zlepšeno stravování pro žáky s dietními potřebami.
• Pro novou sportovní halu hledáme správce
– během léta dle dohody, naplno od září, hlavně na odpolední a večerní hodiny – přípravu
náčiní, strojový úklid herní plochy, organizační
zajištění aj.

Společně jsme to dali!
Sportovní hala u základní školy zahájila svůj provoz. A tak je čas na menší rekapitulaci. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála v prosinci 2014
společnost Chládek & Tintěra, a.s., se kterou byla v lednu 2015 uzavřena smlouva o dílo.
Jak dlouho stavba trvala?
Trvala cca 16 měsíců - byla zahájena dne 2. 2. 2015 a dokončena dne
25. 5. 2016.
Kolik stála?
Celkové náklady na stavbu činily: 49.021.221 Kč s DPH (po zohlednění částečného odpočtu). Náklady na vybavení sportovní haly činily:
3.262.361 Kč. Ostatní náklady jako jsou projektové dokumentace,
autorský dozor, technický dozor a zajištění koordinátora BOZP činily
3.145.082 Kč, z toho 2.209.316 Kč připadá na již dříve zpracovanou
projektovou dokumentaci a 935.766 Kč na výkon uvedených služeb
v samotném průběhu stavby. Od Ministerstva Financí ČR jsme obdrželi
v rámci podprogramu č. 298213 - podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol dotaci ve výši 32.502.000
Kč. Ze sponzorských darů a sbírky se vybralo 10.493.095 Kč. Z městského rozpočtu jsme tedy na halu vynaložili finanční prostředky ve výši
12.433.569 Kč.
Jaké jsou rozměry haly a její kapacita?
Stavba sportovní haly byla přistavěna ke stávající školní budově označo-

• Zastupitelstvo schválilo vyhlášku, kterou se
od 1. 1. 2018 zakazuje provozovat na území
města výherní/loterijní automaty.
• Rada města schválila spoluúčast a záštitu města pro třetí Radiofest – v neděli
4. září, a pro druhý Černošický běh – v sobotu
17. září.
• Karel IV., císař římský a král český, udělil
městu privilegium postavit novou radnici pro
konšely, nový příbytek pro poštovní holuby
a sklep pro místní zbrojnoše. Tradičního královského průvodu se zúčastnilo také asi padesát
hostů z našich partnerských měst – (východo)
německého Themaru, (západo)německého
Gerbrunnu a francouzského Molsheimu.
• Zastupitelstvo se sejde ve středu 13. července v 19:00 – jako vždy se jedná o veřejné
zasedání.
• Přeji Vám hezké letní prázdniny a dovolené.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

vané jako „A“. Její rozměry jsou 47,43 x 22,68 m, výška je 11 m. Hrací
plocha má rozměry 40 x 20 m. Jsou na ní vyznačena hřiště pro volejbal,
futsal, házenou, nohejbal, basketbal, florbal a badminton. Součástí je
i zázemí pro sportovce obsahující 4 šatny se sprchami a sociálním zařízením a další obslužné prostory. Kvůli ochraně haly před poškozením
bude pro sálovou kopanou (futsal) k dispozici pouze pro děti a pro házenou pouze bez použití „lepidla“.
Komu bude stavba sloužit?
Stavba bude sloužit každý všední den nejdříve škole pro výuku tělesné
výchovy a od odpoledních hodin do večera a o víkendech sportovcům
z řad místních sdružení a spolků, ale i občanům, kteří budou mít zájem
o její pronájem.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic
FOTO: Petr Kubín

-- Stavba sportovní haly u základní školy v Mokropsech byla dokončena
v celkovém nákladu cca 53 milionů Kč v květnu 2016. --
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Nový asfalt v Chebské a Plzeňské
První vlaštovkou v asfaltování při letošní rekonstrukci komunikací jsou ulice Chebská, v úseku
mezi Kladenskou a Táborskou, a Plzeňská od
Jablonecké k ulici Na Marsu. V druhém červnovém týdnu se tamní obyvatelé dočkali nové
vozovky. Postarala se o ni firma EKOSTAVBY
Louny, která zvítězila v letošním výběrovém řízení pro rekonstrukci místních komunikací. Na
lepší časy se blýská i v Libušině ulici, kde stavbaři položili nový vodovod namísto původního
z dvacátých let minulého století a nyní pracují
na úpravách podloží, aby zde mohli zanedlouho
položit nový asfaltový koberec. Modré stavební
stroje, jimiž se firma vyznačuje, se zakously i do
ulice Boženy Němcové, kde dosud v úseku od
Nerudovy po Smetanovu ulici byla jen nezpevněná vozovka.

V polovině července se předpokládá zahájení
prací v Jiráskově ulici, a to v úseku od Havlíčkovy k Husově ulici a od Nerudovy ke Smetanově
ulici, a v průběhu srpna v ulici Majakovského
od Havlíčkovy k Husově ul. a v Havlíčkově ulici
od Bezručovy k Majakovského. Pozemek patřící soukromé majitelce, na kterém se nachází
Majakovského ulice od Husovy ke Smetanově
ulici a Smetanova ulice od Majakovského k Arbesově, se nám bohužel nepodařilo získat. Majitelka pozemku ho je ochotná prodat jen jako
celek s dalšími pozemky, které jí ve městě patří,
a to za cenu, která není pro město přijatelná.
Přistoupit k rekonstrukci těchto dvou ulic proto
v letošním roce nemůžeme a nadále se budeme
snažit s majitelkou vyjednat příznivější podmínky
pro získání pozemků pod komunikacemi.

O prázdninách firma zahájí práce na rozšíření chodníku ve Školní ulici od Mokropeské
až ke křižovatce s ulicí K Lesíku. Po stávajícím
úzkém chodníku, který je navíc přerušen mnoha sníženými vjezdy i vchody na pozemky, není
chůze ani pohodlná, ani bezpečná. Přitom se
jedná o jednu z nejfrekventovanějších pěších
tras vedoucí nejen ke škole, ale i k vlakové zastávce. Cílem rekonstrukce je, aby chodník měl
aspoň standardní šířku a obsahoval co nejméně
nerovností.
Práce zatím probíhají rychleji než je v harmonogramu, který firma přikládala ke smlouvě. Je
proto možné, že se termín provádění prací v dalších ulicích díky tomu změní. O zahájení prací
v dalších ulicích Vás budeme informovat jako
vždy na webových stránkách města a pomocí
informačních letáků přímo do domovních schránek rozdávaných s týdenním předstihem.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic

Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR koncem minulého roku vyhlásilo výzvu č. 16 pro předkládání
žádostí o podporu pro opatření na energetické
úspory v bytových domech za spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj
a státního rozpočtu. Žádat o podporu lze na
území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.
Kdo může žádat o podporu?
• společenství vlastníků jednotek,
• bytová družstva,
• soukromí vlastníci bytových domů,
• obce a jimi zřizované organizace,
• kraje a jimi zřizované organizace,
• organizační složky státu a jejich příspěvkové
organizace.
Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve

Vítání občánků
V pátek dne 27. května 2016 přivítal pan starosta
Filip Kořínek další nové občánky města Černošice v krásném prostředí městského sálu na Vráži.
Vítání se zúčastnilo 26 narozených dětí spolu se
svými rodiči a někdy i celými rodinami. Program

Pěstounská péče

které více než polovina podlahové plochy
odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je
k tomu účelu určena.
Jakých aktivit se podpora týká?
• Zateplení obvodových stěn na obálce budovy, stropů sklepení, výměna oken a dveří
• Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
• Výměna zdroje tepla pro vytápění
• Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
• Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů

pro naše nejmenší připravila Základní umělecká
škola Černošice – Chorálek Černošice, který je
přípravným oddělením Chorus Angelus. Tímto
jim za jejich vystoupení moc děkujeme.
Vítání nových občánků je velmi příjemnou
místní tradicí, kterou chceme držet a roztomilé přírůstky naší místní komunity vždy náležitě
přivítat a odměnit malým dárkem. Těšíme se na

• Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné
zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně
energetické potřeby budov, ve kterých jsou
umístěny.
Více informací naleznete na stránkách města:
http://www.mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/dotacni-programy-2014-2020/
v článku „Snížení energetické náročnosti
v sektoru bydlení“, nebo na webových stránkách strukturálních fondů.
Monika Formáčková, projektová manažerka

setkání s dalšími šťastnými maminkami a tatínky
a jejich dítky.
Další vítání občánků plánujeme na 4. listopadu 2016 od 16 hodin opět v městském sále
v Centru Vráž. Přihlásit se můžete již nyní na
emailu eva.rehorova@mestocernosice.cz, nebo
na telefonu 221 982 526.
Eva Řehořová, matrikářka
FOTO: MěÚ Černošice

Městský úřad Černošice, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví má v současné době
nové kapacity k uzavírání dohod o výkonu
pěstounské péče s pěstouny i s pěstouny
na přechodnou dobu. Pro bližší informace
kontaktujte JUDr. Janu Horákovou, vedoucí oddělení náhradní rodinné péče, tel.
221 982 246.
Jana Horáková,
vedoucí oddělení náhradní rodinné péče

Příští zasedání zastupitelstva se
konají ve středu 13. 7. a 7. 9. od
19 hodin v Club Kinu.
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-- Starosta na jaře přivítal 26 našich nových spoluobčánků. Další „vítání“ se uskuteční na podzim. --

z radnice

Z 63. jednání Rady města Černošice (16. 5. 2016)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci o rozsahu méněprací a o zvýšení nákladů na nutné režie spojené s prodloužením termínu realizace stavby
do 25. 5. 2016 z důvodu změny provedení
akustického obkladu východní stěny sportovní
haly; souhlasí s předloženým návrhem odpočtu
méněprací požadovaných objednatelem v částce -77.622,00 Kč bez DPH a se zvýšenými
náklady na nutné režie společnosti Chládek
a Tintěra, a.s. za 1 měsíc v celkové výši 51.600
Kč bez DPH; schvaluje uzavření dodatku č. 7
(27/7/2015) ke smlouvě o dílo se společností Chládek a Tintěra, a.s. na změnu ceny díla
v souvislosti s odpočtem méněprací a se zvýšením režijních nákladů zhotovitele v celkové
částce -26.022 Kč bez DPH;
• bere na vědomí došlý podnět a odeslanou
odpověď, kterou byl žadatel informován o technických komplikacích a vysokých finančních nákladech bránících zřízení chodníku a přechodů
pro chodce;
• bere na vědomí nutnost úpravy deponie zeminy v okolí sportovní haly a nabídku firmy Pavel Švestka na provedení těchto prací ve výši
106.463 Kč s DPH;
• bere na vědomí informace o potřebě
zpracování projektové dokumentace pro
rekonstrukci ulice Zdeňka Škvora v návaznosti na blížící se zahájení výstavby veřejné
infrastruktury v lokalitě Pod školou; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti PPU,
s. r. o. na zpracování projektové dokumentace
pro rekonstrukci ulice Zdeňka Škvora za celkovou cenu 41.500 Kč bez DPH;
• bere na vědomí informace o nutnosti pořízení nového čerpadla do studny u VDJ Radotínská;
souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky firmy
AQUACONSULT, s. r. o. pro dodávku čerpadla
pro čerpání pitné vody ze studny u VDJ Radotínská za celkovou cenu 56.800 Kč bez DPH;
schvaluje rozpočtové opatření č. 49;
• bere na vědomí informace o potřebě zřízení
elektrické přípojky ke hřišti v Husově ulici; souhlasí s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky
Jiřího Majera, IČ.: 12372205 pro realizaci elektrické přípojky ke hřišti v Husově ulici za celkovou cenu 65.862,40 Kč bez DPH (79.693,64
Kč s DPH); schvaluje rozpočtové opatření č.
48;
• bere na vědomí 1. informace o veřejné zakázce na zhotovitele stavby „Regenerace území
zahrady mateřské školky Barevný ostrov“, 2.
rozpočtové opatření č. 45; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Royal
Diamond s.r.o. na realizaci stavby „Regenerace
území zahrady mateřské školky Barevný ostrov“ za cenu 834.162 Kč bez DPH; schvaluje
uzavření smlouvy o dílo (CES 215/2016) mezi
společností Royal Diamond s.r.o. a městem
Černošice na provedení stavby „Regenerace území zahrady mateřské školky Barevný
ostrov“;
• bere na vědomí informace o došlých nabídkách na zpracování studie na umístění lávky pro
pěší podél kamenného mostu přes železniční
trať; schvaluje rozpočtové opatření č. 46; souhlasí s výběrem nabídky spol. Pontex, s.r.o.
na zpracování studie na umístění lávky pro pěší
podél kamenného mostu přes železniční trať za
celkovou cenu 48.000 Kč bez DPH;
• bere na vědomí rozhodnutí zastupitelstva
středočeského kraje o přidělení účelové dotace na stavbu „Oprava vnějšího schodiště u ZUŠ

Černošice“; celková výše dotace činí 199.551
Kč; doporučuje zastupitelstvu města přijetí dotace schválit;
• souhlasí 1. s uzavřením smlouvy (č.225/2016)
o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě NN pro
projektovaný objekt MŠ Husova, 2. s úhradou
poloviny podílu města ve výši 40.000 Kč; schvaluje rozpočtové opatření č. 47;
• souhlasí 1. s uzavřením smlouvy (č.
227/2016) o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro osvětlení projektovaného podchodu
pod železniční tratí, 2. s úhradou poloviny podílu
města ve výši 4.000 Kč;
• souhlasí s uzavřením smlouvy (CES
211/2016) se společností IBS-ROKAL, s.r.o.,
o úhradě el. energie odebírané pro provoz světelného reklamního panelu v Centru Vráž;
• bere na vědomí informace o zakázce malého
rozsahu na stavební práce v ZŠ Černošice pro
vytvoření spisovny; schvaluje výjimku z vnitřního
předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek dle
bodu 4.1 - přímé zadání pomocí oslovení 3 firem; souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky
firmy Petr Grad, IČ: 03890988 pro provedení
stavebních úprav objektu B+C ZŠ Černošice
k vytvoření spisovny za cenu 75.980 Kč (není
plátce DPH);
• souhlasí 1. s výjimkou z počtu předložených
nabídek dle směrnice č. 5 o veřejných zakázkách bod 4 odst. 4.1, 2. s nabídkou společnosti
H spol., s.r.o. ve veřejné zakázce „Revize plynových zařízení a spalinových cest“ za částku
122.600 Kč bez DPH; schvaluje smlouvu o dílo
č. 221/2016 mezi městem Černošice a společností H spol., s.r.o., IČ: 261 59 261, jejímž
předmětem je revize plynových zařízení a spalinových cest na dobu určitou do 31. 12. 2018;
• souhlasí s nabídkou paní M. H. na koupi nově
vzniklého pozemku parc. č. 4271/82 o výměře
442 m2 v k. ú. Černošice za částku 3.010 Kč/
m2; doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit nabídku.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci o provedených
rozpočtových opatřeních schválených vedoucí
Finančního odboru ve I. Q 2016;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 44.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu č. 210-2016
mezi městem a manželi K. o darování pozemků
parc. č. 2962/1 o výměře 83 m2 a parcel. č.
2915/9 o výměře 29 m2 v obci a k. ú. Černošice
(ul. Jabloňová a ul. Mokropeská);
• doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. Z/09/9/2015 ze dne 22. 10. 2015,
kterým zastupitelstvo města schválilo prodej
předmětných pozemků společnost AQUACONSULT s.r.o.; schvaluje Kupní smlouvu č.
216/2016 městem a Ing. Z. V. o prodeji pozemků parc. č. 6192/21, 6192/22, 6192/23
a 6192/24, všechny v obci a k. ú. Černošice
(CES 216/2016) a doporučuje ji zastupitelstvu
města ke schválení;
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných
podobných her;
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2016 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Černošice;
• schvaluje Darovací smlouvu č. 224/2016
mezi městem a Ing. J. K. o poskytnutí daru ve výši
25.000 Kč na podporu výstavby nové sportovní
haly.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000
Kč městu Dobřichovice na organizaci společné
části Královského průvodu; schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 226/2016 o poskytnutí dotace; souhlasí s cenovou nabídkou firmy Progresa na zhotovení reklamních pásů do haly v ceně
maximálně do 36.000 Kč bez DPH;
• souhlasí s umístěním oboustranných reklamních tabulí (formát A2) v období 17. - 27. 5. 2016
v počtu 25 ks pro akci koncert NAŽIVO, konané
27. 5. 2016 v Club Kině, na městském mobiliáři,
a to za podmínek, že nebudou umístěny v blízkosti dopravních značek, nejpozději do 5. 6.
2016 budou odstraněny, a nebudou překrývat
reklamní tabule jiných akcí.
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice nepřijala Návrh veřejnoprávní smlouvy č. 228/2016 o poskytování
služeb Městské policie Černošice pro obec Jíloviště.
NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice:
• schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva města;
• schvaluje 1. dle § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nový Organizační řád Městského úřadu s účinností od 1. 9. 2016, 2. dle §
102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, celkový
počet zaměstnanců zařazených do Městského
úřadu Černošice k 1. 9. 2016 na 240;
• bere na vědomí informace o konání cyklistického závodu ČEZ Bike Prague dne 11. 6. 2016;
souhlasí s vedením trasy závodu ČEZ Bike Prague po místních komunikacích od lávky do Lipenců přes oblast Horky za předpokladu, že si
organizátor sám zajistí koordinaci dopravy;
• bere na vědomí zápis z 13. a 14. zasedání
sociální komise.
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Rada města Černošice schvaluje dodatek č.
1 k nájemní smlouvě č. 214/2016 pro manžele
V. na byt v DPS Černošice.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice souhlasí s udělením
výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek“ dle bodu 4.1 na nákup sáčků na
psí exkrementy od firmy Ivo Solnař, Lužická 21,
120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 71681302 za
celkovou cenu 77.000 Kč vč. DPH a dopravy.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice:
• schvaluje oznámení a zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy k veřejné zakázce
„Nákup PC a LCD 2016“; souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Nákup PC a LCD 2016“; jmenuje komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek ve složení Mgr.
Lenka Bouchalová Drábková, David Hušek, Bc.
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z radnice
Ondřej Havlíček, DiS., náhradníci Mgr. Slávka
Kopačková, Martin Šebek, Ctirad Maier; stanoví, že komise je komisí pro otevírání obálek; pověřuje komisi posouzením kvalifikace
uchazečů
• 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 cenovou nabídkou firmy H.I.Servis s.r.o., Antala Staška 32, 140 02 Praha 4,
IČ: 25053442 za cenu 109.960 Kč bez DPH
(133.051,60 Kč s DPH)
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 náku-

pem od firmy ELYO spol. s r.o. IČO: 27937160,
Kováry 35, Zákolany, 273 28 za 20.739 Kč bez
DPH.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ
ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č.
4314/2 o výměře 5874 m2 v obci a k. ú. Černošice v ulici U Vodárny za částku 12,22 Kč/m2/
měsíc dle znaleckého posudku zpracovaného
Ing. Arch. Vladimírem Soukeníkem;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na zhotovitele stavby „Veřejné osvětlení v ulicích B. Němcové, Chebská, Jabloňová, Jiráskova, Libušina, Moravská a Z. Lhoty“; souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti
ELTODO Citelum, s. r. o. na zhotovení stavby
B. Němcové, Chebská, Jabloňová, Jiráskova,
Libušina, Moravská a Z. Lhoty“ za celkovou
cenu 1.094.834,54 Kč bez DPH; rozhoduje o vyloučení uchazeče, který podal nabídku

s pořadovým č. 5 společnosti Energy Solutions
and Savings, s. r. o., IČ: 29398151, Olomouc
z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění
požadavků stanovených v zadávací dokumentaci; schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi
společností ELTODO Citelum, s. r. o. a městem
Černošice (č. CES 229 /2015) o vybudování
stavby „Veřejné osvětlení v ulicích B. Němcové,
Chebská, Jabloňová, Jiráskova, Libušina, Moravská a Z. Lhoty;
• stanovuje cenu za pronájem nové sportovní
haly takto: 1) pronájmy sportovních oddílů pro
děti a mládež na základě dlouhodobé smlouvy
(na všech 10 měsíců školního roku) budou v pracovní dny do 18 hodin za 240 Kč (vč. DPH) za
jednu třetinu, resp. 720 Kč (vč. DPH) za celou
halu, v ostatních časech 360 Kč (vč. DPH) za
jednu třetinu, resp. 1.080 Kč (vč. DPH) za celou
halu; 2) pronájmy pro veřejnost za 360 Kč (vč.
DPH) za jednu třetinu, resp. 1.080 Kč (vč. DPH)
za celou halu ve všech časech.

Z 64. mimořádného jednání Rady města Černošice (18. 5. 2016)
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o nabídkách
na dodání vybavení na gymnastiku, házenou,
basketbal, florbal, badminton, stolní tenis a atletiku do sportovní haly; souhlasí 1. s výběrem
nabídky od spol. LITA SPORT s.r.o. na dodání požadovaného vybavení za cenu 369.321
Kč bez DPH, 2. s výběrem nabídky od spol.
PESMEN-SPORT s.r.o. na dodání basketba-

lových košů za cenu 261.720 Kč bez DPH,
3. s výběrem nabídky od Mgr. Viléma Kociána
na dodání gymnastického vybavení za cenu
210.814,64 Kč bez DPH; rozhoduje o výjimce dle části třetí bodu 5 směrnice města o zadávání veřejných zakázek (počet předložených
nabídek);
• bere na vědomí nutnost úpravy deponie zeminy v okolí sportovní haly; rozhoduje o udělení

výjimky z počtu předložených nabídek v souladu
s vnitřním předpisem č. 5 o zadávání veřejných
zakázek, část třetí, odst. 4; souhlasí s předloženou upravenou nabídkou firmy Pavel ŠVESTKA s.r.o. na provedení zemních prací rozhrnutí
deponie u sportovní haly v celkové výši 77.986
Kč bez DPH.

Z 65. jednání Rady města Černošice (30. 5. 2016)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• souhlasí s nabídkou společnosti Grido, architektura a design, s.r.o. na činnost autorského dozoru při stavbě „Centrální vstup a šatny
v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí
školní kuchyně“ za cenu 500 Kč bez DPH/hod
a max. celková částka za služby nepřesáhne
70.000 Kč bez DPH; schvaluje uzavření příkazní smlouvy (CES 236/2016) mezi společností GRIDO, ARCHITEKTURA DESIGN, s.r.o
jako příkazníkem a městem Černošice jako příkazcem na výkon funkce autorského dozoru na
stavbu „Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice
Mokropsy vč. přístavby zázemí školní kuchyně;
• schvaluje Souhlasné prohlášení č. CES
241/2016, ve kterém paní H. T. a pan T. K. S.
uznávají vlastnické právo Města Černošice k pozemku parc. č. 180/2 v obci a k. ú. Černošice
(ul. V Dubině); doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit Souhlasné prohlášení;
• bere na vědomí předložený seznam dokončovacích prací požadovaných objednatelem nad
rámec uzavřené smlouvy o dílo č. 27/2015 na
stavbu sportovní haly u ZŠ Černošice; souhlasí
s předloženou cenovou nabídkou společnosti
Chládek a Tintěra, a.s. v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu na dokončovací stavební práce
a dodávky požadované objednatelem v rámci
probíhající výstavby sportovní haly u ZŠ Černošice za celkovou cenu 413.735,87 Kč bez
DPH (500.620,40 s DPH); schvaluje 1. výjimku
z počtu předložených nabídek a zkrácení lhůty
pro podání nabídek dle části III. bodu 5 Směrnice města o zadávání veřejných zakázek, 2. návrh smlouvy o dílo a její uzavření mezi městem
Černošice a společností Chládek & Tintěra, a.s.
(CES 223/2016);
• nesouhlasí s udělením výjimky ze zákazu
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vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t do ulice
V Horce k domu č. p. 1044 od ulice Waldhauserova z důvodu nestability svahu pod touto částí
komunikace;
• souhlasí s činnostmi technického dozoru investora a koordinátora BOZP provedenými nad
rámec příkazní smlouvy (společnost ATELIER
15, s.r.o., zastoupena ing. Hrdouškem) v celkové částce 55.000 Kč bez DPH.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje rozpočtová
opatření č. 53 a 54.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice bere na vědomí předložené nabídky v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu na Nákup sedací víceúčelové motorové sekačky; schvaluje 1. přímé zadání veřejné
zakázky na Nákup sedací víceúčelové motorové
sekačky v souladu s vnitřním předpisem Města Černošice o zadávání veřejných zakázek,
2. uzavření kupní smlouvy na nákup traktorové
sekačky se sedící obsluhou AS-Motor AS 940
Sherpa XL 4WD za cenu 299.000 Kč bez
DPH se společností Unikont Group s.r.o., IČ:
41193113, se sídlem Služeb 609/6, 108 00
Praha 10 – Malešice.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek; bere se souhlasem na vědomí uzavření
smlouvy CES 247/2016 s uchazečem poř. č.
1, REAGA s.r.o., Poděbradská 964/36, 198
00 Praha 9, IČ: 25678124, za celkovou cenu
313.860 Kč bez DPH (379.770,60 s DPH).

ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
A KOMUNIKACE
Rada města Černošice bere na vědomí
rozhodnutí zastupitelstva středočeského kraje
o přidělení účelové dotace na nákup nové cisternové automobilové stříkačky (CAS 20) pro SDH
Mokropsy ve výši 1.000.000 Kč v souvztažnosti
s poskytnutím účelové dotace na nákup CAS již
poskytnuté Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím HZS ČR ve výši 2.500.000 Kč.
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Rada města Černošice schvaluje nákup materiálu od firmy Probo-Petr Machara, Rumunských hrdinů 819, Nový Bor za celkovou cenu
42.427 Kč včetně DPH.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením
a následnou likvidací rozbitého a nerentabilního
majetku města dle likvidační komise; bere na
vědomí ukončení pracovního poměru člena
komise pana Ondřej Šimíčka; jmenuje nového
člena likvidační komise Mgr. Ing. Moniku Formáčkovou.
NÁVRHY ČLENŮ RADY MĚSTA
Rada města Černošice souhlasí s převzetím
záštity nad akcí „Černošický běh“, který se bude
konat 17. 9. 2016 v Černošicích pro všechny věkové kategorie a s využitím hřiště v Husově ul.
KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POŘÁDEK VE MĚSTĚ
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 12. zasedání komise pro vzhled města a životní
prostředí ze dne 17. 5. 2016.

z radnice

Z 14. zasedání Zastupitelstva města Černošice (25. 5. 2016)
Zastupitelstvo města Černošice:
• bere na vědomí dopis adresovaný zastupitelstvu města Černošice panem J. P.; souhlasí
s textem odpovědi na dopis pana J. P.;
• souhlasí s celoročním hospodařením města
Černošice za rok 2015, a to bez výhrad;
• schvaluje 1. závěrečný účet města Černošice za rok 2015 bez výhrad; 2. účetní závěrku
města Černošice za účetní období roku 2015
sestavenou ke dni 31. 12. 2015;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 50;
• bere na vědomí rezignaci Jakuba Špetláka
na členství ve finančním výboru ke dni 26. 4.
2016; volí pana Dr. Ing. Jiřího Pergla za člena
finančního výboru od 1. 6. 2016;
• vydává Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných
podobných her;
• podporuje 1. projekt rekonstrukce trati č.
171 v území Města Černošice za podmínek, že
rekonstrukce umožní posílení příměstské osobní dopravy, že součástí nebude plošná výstavba
vysokých protihlukových stěn a že Správa železniční dopravní cesty a Ministerstvo dopravy České republiky budou činit kroky k výstavbě přímého železničního spojení Prahy a Berouna pro
dálkovou osobní a nákladní dopravu vedeného
mimo údolí řeky Berounky, 2. záměr výstavby
přímého spojení Prahy a již vybudované části III.
železničního koridoru (v Berouně nebo za ním
podle zvolené trasy) ve variantě, která umožní
provoz dálkové osobní a nákladní dopravy mimo
trať č. 171;
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2016 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 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 na pozemku parc. č. 4105/4 v k. ú.
Černošice bude projednáván ve změně Územního plánu Černošice;
• nepřijalo usnesení: schvaluje 1. memorandum o spolupráci a dobrých sousedských
vztazích mezi Městem Černošice a panem Jaroslavem Klánem, 2. smlouvu o budoucí smlouvě
plánovací mezi Městem Černošice a společností Tybet Invest s.r.o.;
• nepřijalo usnesení: 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 na pozemcích parc. č.
4271/3, 9, 10, 22 a 41 v k. ú. Černošice bude
projednáván ve změně Územního plánu Černošice;
• nepřijalo usnesení: 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 na pozemcích parc.
č. 4271/3, 9, 10, 22 a 41 v k. ú. Černošice
nebude projednáván ve změně Územního plánu
Černošice;
• schvaluje
veřejnoprávní
smlouvu
č.
235/2016 mezi městem Černošice a obcí
Velké Přílepy na přenesení výkonu speciálního
stavebního úřadu ve věci místních komunikací

svěřeného podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona
o pozemních komunikacích obci Velké Přílepy;
• schvaluje
veřejnoprávní
smlouvu
č.
246/2016 mezi městem Černošice a obcí Roblín na přenesení výkonu speciálního stavebního
úřadu ve věci místních komunikací svěřeného
podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona o pozemních
komunikacích z obce Roblín;
• uděluje v souladu s § 36 zákona o obcích č.
128/2000 Sb., čestné občanství paní Věře Čáslavské za celoživotní statečné občanské postoje
a podporu rozvoje sportu a občanské komunity
v Černošicích;
• schvaluje nová Pravidla pro vydávání Informačního listu;
• bere na vědomí studii retenční nádrže na
horním toku Berounky zpracovanou společností Sweco Hydroprojekt pro Povodí Vltavy s.p.;
vyzývá vedení Středočeského kraje, Povodí
Vltavy a Ministerstva životního prostředí ČR ke
zpracování analýzy jiných, přírodě bližších alternativ zvýšení retence vody v krajině povodí řeky
Berounky a jejích přítoků;
• souhlasí s přijetím dotace na opravu vnějšího

Nový ceník inzerce
Ceny inzerce v Informačním listu se od 1. července 2016 navýší. Nový ceník schválila rada
města na konci února. Stávající ceník se nastavoval na konci roku 2010, kdy byl náklad
Informačního listu 2600 ks. Nyní distribuujeme 3000 ks, navýšení cen inzerce bude
plošně o 10 %; výjimkou jsou malé černobílé
inzeráty, které využívají převážně místní živnostníci. Ceny jsou včetně DPH.
Jak inzerci objednat
K objednání inzerce je třeba vyplnit formulář objednávky, který najdete ke stažení

schodiště u ZUŠ Černošice z rozpočtu Středočeského kraje a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem;
• ruší usnesení č. Z/09/9/2015 ze dne 22.
10. 2015, kterým zastupitelstvo města schválilo prodej předmětných pozemků společnost
AQUACONSULT s.r.o.;
• schvaluje Kupní smlouvu č. 216/2016 mezi
městem a Ing. Z. V. o prodeji pozemků parc.
č. 6192/21, 6192/22, 6192/23 a 6192/24,
všechny v obci a k. ú. Černošice (CES
216/2016);
• souhlasí s nabídkou paní M. H. na koupi
nově vzniklého pozemku parc. č. 4271/82
o výměře 442 m2 v k. ú. Černošice za částku
3.010 Kč/m2;
• schvaluje Darovací smlouvu č. 210/2016
mezi městem a manželi K. o darování pozemků parc. č. 2962/1 o výměře 83 m2 a parc. č.
2915/9 o výměře 29 m2 (v u. Jabloňová a ul.
Mokropeská) v obci a k. ú. Černošice;
• bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze
dne 24. 3. 2016.

na http://www.mestocernosice.cz/mesto/
informacni-listy/. V objednávce nezapomeňte vyznačit formát inzerátu, o který máte zájem, a přesně je třeba vyplnit také kolonku
Počet opakování a termín uveřejnění (např.
3x 4, 5, 6/2016), aby bylo jasné, ve kterých
měsících má inzerát vyjít. Vyplněný formulář,
nascanovaný s podpisem, pošlete na e-mail:
inzerce@mestocernosice.cz. V případě, že
nemáte možnost objednávku nascanovat, je
třeba originál objednávky doručit do podatelny Městského úřadu.
Objednávku je možné vyřídit také osobně,
a to u Adély Červenkové na odboru kultury.
Termín je vhodné si dohodnout telefonicky
předem – tel. 602 342 655.

Černobílá inzerce:
Velikost (mm, š x v)

ČB – inzertní strany
umístěné na konci
časopisu

celá strana A4 (184x260)

ČB – inzertní strana
umístěná mezi redakčními
stranami

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)
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z radnice
Proč měnit trať na míru vlakům, které zde nikdy nestaví?
Původní plány vlády ČR obsahovaly návrh pro
III. koridor vybudovat „nové spojení“ Prahy
a Berouna.
Jednalo se o správné rozhodnutí, jehož důsledkem by bylo odvedení dálkové dopravy na
novou trať a využití stávající tratě pro příměstskou dopravu.
Později bylo „Nové spojení“ nahrazeno plánem změnit stávající trať na koridor. Jedná se
o špatné rozhodnutí. Dálková osobní, nákladní a příměstská doprava na jedné trati je zcela
nevhodné řešení, jež je ve vyspělých zemích
opouštěno.
Tento záměr s sebou nese negativní důsledky pro všechny segmenty železniční dopravy,
pro region a pro město Černošice:
• Výluky po mnoho let výstavby odradí od
cestování vlakem.
• Dojde ke změnám, které povedou k vynuceným investicím, jež nejsou vůbec
posuzovány.
• Vzhledem k vyšší rychlosti a hustšímu provozu na trati budou závory často staženy, což
bude mít dopad do silniční dopravy.
• Většina tratě bude obestavena protihlukovými stěnami.
• Po dokončení se zde budou přetlačo-

vat dálkové vlaky s příměstskými, takže
k vylepšení osobní dopravy nedojde.
• Navíc se dá očekávat výrazné zvýšení
provozu nákladních vlaků ve vztahu k celosvětovému trendu podpory přepravy
zboží po železnici.
Často slyšíme, že až jednou bude vysokorychlostní trať mezi Prahou a Berounem, tak
se nám ulehčí. To je lichý argument – nové
spojení musíme požadovat už nyní a nedovolit
tudy vést koridor.
• zda bude VRT budována, je značně
nejisté.
• Trať koncipovaná pouze jako VRT by byla
výhradně pro VR vlaky, tudíž by neodvedla
rychlíky, natož nákladní vlaky a ke slibovanému odlehčení by nedošlo.
• Nová trať, která umožňuje provoz běžným
vlakům, je koncipovaná jinak než trať výhradně pro VR vlaky a je také vždy dražší, proto je
potřeba o ní takto mluvit.
• Pokud se trať kolem Berounky prohlásí
za součást III. ŽK a nákladně se pro tyto
účely upraví, bude vzhledem k mnoha prioritám rozvoje železniční sítě ČR velmi obtížné až nemožné plánovat další trasu pro
spojení Prahy s Berounem.

Názory zastupitelů
Koridorizace zdejší tratě povede k devastaci mnoha hodnot našeho regionu a navíc se
jedná o neúčelné vynakládání veřejných prostředků, které železniční dopravě přinese jen
další problémy.
Naopak „nové spojení“ by vedlo ke zlepšení
podmínek jak pro dálkovou dopravu po nové
trati, tak pro příměstskou dopravu po stávající
trati. Snížení provozu na trati by zlepšilo plynulost silniční dopravy.
Proto jsme zastupitelstvu města 25. 5. navrhli usnesení, které odmítá záměr koridorizace stávající tratě, podporuje záměr nového
spojení Prahy a Berouna a podporuje rekonstrukci stávající tratě pro účely příměstské
dopravy. Neúspěšně. Jako hlavní důvod starosta uvedl, že přijetí tohoto usnesení by bylo
otočkou o 180° v postoji vedení města vůči
SŽDC. To ano, ale město tuhle otočku velmi
potřebuje!
Úlevou je dopis Svazku obcí Region Dolní
Berounka vládě ČR, který hned druhý den po
zasedání zastupitelstva překvapivě podpořil
i náš starosta. Jsme za to velmi rádi.
Jakub Špetlák, zastupitel Trojlístek

Chceme rozdělit Černošice železničním koridorem?
Reaguji na „Společné stanovisko starostů
obcí regionu Dolní Poberouní k železniční dopravě Praha – Beroun“ z 26. 5. 2016. Jedná
se o první vstřícný krok k rozumnému vymístění zvažovaného železničního koridoru Praha
– Norimberk z údolí Dolního Poberouní.
Čemu ale nerozumím je, jak je možné, že
předchozí den, tj. 25. 5. 2016 zastupitelstvo
města Černošice schválilo neodpovědné
a zmatečné usnesení, které není v souladu
s výše uvedeným stanoviskem starostů a naopak o pečlivě připraveném usnesení Jakubem Špetlákem o vymístění železničního koridoru z údolí Dolního Poberouní nebylo ani
hlasováno.
Dále mi je záhadou, jak je možné, že starosta Černošic večer 25. 5. 2016 na zastupitelstvu hovořil, že se nebojí železniční nákladní
dopravy, protože po ní není poptávka a ihned
druhý den podepisuje stanovisko, že po rekonstrukci koridoru dojde k posílení nákladní dopravy, která je pro nás bezpečnostním
a ekologickým zatížením a rizikem.
Doufám, že na nejbližším zastupitelstvu
dojde k nápravě a investorovi stavby SŽDC
a MDČR dáme jasné stanovisko, že koridor

Ještě k trati ...
Těší mne opoziční pochvala pana zastupitele
Špetláka a nepřímo pana zastupitele Jandury,
nicméně zdůvodnění úplně nesedí. Jelikož
jsem obdobné stanovisko sám ve svazku obcí
Region Dolní Berounka navrhl a prosadil již
v roce 2014, nejedná se ani o „první vstřícný
krok“ ani není nic „překvapivého“, že jsem jeho
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v Černošicích nechceme. Což zatím z naší
strany ještě nikdy nezaznělo.
Tomáš Jandura, zastupitel Trojlístek

aktualizovanou podobu nejen podpořil, ale
opět inicioval, i v letošním roce. Jeho obsah
je plně v souladu s usnesením černošického
zastupitelstva – velmi potřebnou rekonstrukci
železniční trati a její posílení pro příměstskou
dopravu za stanovených podmínek podporujeme, ale současně žádáme vládu o urychlení kroků k výhledovému vymístění rychlíkové
a nákladní dopravy mimo naše údolí. Zatímco

(Obrázek - Zdroj: Sudop Praha a.s.). Variant
kudy vést železniční koridor bylo a je daleko
více než na obrázku. Dnes stále navrhovaná
varianta stavět železniční koridor v údolí Dolní
Berounky je asi ta nejhorší možná (viz černá
klikatice na stávající železniční trati).

postoj Trojlístku lze shrnout slovy blokujme
rekonstrukci, urychlíme tím vznik jiného spojení, vedení města tuto taktiku považuje za riskantní, neboť by mohla způsobit, že potřebná
rekonstrukce neproběhne a jiné spojení pro
nákladní a rychlíkovou dopravu se tím nijak
nepřiblíží.
Filip Kořínek

z radnice

VŮBEC TOMU NEROZUMÍM
K odkládání směsného komunálního odpadu
slouží občanům Černošic popelnice, které
jsou pravidelně podle oblastí každý týden ve
dnech středa, čtvrtek a pátek sváženy firmou
Rumpold.
Chaty, které jsou na svozové trase, využívají
také své popelnice. Jedná se však pouze asi
o jednu třetinu. Zbylým chatařům v chatových
oblastech jsou proto určeny kontejnery na

směsný komunální odpad. Jsou umístěny v Topolské ulici, v Ukrajinské u Azara, v ulici Na
Drahách u hřiště, v ulici Slunečná, na rohu ulic
Topolská a Jasmínová, v chatových osadách
Slunečná, Na Vírku, V Habřinách, V Lavičkách
a Na Pískách. Svoz těchto kontejnerů probíhá
jednou týdně.
Do kontejnerů je odkládán odpad, který
sem nepatří. Přitom téměř v dochozích vzdá-

FOTO: archiv MěÚ Černošice

lenostech (u dvou kontejnerů v těsné blízkosti)
jsou kontejnerová stání na tříděný odpad,
na třech stanovištích ve městě jsou umístěny kontejnery na oděvy, na dvou stanovištích
kontejnery na drobný elektroodpad, probíhá
svoz bioodpadu od nemovitostí, podle předem
připraveného plánu přistavujeme od dubna do
prosince každou sobotu do určených lokalit
kontejnery na bioodpad, organizujeme svozy
velkoobjemového odpadu na jaře a na podzim
a celoročně je v pondělí, ve středu a v sobotu
otevřeno sběrné místo v technických službách,
kde je možnost odložit bioodpad, velkoobjemový odpad, elektroodpad včetně domácích
spotřebičů, nebezpečný odpad, šrot, pneumatiky apod.
Proto nechápu, proč v kontejnerech určených na směsný komunální odpad chatařů nacházíme odpad, který lze vytřídit. Nemusel by
potom být ani nepořádek kolem, objemově by
kontejnery stačily.
Prosíme proto všechny občany i uživatele rekreačních objektů, aby důsledně třídili odpad,
odkládali ho pouze do míst k tomu určených
a neznečišťovali okolí.
Renáta Petelíková,
vedoucí odboru technických služeb

-- Takto někdy vypadá okolí kontejnerů, které jsou určeny pro chataře na směsný komunální odpad. --

z města a okolí

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

Poděkování pečovatelkám
z dps černošice

25. 6.

23. 7.

20. 8.

2. 7.

30. 7.

27. 8.

9. 7.

6. 8.

3. 9.

16. 7.

13. 8.

10. 9.

Chtěla bych touto formou poděkovat sociálním pracovnicím z DPS Černošice. Jsem
přihlášena k odběru obědů, které rozvážejí
právě pečovatelky z DPS. Je na ně absolutní spolehnutí, přijíždějí včas, s hezkým
úsměvem, vždy v dobré náladě. Ochotně
pomohou, někdy i poradí s nějakým problémem, který se zdá člověku ve starším
věku už téměř neřešitelný. Lze využít i jejich
pomoci, např. při dopravě, třeba jako doprovodu k lékaři.
Opravdu upřímně a ráda bych poděkovala všem, kteří se s ochotou snaží pomáhat těm nejstarším, kteří někdy trampoty
svého věku už hůře snášejí. Jejich práce
se staršími lidmi je jistě náročná, vyžaduje ohleduplnost a pomoc v běžných záležitostech, které člověk v aktivním věku
samostatně zvládá. Dík patří i Městskému
úřadu Černošice, zcela samozřejmě největší zásluhu mají všichni zastupitelé, kteří
na starší občany nezapomínají. Ne každé
městečko v naší republice má takové zajištění a péči o starší generaci. Ještě jednou
díky všem, kteří mají hezký vztah ke starším
lidem a nezapomínají, že také jednou sami
zestárnou.
Marie Převrátilová,
Černošice
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z města a okolí

z vašich názorů

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

Proč je omezeno parkování u kostela?
Vážená Rado města,
velice si vážím toho, jak se díky vám město rozvíjí. Nedávné opatření však
nechápu. Jedná se o zrušení 1 parkovacího stání a zejména časové omezení parkování na 2 hodiny na dvou parkovacích místech naproti kostelu
v Komenského ulici. Vnímám opatření jako nekoncepční a neopodstatněné, tj. náklady na jeho realizaci za zbytečně vynaložené.
Jediný argument, o kterém mi psal pan Petr Wolf, je důvod estetický –
rozšíření zeleně.
Nicméně hned vedle dětského hřiště stojí značně proschlý smrček. Ani
malé túje kolem plotu nevypadají příliš reprezentativně. Na hřišti v létě citelně chybí stín. Když jsem se před pár lety ptala na vysazení stromu, nepřipadalo to v úvahu, protože nebyla přijata koncepce rozvoje návsi.
Nyní koncepci máme?
Mimochodem modrá dopravní značka s dodatkovou tabulí estetickému
vzhledu místa nepřidává. (A kolotoče, myslím, budou při pouti řešit, jak se
kolem ní postavit.)
Můj druhý dotaz je následující. Obslužnost koho, čeho se zajišťuje parkováním s 2hodinovým omezením, platným 24 hodin denně? Mše je 1 krát
týdně, občas koncerty, pohřby a svatby, několik pravidelných akcí v komunitním centru MaNa (kdy však např. rodiče z mateřského centra potřebují
většinou parkovat delší dobu, protože po setkání využívají hřiště.)
Jaké byly, prosím, vynaložené náklady na zrušení parkovacího místa,

Pozemky podél ulice Kollárova
Zatím nezastavěný pozemek mezi ulicí Kollárova/Husova byl až do schválení 1. změny ÚP
(v roce 2014) nezastavitelnou plochou pro rekreační účely. I přesto, že část změny pro výstavbu RD byla Nejvyšším správním soudem
a Krajským soudem zrušena z důvodu porušení
§ 55 odst. 4 Stavebního zákona, Zastupitelstvo
města Černošice schválilo opětovný návrh na
změnu těchto pozemků pro výstavbu rodinných
domů.
Obyvatelé i Spolek U cihelny na Vráži se
i nadále hodlají proti této změně vymezit. Domníváme se, že argumenty vedení města pro
tuto změnu jsou nedostatečné. Nesouhlasíme,
že by se zde nacházelo dostatek rekreačních

Informační listy
IL vycházejí za účelem poskytnout obyvatelům
města objektivní, vyvážené a nestranné informace. Též mají poskytnout přiměřený prostor pro
prezentaci názorů všech zvolených představitelů města a pro výměnu názorů občanů (dle pravidel pro vydávání IL města Černošice).
Domnívám se, že bohužel takto tomu není.
Již několikrát se mi stalo, že mé příspěvky do
IL byly ke zveřejnění odmítnuty, následně jsem
si jejich zveřejnění musela „probojovat“ přes redakční radu. V květnovém vydání vyšel můj příspěvek, na který reagoval pan starosta Kořínek,
ve kterém si neodpustil svůj osobní dovětek.
Nedalo mi to a zaslala jsem do IL reakci na tento dovětek – mé vyjádření. Tento příspěvek byl
editorkou odmítnut ke zveřejnění s odvoláním
na redakční radu, která doporučila příspěvek
nezveřejňovat zejména s přihlédnutím k zájmu
většinového čtenáře (jenom pro zajímavost, této
radakční rady se jako host účastnil pan starosta
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úpravu 2 vedlejších stání a dopravní značení? Jaké jsou náklady na práci
strážníků, kteří budou parkování kontrolovat (zatímco by podle mého názoru mohli působit jinde)?
Bydlím se svou rodinou na návsi, proto mi nejsou změny na návsi lhostejné a omezení parkování se mě dotýkají. Prosím Radu, aby mi a mým
spoluobčanům z návsi dala odpovědi na uvedené 4 otázky. Je důležité
znát smysl věcí. Děkuji moc předem.		
Dagmar Kušnírová

(Radě města jsem před realizací v dubnu zaslala dopis, ale obdržela jen
zamítavé stanovisko bez vysvětlení.)

Vážená paní Kušnírová,
Rada města rozhodovala na základě podnětu občana, který navrhoval zrušit všechna tři parkovací místa před centrem MaNa. Nakonec
jsme se shodli na zrušení pouze jednoho parkovacího místa, přičemž
důvody byly opravdu zejména estetické. Je to jistě věc názoru, ale mně
připadá prostor po zrušení jednoho parkovacího místa o trošku hezčí.
Vycházeli jsme z předpokladu, že dlouhodobé parkování mají mít majitelé okolních domů zajištěné na svých pozemcích a že parkovací místa
před centrem MaNa mají sloužit výhradně pro krátkodobé parkování,
proto byla i takto označena.

ploch. Sportoviště „Na Vysoké“, které je momentálně ve výstavbě, bude komerčního rázu
a vstup bude možný pouze za poplatek. Hřiště
u lesa „na konci ulice Husova“ je pro rekreaci příchozích obyvatel zcela nedostačující a je
málo využívané. Chybí zde zcela zázemí pro
děti předškolního, ale i školního věku, není zde
žádná plocha pro odpočinek návštěvníků této
krásné lokality – podél ulice Husova se nachází
pouze 1 lavička.
Ani v minulosti (za bývalého vedení města),
kdy majitelka žádala o změnu pozemku na stavební parcely pro výstavbu RD, nebyla plocha
změněna na zastavitelnou s odůvodněním, že
tato sportovně rekreační plocha vhodným způsobem doplňuje plochy bydlení a plochu pro
mateřskou školu. Obzvlášť nyní, kdy se zde pláKořínek). Osobně nevím, co si pod zájmem většinového čtenáře mám představovat – jedná se
o informační listy. Následně jsem požádala, aby
v tištěné verzi IL byla zmínka s odkazem na webové stránky města, kde bude tento příspěvek
uveřejněn, taktéž příspěvek Spolku U cihelny
na Vráži, který byl také zamítnut k uveřejnění ze
stejného důvodu. Na tuto žádost nikdo nereagoval, odkaz v tištěné verzi Informačních listů není
a naše příspěvky nebyly zveřejněny ani na webových stránkách města. Neobdrželi jsme ani
žádné řádné stanovisko a vysvětlení, z jakého
důvodu příspěvky nebyly zveřejněny.
Na druhou stranu, v červnovém vydání IL
v rubrice „Z Vašich názorů“ vychází příspěvek
od pana starosty Kořínka a zastupitele Hlaváčka, kde se snaží upřesnit jejich vyjádření k jejich
reakcím z květnového IL. Jejich příspěvek vznikl
až po zaslání našich příspěvků do červnových
IL, které nebyly nikde zveřejněny (toto upřesnění mi bylo editorkou poskytnuto k vyjádření,
což není běžné).

Šimon Hradilek, člen rady města

nuje výstavba nové mateřské školy, by se zde
o to více měly zachovat rekreační plochy, které
budou sloužit všem obyvatelům i návštěvníkům.
Určitě by všichni uvítali, kdyby na pozemku vedle plánované MŠ místo dalších rodinných domů
vznikly nové rekreační plochy, např. pro předškolní a školní děti (hřiště s vhodnými prvky),
pokud zde budou chtít trávit svůj volný čas i po
opuštění MŠ, ale i vhodné posezení pro rodiče
i seniory. Místo toho vedení města hodlá stavět
mateřskou školu hned vedle plánovaného i již
probíhajícího „stavebního boomu“. Děti, které
budou navštěvovat novou mateřskou školu,
budou vystaveny tomuto velmi prašnému a nezdravému prostředí.
Jitka Vlasáková,
obyvatelka a členka Spolku U cihelny na Vráži

Tak toto mají být objektivní a nestranné informační listy!
Andrea Kučerová

Ze zápisu schůze Redakční rady
Ke stížnosti pí Kučerové a Vlasákové – redakční rada editorce nedoporučila zveřejňovat
další reakci na reakci (reakce starosty F. Kořínka
a zastupitele T. Hlaváčka na dopisy A. Kučerové a J. Vlasákové v květnovém vydání), zejména
s přihlédnutím k zájmu většinového čtenáře. F.
Kořínek a T. Hlaváček nicméně požádali o možnost upřesnit své výroky na adresu A. Kučerové
v červnovém vydání v části Z Vašich názorů.
Pozn.:

- Webová část IL, resp. rubrika Co se do IL nevešlo je součástí Informačního listu.
- Pan starosta byl na schůzi Redakční rady IL
přizván z důvodu projednávání Pravidel pro vydávání IL.

inzerce
inzerce - volby do zastupitelstva Středočeského kraje

Pobyt sovětské armády stál naši zemi přes 100 miliard
í Odsun sovětských vojsk byl pro naši
vlast téměř dějinný zázrak.

mimo jiné 1220 tanků, 2505 bojových vozidel
a obrněných transportérů, 1218 děl a minometů,
76 bojových letadel a 146 bojových vrtulníků.
V souvislosti s pobytem sovětských vojsk na území Československa bylo 290 lidí usmrceno a 577
těžce zraněno. Dočasný pobyt sovětských vojsk
stál český rozpočet v tehdejších relacích přes 100
miliard korun. V dnešních relacích by to bylo okolo 1200 miliard korun. Další desítky miliard stála
likvidace ekologických škod po sovětské armádě.

Říká se, že kam jednou vstoupila noha ruského vojáka, považují Rusové již navždy za své
výsostné území. Odsun sovětských vojsk před 25 lety lze považovat za určitý dějinný zázrak. Po
podepsání Dohody o odsunu sovětských vojsk Václavem Havlem a Michailem Gorbačovem,
dostal provedení odsunu na starost tehdejší ministr pro lidská práva, známý rockový muzikant
a zakladatel kapely Pražský výběr, Michael Kocáb. Ten spolu s dalšími politiky v čele s Václavem Havlem tlačil na to, aby byl odsun co nejrychlejší. Dosažení dohody nebylo jednoduché.
Původní plán počítal s postupným stahováním sovětských vojáků z naší země po dobu 5 let. To
bylo zcela nepřijatelné. Čeští vyjednavači – Jiří Dienstbier, Luboš Dobrovský, Jaroslav Šedivý
a další – žádali, aby odsun skončil do jednoho roku, zatímco Moskva mluvila o pěti letech. Zlomovým momentem byla cesta prezidenta Václava Havla do Moskvy a jeho jednání s Michailem
Gorbačovem v únoru 1990. Byla podepsána deklarace, která pohřbila tzv. Brežněvovu doktrínu
o omezené suverenitě členů Varšavské smlouvy, a Dohoda o odchodu sovětských vojsk. O povaze Varšavské smlouvy nejlépe hovoří to, že jediným jejím vojenským vystoupením byla okupace
Československa v srpnu 1968.
Zastavené Pražské jaro 1968
Československá republika byla po II. světové
válce jedinou zemí východního bloku, ve které
nezůstala rozmístěna sovětská vojska. KSČ zde
vládla tvrdou rukou a likvidovala všechny své odpůrce. Uvolnění nastalo v roce 1967 a 1968. Za
co se v padesátých letech odsuzovalo na doživotí
či na mnoho let do vězení, bylo možno najednou
říkat nahlas. Český národ začínal konečně aspoň
trochu svobodněji dýchat. S dnešní svobodou se
to ale nedá srovnávat. Stále byla v ústavě zakotvena tzv. vedoucí úloha KSČ, která v podstatě říkala,
že zde může existovat pouze jediná politická strana, která může mluvit do dění v naší zemi a tou je
Komunistická strana Československa.
Toto uvolnění začalo vadit Sovětskému svazu, který pokládal naše území za jednu ze svých
kolonií. Proto bez jakéhokoli varování vtrhla 21.
srpna 1968 do naší země sovětská vojska a vojska
zemí tzv. Varšavské smlouvy. Vpádu se účastnilo
obrovské množství vojenské techniky (odhaduje
se cca 6 300 tanků) a až 500 000 vojáků. Z takzvané „dočasné bratrské pomoci“, která měla za cíl
„obnovit pořádek“, se nakonec stalo trvalé a masivní rozmístění sovětských vojáků a jaderných
zbraní u hranic se Západem. Vojenská intervence
současně poskytla oporu našim normalizačním

komunistům, aby dalších dvacet let plundrovali
vlastní zemi politicky, ekonomicky i morálně.
Jan Palach
Na protest proti apatii, ušlápnutosti, ale i kolaborantství se upálil v lednu 1969 český student
filosofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach.
Jeho čin vyvolal celosvětový ohlas a probudil z letargie většinu národa. Pohřeb Jana Palacha dne
25. ledna 1969 se stal velkým národním protestem
proti pokračující okupaci. Smuteční průvod, který
měl okolo sto tisíc lidí, šel z Václavského náměstí
na dnešní Náměstí Jana Palacha. Poté byly jeho
ostatky uloženy na Olšanských hřbitovech. Nedávné producírování se ruských Putinových motorkářů Nočních vlků na Palachově náměstí nelze
brát v této souvislosti nijak jinak než jako cílenou
provokaci.
Dočasný pobyt sovětských vojsk stál naši zemi
100 miliard korun
Po obsazení důležitých měst a významných
vojenských objektů a letišť zde zůstala sovětská
armáda zhruba v počtu 150 000 osob. V roce
1989 při Sametové revoluci se v Československu nacházelo cca 75 000 vojáků a téměř 40.000
rodinných příslušníků. Bojový arzenál tvořilo

Požadavek na odchod sovětských vojsk
Požadavek na okamžitý odchod sovětských
vojsk byl prvním cílem naší politiky po revoluci
v roce 1989. Na našem území stále pobývala cizí
armáda a její další setrvání bylo v rozporu s obnovou státní suverenity a nezávislosti. Jen pro srovnání: dnešní Armáda ČR čítá zhruba 24 tisíc profesionálních vojáků. Proto hned zkraje roku 1990
začala tvrdá jednání o odsunu cizích vojsk.
Michael Kocáb, který měl na starosti odsun
sovětských vojsk, v loňském rozhovoru vzpomínal na jeden varující zážitek. Když odcházel jeden z posledních důstojníků sovětské armády, šéf
KGB pro sovětskou armádu na našem území, tak
mu řekl: „My teď odcházíme pane Kocábe jako
vojáci, ale my se brzy vrátíme.“ Kocáb se tehdy
zeptal jak, jestli bude zase nějaká okupace a on že
ne. „My přijdeme jako obchodníci“. V této souvislosti není možné si nevybavit firmy jako PENTA,
AGROFERT, LUKOIL a řadu dalších a lidi s nimi
spojené.
Michael Kocáb zvládl svůj úkol perfektně, a tak
poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil území naší republiky 21. června 1991
a o šest dní později republiku opustil i poslední
sovětský voják – tehdejší velitel generál Eduard
Vorobjov.
Za zamyšlení stojí odpověď bývalého ministra
Kocába z loňského rozhovoru o odsunu sovětských vojsk.
Na otázku: Když jste jednal o odsunu sovětských vojsk z Československa, napadla vás
i myšlenka, že se podobná intervence může
opakovat?
Odpověděl: „Napadala. Neustále. Proto jsem
také tak tlačil na rychlost odsunu. Chápal jsem
tehdejší období jako dějinnou škvíru, ve které se
musíme rychle zbavit sovětské okupační armády.
Současný vývoj na Ukrajině a na Krymu mi dává
zpětně za pravdu.
A to je hlavní myšlenka tohoto článku. Je potřeba znát a připomínat si naši historii a poučit se
z ní, aby se chyby nemohly znovu opakovat.
Michael Pánek,
12 let starosta města
Dobřichovice za ODS
a kandidát č. 6.
do zastupitelstva
Středočeského kraje za ODS
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„Je obtížné snášet kritiku za dílo, se kterým dlouho rostete,“
říká architekt Peter Sticzay-Gromski

FOTO: archiv kanceláře Grido

Architekt Peter Sticzay-Gromski a jeho architektonická kancelář Grido stojí za mnoha
stavbami v Černošicích a okolí. Mimo jiné je také autorem a projektantem nové sportovní haly u základní školy v Mokropsech, která byla 2. června slavnostně otevřena.
Hovořili jsme o tom, jak náročné je navrhovat takové stavby a jaké to je mít denně na
očích výsledky své práce. A samozřejmě ještě o mnohém dalším.
XX Pod kterými stavbami v Černošicích je
podepsaná Vaše domovská architektonická
kancelář Grido, architektura a design?
Měli jsme příležitost zrealizovat v Černošicích
asi desítku rodinných domů, zmíněnou přístavbu budovy školy, tři bytové domy na Vráži. Jsme
podepsaní pod konceptem Vrážského centra.
Nejvíce mě mrzí nemožnost realizace soutěžního návrhu na novou radnici města přesto, že náš
návrh občané výrazně podporovali. Kolem funkcionalistické vily jsme navrhli na úrovni zahrady
Sokola komunitní centrum s leknínovým jezírkem na střeše, které zrcadlilo vilu Tišnovských
v její nové podobě. Z naší autorské dílny také
pocházejí zastávková místa na černošicko-dobřichovické cyklostezce.
XX Kde v okolních městech a obcích můžeme vidět Vaši práci?
Máme kancelář v Praze a Bratislavě. Na začátku
našeho působení jsme měli ateliér také v Černošicích. Poté i v Popradu - to jsou místa, ve
kterých máme nejvíce naších realizovaných
návrhů. Jsme proto lokální firmou. Rádi navrhujeme v místech, která jsou nám dobře známá.
Nejblíže je například dostavba základní školy ve
Velké Chuchli, letos se začne stavět přístavba
základní školy v Mníšku pod Brdy.
XX Na webových stránkách Vaší kanceláře
uvádíte, že vaše práce se vždy inspiruje specifikou místa, povahou zadání a naturelem
klienta – jaká byla tedy kritéria pro sportovní
halu? Co Vás dovedlo ke stávající podobě?
Myslím, že málokdo si uvědomuje, v čem je
sportovní hala v Černošicích výjimečná. Kromě
veřejné sbírky, o které se hlavně mluví, je to především veřejný prostor, který jsme chtěli vytvořit,
když jsme původně ještě tělocvičnu vymýšleli.
Místo objemné krabice na poli před školou
jsme umístili nový pavilon školy (objekt A) s tě-

locvičnou na pomyslnou vrstevnici tak, aby panoramatické pohledy z údolí na školu nebyly
ničím rušeny. Mezi sportovní halou a budovou
školy A vznikla přirozená promenáda, která končí dramatickým schodištěm na malém komorním
náměstíčku se stávající mohutnou lípou a zklidňujícím mlatem s lavičkami. Tento veřejný prostor je „hlídaný“ kavárnou s venkovním sezením
a obrovským oknem – zasklenou stěnou, krytou
loggií haly a „balkonkem prvního polibku“, který
chrání výstup z haly k budoucímu lehkoatletickému oválu.
XX Mohl byste, prosím, pro lajky krátce vysvětlit, kolik práce a jaké kompetence se
skrývají za výstavbou haly, resp. jakéhokoliv
jiného projektu?
Projekt černošické školy s tělocvičnou jsme začali projektovat již vyhranou soutěží v roce 2004
(ještě za starostování paní Heleny Langšádlové).
Dva roky na to se zrealizoval pouze objekt A, ze
kterého až do minulého roku trčela rezavá výztuž
jako určité memento nemohoucnosti v pokračování výstavby tělocvičny, která se dostavěla právě letos. Na každém projektu pracuje značné
množství odborníků, v případě naší sportovní
haly asi 20 projektantů - specialistů. Jen úzká
skupina z nich však má k objektu přímo osobní
vztah, který předurčuje jejich roli – koordinátorů
originální myšlenky proti všem nesnázím během
složitého procesu projektování a realizace.
Problém veřejné zakázky navíc komplikuje
samotná podstata investora i specifikum tendrování díla – výběru dodavatele stavby. Investor
(město) z podstaty věci hledá svoje místo v porovnání se soukromým developerem poměrně
déle a tomu odpovídá i jeho nasazení během
projektování. Také zákonná nemožnost přesně
do detailu navrhnout technologie a materiály
dělá z poslední fáze procesu – realizace díla -

FOTO: Petr Kubín

-- Sportovní hala u základní školy v Mokropsech --
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-- Peter Sticzay-Gromski --

pořádně dramatické defilé. Záleží potom jenom
na součinnosti autorského a technického dozoru investora. Tam se právě láme chleba!
XX Stávající budovy školy jsou ze 30. let,
nepletu-li se, jak složité bylo vypořádat se
s ujednocením stylu?
Nechtěli jsme se přizpůsobovat, dnešní školní
kampus je už poměrně velký, a proto jsme usoudili, že každý z nich by měl reprezentovat svoji
dobu vzniku. Soustředili jsme se na to, abychom
nekonkurovali centrální historické budově, která
má kompozici dominovat. Na druhé straně jsme
červené střechy budov chápali jako sjednocující prvek pro celý školní areál v Mokropsech.
Proto jsou lamely prosklení haly navržené z rozpixelované fotografie střechy historické budovy,
jinými slovy – červené lamely na jižním proskle-

FOTO: Petr Kubín

-- Interiér sportovní haly, kterou budou využívat děti ze ZŠ jako tělocvičnu --

z města a okolí
FOTO: archiv kanceláře Grido

-- Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice-Mokropsy. --

ní sportovní haly korespondují s barvou střech
sousedních objektů. Podobným způsobem byla
navržena i hmota nového vstupu a centrálních
šaten, jejichž výstavba právě začíná.
XX Liší se nějak reálná podoba haly od původní vizuální podoby?
Dost podstatně. Za těch 10 let se změnilo několikrát zadání, vedení radnice a i my jsme
dozráli. Na začátku to byla jenom tělocvična
s menším hřištěm, a s amfiteátrovým sezením
do dnešního náměstíčka (už tehdy nám prostor
před školou přišel důležitý). Střecha haly nebyla
navržena dřevěná stanová jako dnes ale ocelová–segmentová. Stěny však byly z průsvitného
polykarbonátu.
XX Jaká byla Vaše práce na polyfunkčním
centru Vráž?
Byla to práce jako každá jiná v naší branži –
bohužel vždy nová a proto vzrušující. Michael
Pánek na toto území připravil vyzvanou archi-

tektonickou soutěž a náš návrh si vybral. Spolu
s dokumentací pro územní rozhodnutí na celé
území jsme vyprojektovali první dva viladomy.
Od počátku jsme byli přesvědčení, že záměr vybudovat na tomto místě polyfunkční centrum je
proti všem námitkám – záměr správný. Projekt
dostavby samotného náměstí poté zrealizoval
jiný ateliér.

ny raději zpětně nedívají, protože vidí spoustu chyb. Jak to máte Vy, když kolem „svých“
staveb denně chodíte? Kdybyste postavil
halu na druhém konci republiky, práci jste
splnil a už o ní víckrát nemusíte slyšet. Ale
když postavíte halu ve městě, kde žijete, patrně se nevyhnete kritikám či dotazům „proč
jste to udělal tak a ne jinak, atd.“ – jak to
snášíte?
Všechny „mé“ stavby mi připomínají, jak malicherné jsou mé původní ambice. Čím jsem
starší, snažím se stavět na konceptu, který není
závislý na měnícím se aktuálním módním stylu.
Soustředíme se spíše na přidanou hodnotu každé stavby – co může nabídnout svému okolí. Je
obtížné snášet kritiku za dílo, se kterým dlouho rostete a které je nevyhnutelně výsledkem
mnohých kompromisních střetů. Bez kritiky by
ale žádná pořádná stavba snad ani nemohla
existovat.
XX Na čem v současné době pracujete?
Z větších projektů pracujeme na škole a komunitním centru v Mníšku pod Brdy, na hostelu a na
bytovce v Bratislavě.

XX Projektujete raději podobně velkolepé
projekty nebo rodinné domy a vily?
Projektujeme všechno, s čím se naši klienti na
nás obrátí – nezáleží na typologii záměru investorů – daleko více záleží na chemii mezi klientem a autorem díla. Nejsme komerční kancelář,
nemáme v šuplíku připravené typové projekty –
všechno co vymýšlíme, je věcí komunikace mezi
námi, investorem a samotným místem. Je to věcí
vzájemné důvěry a respektu – a to se občas hledá těžko. Důkazem byla i stavba sportovní haly.

XX Vaše jméno zní „zahraničně“ – jak dlouho žijete v Černošicích a jaký k nim máte
vztah? A jak se na ně díváte z profesionálního hlediska?
Žijeme tu s rodinou asi 17 let a musím říct –
každým rokem se cítíme ještě lépe. Kdysi jsem
hledal pro rodinu něco, co mi bude připomínat
rodné Slovensko, a meander Berounky s kopcovitým terénem poměrně zdařile kompenzuje
rozložitou zástavbu Černošic. Černošice jsou
dynamickým mladým městem založeným právě
na polaritě aktivních „novousedlíků“ a těch starších – chránicích právě ty konzervativní hodnoty
města. Kvalita města záleží především na vyváženosti a vzájemném respektu obou stran. To
mě baví!

XX Umělci většinou říkají, že se na své výko-

Adéla Červenková
FOTO: Tomáš Malý

FOTO: L. Stacho

-- Rodinný dům Kladenská --

inzerce

-- Bytový dům Octopus, Bratislava – (cena Dušana Jurkoviča – jedna ze dvou
nejvýznamnějších slovenských cen za architekturu za rok 2007) --
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z historie

Vzpomínka z dětství
Jsem pamětníkem dětských časů, jež jsem prožíval se svými vrstevníky na Vráži, patřící tehdy
snad ještě částečně k Dolním Mokropsům,
avšak v povědomí většiny sousedů – již neodmyslitelné od Černošic. Zapsalo se tu do mé
paměti na celý život několik vynikajících lidí, kteří
obohatili mé víkendové dny a prázdniny, mezi
nimi pak v průběhu nejméně jednoho desetiletí
zahrnujícího padesátá léta až do samého počátku let šedesátých minulého století - muž, jenž se
jmenoval Vilém Kober.
Foglarovy Rychlé šípy jsme přímo „hltali“
Před několika lety byla v černošických Listech
otištěna má vzpomínka na pana Václava Netušila, překladatele románů Julesa Verna.
Chtěl bych se nyní ve vzpomínkách znovu
vrátit do oné doby dětských radovánek, doby
četby verneovek, mayovek, cooperovek, a také
Rychlých šípů. Ano, vyhledávané byly, a to i dospělými, rovněž příběhy a knížky od Jaroslava
Foglara, který na rodinné chatě na Vráži často
pobýval. Věděl jsem sice, že ty klukovky píše
on, obdivoval jsem Foglarovy románové hrdiny,
ale nedokázal jsem ve své dětské hlavě a svým
dětským rozumem je jaksi propojit s jejich skutečným autorem, jenž – ač v úctě jsem jej měl
a vždy jej pozdravil – připadal mi poněkud až
školsky nepřístupný, byl to však jen mylný dojem, vyvolaný zřejmě dětskou ostýchavostí vůči
autoritám.
Zato jeho líčení dobrodružství party odvážných, čestných a zdravě sebevědomých Rychlých šípů jsem hltal na úkor domácích úkolů
a školních povinností. Byl jistě velkou osobností
a zejména nás dětské snílky jeho příběhy nesmírně obohacovaly a pozitivně motivovaly.
Námořník Vilém Kober
O kousek dál bydlící V. Kober, který nenapsal jedinou řádku dobrodružné literatury, si mě
ovšem získal celým srdcem. Všichni jsme ho
měli rádi jako staršího kamaráda. Byl pro nás
také osobností.
Z jeho vyprávění a z toho, co jsem se dověděl od jiných pamětníků, je mi známo, že v mládí
býval obyčejným námořníkem zaoceánské lodi
obchodní a nákladní flotily, později jako lodní
strojník, opravář lodních motorů, armatur a pomocný kormidelník plavil se po mořích. Byl také
aktivním sportovcem. Hrál fotbal, volejbal, pěstoval další sporty. Byl náruživým plavcem.
Když jsem jej potkal poprvé, při jakémsi te-

rénním motocyklovém závodu, jehož trasa probíhala Vráží kolem vily, v níž byla mateřská školka,
a spolu s námi dětmi závodům přihlížel, bylo mi
něco přes devět let, zatímco jemu dobře přes
padesát. Spřátelili jsme se s ním a on nás pozval
dovnitř, do areálu. Byl tam školníkem. Někteří
kluci a děvčata jej už znali.
Umožnil nám sportovat
Chodili jsme k němu zahrát si volejbal a pingpong. Abychom my děti a dospívající mládež
mohli bezpečně za dohledu dospělého člověka
sportovat, poskytl ze své dobré vůle k dispozici
beztak nevyužitý školní ping-pongový stůl, zhotovil volejbalové hřiště, se sítí, kterou z vlastních
zdrojů obstaral. Pod jeho vedením jsme se tak
mohli o prázdninách a víkendech věnovat sportovním hrám. Organizoval přebory a turnaje mládeže ve stolním tenisu a volejbalu.
Nebýt jeho ušlechtilé iniciativy, byli bychom já
a mí vrstevníci, tedy někteří kluci a holky z Vráže,
a také z Prahy (byl jsem jedním z těch pražských
„lufťáků“, co zde trávili víkendy a prázdniny), odkázáni jen na rodiče, kteří na nás většinou tolik
času neměli, chodili do práce nebo se věnovali
nezbytným záležitostem na svých chatách, domcích a zahrádkách. Eventuálně na kolo a jízdy po
tzv. terénce, popřípadě na nudu.
Skvělý starší kamarád
Byl to vynikající kamarád, třebaže mnohem
starší, jenž nám v plném smyslu toho slova suploval bratra ze Sokola nebo, chce-li někdo, vedoucího letního tábora či jiných sportovních akcí
pro mládež. Jeho přičiněním jsme hodnotně
mohli vyplnit prázdninovou dobu a čas rekreace.
Kdybych to chtěl po letech vyjádřit jazykem tehdejších dětí a mládeže ve věku od 10 do 17 let,
byl vlastně naším velkým vontem, a to i přesto,
že jsme jej tak ani neoslovovali, ani nehodnotili.
Brali jsme jej jako perfektního společníka,
férového chlapa a spravedlivého sportovního
rozhodčího. Měl přirozenou autoritu a respekt.
Každý věděl, že musí jednat stejně jako on, což
znamenalo čestně, slušně a fair play.
Tvořili jsme docela nemalou sportovní partu
kamarádek a kamarádů, co se u něj a pod jeho
dohledem v oněch letech sdružovala: Milena,
Kamila - dnes Mgr. Křísová - které tímto děkuju
za cenné podněty a informace, Pavel, Ivo, Pepa
(co žije už více než čtyřicet let v USA), Jenda
(co žije v Kanadě), Láďa, Jindra s bráchou,
Tonda zvaný Toníček, Jirka, Maruna a Valina,
sestry Blanka a Naďa, Zlatuše, Jarmila, Ota,
Eda, další Láďa, Jarda, Jana, Hrnčířovic dcery
a v neposlední řadě i moje maličkost. Poděkovat

FOTO: archiv autora textu

-- Vilém Kober --

bych chtěl také Jirkovi Balínovi, který mi pomohl
dokreslit celou tu dobu a který Viléma Kobera
rovněž znal.
Pan Kober neměl rád lháře a neurvalce,
i s hulváty si uměl poradit. Jednal vždy přímo
a spravedlivě. Dobře věděl, že každé násilí,
každé bezpráví plodí zase jen krutost a zvůli, při
níž trpí nevinní lidé. Nenáviděl násilí, fašismus,
nacismus. Vyprávěl mi, jak se při jedné své mariňácké dovolence, když byl návštěvou u rodiny
v Praze v době německé okupace, s nasazením
vlastního života zastal českých lidí na veřejnosti,
opilým nacistou šikanovaných.
Po zestátnění vily, kde později Vilém Kober
bydlel, se z ní stala zmíněná mateřská škola,
v níž byl správcem. Přivydělával si opravami
studní, armatur a vodních čerpadel.
Chodili k němu na návštěvu pan László Šantoš
s manželkou – chataři nad cihelnou, nad nimi
pak chatařící pan Vodička, paní Marie Kopecká,
s fenečkou Pacinkou, co jako černý kudrnatý
pudl uměla komicky panáčkovat, když panička
poutavě vyprávěla a nám dětem líčila příběhy,
jaké se přihodily při natáčení filmů za její asistence v barrandovských ateliérech, kde pracovala.
K jeho sousedům ve vile patřila rodina akademického malíře Jaroslava Černého, pozoruhodného umělce, jenž spolu s manželkou chodíval
na procházky do okolních lesů, kde také tvořil
své krajinomalby a nám zvědavým dětem upřímně rád poodhaloval roušku tajemství jedinečných malířských technik - uhlem i olejem.
Těch, kdo se s panem Koberem znali, bylo
více. Byl to společenský, obětavý a pracovitý
člověk. Takového si jej pamatuju.
Zbyněk Pačes

z města a okolí

Taneční obor ZUŠ Černošice má za sebou další sezónu
V pondělí 20. 6. 2016 taneční obor ZUŠ Černošice uzavřel další sezónu tradičním vystoupením
„Zahrada plná tance“, kde se představila všechna oddělení tanečního oboru od nejmenších
až po nejstarší. Pro taneční obor i Pramínek to
byla sezóna plná práce, ale i potěšení a radosti
z tance.
Chtěli bychom tedy poděkovat ZUŠ Černošice, Městu Černošice, díky jehož grantu letos
opět můžeme navštívit klášter v Bechyni v rám-
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ci Letní dílny a připravit zde program na příští
školní rok. Dále bychom také chtěli poděkovat
všem dětem a rodičům, za jejich vstřícný přístup
a nasazení, s jakými se na hodinách i vystoupeních setkáváme a pevně věříme, že vám taneční
obor přináší stejnou radost jako nám. Děkujeme i všem sponzorům a podporovatelům tance
v Černošicích, přejeme vám příjemné prázdniny
a již nyní vás zveme na další setkání u příležitosti
srpnové černošické Mariánské pouti.

Na závěr bychom chtěli ještě upozornit
všechny rodiče, že rozvrh hodin na příští školní
rok bude zveřejněn až na konci srpna, s ohledem na zaplněnost městského sálu na Vráži,
a to na webu www.zuscernosice.cz/tanecniobor, www.praminekcernosice.cz a na facebooku: www.facebook.com/zuscernosice. Dříve vám nebudeme schopni říci bližší informace.
Děkujeme.
Za TO ZUŠ Černošice Magdaléna Voldřichová

z města a okolí

Senioři zavítali na Pohádkové Benecko
Na začátku června uspořádal odbor Dům
s pečovatelskou službou 9ti denní pobyt na
Benecku pro seniory nejen z Domu s pečovatelskou službou. Letošní pobyt byl tématicky
v duchu pohádkovém a navštívili jsme několik krásných míst, která tématicky mají něco
společného s pohádkou. Senioři navštívili výrobnu hraček v Albrechticích, Bozkovské dolomitové jeskyně, Adršpašské skalní město,
Malou Úpu, zámek Sychrov, pivovar Svijany,
podvečerní safari, základnu horské služby na
Benecku, rozhlednu Žalý a další krásná místa.
V podvečerních hodinách jsme na pensionu
opékali buřty, grilovali, hráli Bowling či petangúe. Na závěrečný večer byl připraven karneval s živou hudbou, kdy se všichni senioři
převlékli do pohádkových postaviček. Poděkování patří pensionu Holubec při organizaci
a městu Černošice za finanční podporu.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS

foto: Archiv DPS

-- Během závěrečného večera tematického pobytu seniorů se všichni účastníci
v rámci karnevalu převlékli do kostýmů pohádkových postaviček. --

Pozvánka na opékání
buřtů s Třehuskem
Dne 27. 7. 2016 Vás srdečně zveme do parku
za DPS, kde od 14.00 hodin vystoupí staročeská kapela Třehusk a od 15.00 hodin bude
hrát na klávesy pan Leoš Holan. Po celou dobu
akce bude možné využít místní ohniště k opékání buřtů, které bude možné zakoupit u zaměstnanců DPS.
Těšíme se na Vás.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
FOTO: Archiv Třehusk

-- staročeská kapela Třehusk --

FOTO: archiv ZUŠ

-- Všichni účastníci – malí i velcí – si koloběh za slunečného počasí velmi užili! --

1. černošický koloběh slavil úspěch
Historicky 1. ročník černošického koloběhu,
který pořádal spolek Rodiče dětem při ZUŠ
Černošice, proběhl v sobotu 21. 5. na hřišti
v ul. Husova na Vráži. Slunečné odpoledne využilo na pět desítek dětí a rodičů, kteří na svých
nebo zapůjčených koloběžkách absolvovali několik nelehkých disciplín z dílny Ivana Látala.
Děkujeme všem účastníkům a pevně věříme,
že jste si koloběh užili stejně jako my a sejdeme
se opět při příštím ročníku, anebo ještě dříve.
Také bychom chtěli poděkovat všem podpo-

La škola: autorská hudební škola
V La škole učíme předškolkové, školkové i školou povinné děti, rodiče
i prarodiče. Dospělí často zůstávají přítomni na našich hodinách, protože
je to tam baví a sami se u nás začínají učit hrát nebo zpívat. Hudba se tak
jednoduše dostane „dovnitř“ do rodiny.
V prvním semestru učíme děti zpívat, v dalších třídách děti hrají na cokoliv a jakkoliv, a postupně si vybírají nástroj pro ně nejvhodnější, na který se
učí hrát sofistikovaně na individuálních hodinách. Mistrovky učíme na violoncello, kytaru a baskytaru, začátečníky na piano, ostatní hráče posíláme
k výborným muzikantům, které známe a můžeme je doporučit.
V nejstarší třídě děti samy založí svoji kapelu (La kapela), která už je
schopná hrát své vlastní autorské skladby a vystupovat. U nás jsou děti
vedeny intenzivně a se smyslem k detailu, pozornosti, ztišení, poslechu
druhých, prokládaného nevázanými chvílemi hlasitějšího uvolnění. Výsledkem je tvorba, ke které dojdou už úplně samy a přirozeným způsobem.
Těšíme se na vás ve třídě, v černošickém klubu Ference Futuristy.
Tomáš Fingerland a Petra Strá, www.laskola.cz

rovatelům a sponzorům, kteří nám pomohli koloběh uspořádat: ZUŠ Černošice, odbor kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ Černošice,
Lékárna u Bílého medvěda, KoloBěžíme.cz,
MŠ Topolská, Pedal servis Černošice, TJ Sokol
Černošice a všem dobrovolníkům a rodičům.
Za Rodiče dětem – Černošice, z.s.
Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz/spolek
www.facebook.com/rdcernosice

FOTO: archiv La škola

-- La škola je hudební škola pro děti, která vede k autorské práci už od nejnižšího věku. Důraz je kladen na fantazii, individuální přístup a spontánní
hudební projev dětí, který má zůstat zachován. --
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Královský průvod Karla IV.
8x FOTO: Petr Kubín

-- Odpoledním program na pódiu moderovaly žákyně ZŠ
Černošice Anežka Dvořáková a Ema Rážová pod vedením
paní učitelky Martiny Knollové. --

-- Letos jsme oslavili 700. výročí od narození Karla IV. Role krále Karla se s noblesou sobě vlastní zhostil Karel Král. Jeho ženu, Alžbětu Pomořanskou, v průvodu
ztvárnila Monika Vaňková. --

-- V průběhu dne jsme zhlédli několik šermířských vystoupení
skupin Artus Thor a Nevers. Na pódiu pak vystoupily děti
z MŠ Kindergarten a folklórní soubor Pramínek. --

-- Sportovní a vzdělávací stanoviště pro děti připravili zástupci skautů, Sokola, hasičů, rybářů, mateřského centra Mraveniště, klubu Beránek, školky Kindergarten,
hokejového klubu Tygři a in-line školy NIKI. --

-- V rámci dětského dne jsme dětem rozdali na 200 diplomů! --

-- Ivan Látal a jeho FOTOškola Vidění vytvořili krásný dobový
FOTOkoutek. Výtvarný obor ZUŠ a Minidílna Šikulky pro děti uspořádaly
umělecké dílny. -18

-- Císař nám udělil hned několik privilegií.
Například privilegium postavit pro konšely novou radnici s novým prostorem pro poštovní
holuby a sklepem pro místní zbrojnoše... --

-- Zatímco se děti bavily, rodiče si mohli prohlédnout tematickou výstavu žáků z prvního i druhého stupně základní školy, z MŠ Karlická,
MŠ Barevný ostrov a Ottománku. --

z města a okolí

V průvodu Karla IV. vlál i mokropeský prapor
Již několikátý rok přivítání a pohoštění Královského průvodu zajišťuje v Mokropsech Masopustní
spolek. Loňského roku nám Karel IV. zvláštní listinou přikázal vytvořit Mokropeský prapor a zúčastnit se s ním průvodu.
Máme rádi legraci, a tak jsme se snažili. Odměnou nám bylo poděkování organizátorů za
naše krátké vystoupení, na které se vždy těší,
protože přinese trochu zlehčení a legrace do
jinak krásného a vážného průvodu. Při vší úctě
byl Karel IV. také jenom člověk.
Našim milým divákům na náměstí moc děkujeme za přízeň a omlouváme se, že opravdu není
v silách našeho spolku napéct koláče a perníkové suvenýry pro všechny.

FOTO: Rudolf Paďouk

Za Masopustní spolek
Jana Paďouková

Sláva císaři!
Byl krásný slunný den pozdního jara, 4. den
měsíce června L. P. 2016, kdy se již po
desáté Karel IV., král český a císař říše římské německého národa, vydal v doprovodu své manželky Elišky, zbrojnošů, dvorské
šlechty a služebnictva na Karlštejn. V průvodu panoši nesli také korunovační klenoty
země České a relikvii - Longinovo kopí. Tyto
vzácnosti hodlal Karel IV. na svém milovaném
hradě uložit. Praporečníci nesli v čele průvodu za zvuku bubnů praporce všech městeček a vesnic, kterými průvod procházel,
i vesnic okolních, ale také prapory řady cizinců, sklánějících se takto před Karlovým majestátem. Namátkou budiž jmenovány německý

-- Královský průvod se po audienci ve Sportparku u Berounky zastavil i v Mokropsech
na Masopustním náměstí. --

Themar, francouzský Molsheim a kyperské
království.
Po rozloučení se s Prahou, v místě nazývaném Radotín, kde vzdali králi a císaři náležitou
poctu, se průvod hnul k Černošicím. Cestou
zdravily průvod četné davy, provolávající císaři slávu. Na počest Karla IV. se české zvolání „Sláva císaři“ pokoušeli naučit i zástupci
německé a francouzské šlechty. První slovo
nebyl problém, zato to druhé… Ale i tak byla
jejich snaha hodná ocenění.
V Černošicích přivítal jejich císařská veličenstva purkmistr Filip Kořínek, který je obdaroval
a také je šermířkou kratochvílí potěšil. Císař
pak Černošicím potvrdil a udělil městská práva. Když průvod zavítal do Mokropes, byl Karel
IV., v Čechách nazývaný Otec vlasti, oslavován
prostým lidem v tradičních krojích. Velká po-

-- Před odjezdem do Radotína --

hostinnost tohoto místa zastavení královského
průvodu vynikla zvláště tím, že celý doprovod
byl obdarován perníkovými srdci.
Král Karel přenocoval v městečku Dobřichovice, kde mu u slavnostní večeře vzdali
hold zástupci dalších evropských měst z Itálie
a Francie. Následující den celý průvod pokračoval směrem ku Karlštejnu. Po celou cestu se
všude ozývalo „Sláva císaři“ a vesnice nabízely
to nejlepší, čím mohly návštěvu Jeho veličenstva uctít. Po slavnostním uvítání na Karlštejně
se průvod odebral na hrad. Zde byly slavnostně uloženy korunovační klenoty a relikvie. Byl
večer 5. dne měsíce června L. P. 2016.
Ke kronikářskému záznamu ještě věcný dodatek za město Černošice: Z partnerského
města Themaru přijelo 16 přátel a všichni se
v kostýmech a pod svou vlajkou zúčastnili průvodu. Z partnerského města Gerbrunnu dorazilo 15 přátel, v kostýmech šli do průvodu tři,
zbytek oslavu 700. výročí narození Karla IV.
obdivoval především v Černošicích, ale i v Mokropsech a při slavnostní večeři na zámku v Dobřichovicích. Někteří dojeli až na Karlštejn. Z přátelského města Molsheimu přijelo pod svou
vlajkou 10 lidí. Všichni absolvovali tažení Karla
IV. až na Karlštejn. Luc Blattner šel celou cestu
v rytířské zbroji v čele průvodu. Město Černošice zaplatilo pro zahraniční přátele na oba dny
kočár. Zjevně to byla největší akce, kterou zatím Spolek pro partnerství evropských měst ve
spolupráci s městem a pořadateli královského
průvodu uspořádal. A proto: Sláva císaři!
Hana Houštecká

3x FOTO: Spolek pro partnerství evropských měst

-- Přijetí purkmistrem v Černošicích --

-- Pod vlajkou Černošic a Molsheimu --
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Zprávy
ze Sokola
38 gymnastických dresů se
radostně třepetá na šňůře
A to proto, že přesně tolik gymnastek a gymnastů 14. 5. 2016 v nich závodilo na sokolských
závodech všestrannosti župy Jungmannovy
v Příbrami a odvezli si 32 medailí. Což znamená 15 zlatých, 11 stříbrných, 6 bronzových a na
dalších předních příčkách ve většině dívčích
kategoriích byly opět dívky z Černošic.
Závody všestrannosti jsou náročné v rozsahu disciplín, kdy děvčata mají deset disciplín
a chlapci jedenáct, z toho jen plavání se uskutečnilo v lednu a ostatní disciplíny z atletiky,
gymnastiky a šplhu se absolvují během jednoho dne. To je zvláště pro nejmladší cvičence
obrovský výkon.
Na medaile dosáhli následující cvičenky a cvičenci: Linda Žáková jedna bronzová, Jolanka
Farová dvě zlaté, jedna stříbrná, Katja Valtonen

jedna zlatá, Klára Schmiedová tři zlaté, Manová
Veronika jedna zlatá, dvě stříbrné, Vavřínová Viktorie jedna stříbrná, Rückerová Anna jedna stříbrná, Kristýna Pavlovská tři zlaté, jedna bronzová, Lucie Trnková jedna zlatá, dvě stříbrné, jedna
bronzová, Schrötterová Lucie jedna stříbrná, dvě
bronzové, Julie Farová dvě zlaté, jedna bronzová, Jana Tuháčková jedna zlatá, dvě bronzové,
Ondřej Martínek jedna stříbrná, Ronald Johanson jedna bronzová a Roman Malíř jedna zlatá.
Celkem 7 děvčat a jeden muž postupují do
celostátního kola přeboru obce sokolské. Nejmladší v Prostějově a starší v Praze. Držte jim
palce.
Za přípravu cvičenců na tak úspěšný závod
patří dík především trenérkám Martě Formánkové, Martě Lžičařové, Jaroslavě Farové a dalším
začínajícím trenérům.
Za oddíl gymnastiky Jaroslav Formánek

DEN SE SOKOLEM
Kdy: neděle 18. září
Kde: areál Sokola
TJ Sokol Černošice připravuje na začátek
nového cvičebního roku sportovní Den se

Sokolem. Po celé odpoledne Vás čeká sport
a zábava pro celou rodinu. Můžete si vybrat,
jestli se zapojit do turnajů ve stolním tenisu,
volejbalu, přehazované, florbalu, ringu, vybíjené. Budou připraveny i méně sportovní zábavné aktivity a soutěže pro malé i velké, např.
frisbee, petanque, kroket, slacline, chůdy,
přetahování lana. Těšíme se na každého, kdo
má zájem přijít si zasoutěžit nebo se jen tak
podívat. Akce proběhne v neděli 18. září 2016
v areálu Sokola.
Za Sokol Dana Pánková

Stolní tenis
Po skončení základní části 1. ročníku Sokolského poháru ve stolním tenisu se naše „áčko“
jako vítěz svojí skupiny zúčastnilo závěrečného
turnaje. Ten se hrál 14. 5. v Úholičkách, pořadatelem byl Regionální svaz a Sokolská župa
Jungmannova.
Za účasti týmů z Mníšku, Libčic, Roztok,
Rudné a Letů naši hráči vybojovali krásné třetí
místo.
Petr Zmatlík

2x FOTO: archiv Sokola

-- Stolní tenisté vybojovali 3. místo. --

-- Černošičtí gymnasté si ze sokolských závodů všestrannosti přivezli
celkem 32 medailí. --

Poděkování trenérovi za jeho práci
Dne 12. 6. nejen že skončila poměrně úspěšná
sezóna fotbalovým starším žákům SK Černošic,
ale zároveň svou dlouholetou trenérskou kariéru
v klubu i vůbec ve fotbale ukončil náš oblíbený
a uznávaný pan trenér František Červený.
Když před několika lety ve svých 56 letech
odehrál svůj poslední zápas za B-tým SK Černošic, po mnoha předchozích sezónách odehraných nejen v Černošicích, ale i na Kazíně nebo
v Chropyni, definitivně se přesunul na trenérskou
pozici a své zkušenosti i z působení v Dukle
Praha začal předávat svým následníkům. Nejen
v Černošicích, ale i v Radotíně či Kosoři se od

něj učili chlapi, dorostenci i žáci umění fotbalu.
Ještě letos v 70 letech se honil po hřišti s kluky,
kteří by mohli být klidně jeho vnuky a dával nám
pořádně zabrat. No, kdo by se dnes ještě tak namáhal, ale jeho zápal a chuť z nás udělat budoucí
nástupce Tomáše Rosického či Petra Čecha byl
prostě neuvěřitelný a obdivuhodný. Společně se
svým asistentem Petrem Brodským nás tuto svou
poslední sezónu pan Červený dovedl ke třetímu
místu v okrese Praha-západ a doufáme, že nemusel nad našimi výkony lámat hůl a že svou oblíbenou hláškou, kterou jsme v poslední době už
začínali slýchat častěji: „Chvílemi to připomínalo

i fotbal“ chtěl vyjádřit náš povedený výkon. Tato
sezóna byla pro většinu z nás také poslední a to
poslední sezóna v týmu starších žáků, protože
ročníky 2001 už se posouvají o kategorii výš do
kategorie dorostu, na kterou doufáme, náš pan
extrenér nezanevře, a alespoň z divácké lavičky
bude podporovat své bývalé svěřence. Jeho cílem bylo vychovat z každého ročníku, který trénoval, alespoň dva budoucí hráče A-týmu, proto
snad my nebudeme výjimkou a bude nás moct
podporovat také v mužské kategorii.
Tímto příspěvkem bychom mu jménem celého
klubu chtěli vyjádřit co největší dík za svou obětavost a pracovitost, kterou do svého trénování, ale
i hraní vložil. Díky, Franto!
Za SK Černošice David Hruška

Černošický běh

Přírodovědný klub Bažiňák

Kdy: sobota 17. 9.
Kde: start u hřiště v Husově ul.
Na Černošický běh, který se koná v sobotu 17. 9.
2016, se již můžete on-line registrovat! Pro zajištění cen a odměn závodníkům hledáme sponzory.
Za případnou podporu děkujeme. Více informací na
www.cernosickybeh.cz.
Těšíme se na vás!

Kurzy pro děti: Zálesáctví, Biologie všemi smysly, Detektivové, Ruce tvoří
Kurz pro dospělé: Detektivové
Děti nemusí sedět doma, mohou zažít dobrodružství a přitom se naučit plno zajímavých
dovedností, osvojit si znalosti, které jim dosud přišly nezáživné, naučit se spolupráci
nejen se svými vrstevníky, ale i s mladšími
a staršími dětmi (Zálesáctví, Biologie všemi
smysly). Vše není ve vědě tak jednoduché,

Dana a Petr Pánkovi a Bětka a Tomáš Kratochvílovi
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jak se zdá z řady filmů. Atraktivní formou
mohou děti nahlédnout do zákulisí vědy, například se dozvědí, co vše je možné vyčíst
z jediného otisku prstu (Detektivové). Děti
jsou spíše tvořivé? Pak si mohou vyrobit kuš
či rukavice ke zbroji, elfí čelenky, roztodivné
náušnice, ptačí budku ze starých pastelek
a další zajímavé věci (Ruce tvoří).
Lucie Čiháková
www.bazinak.club

z města a okolí

Na návštěvě u včelaře

FOTO: archiv MŠ Barevný ostrov

V květnu 2016 jsme navštívili s naší červenou třídou v rámci
tématu „HMYZ“ místního včelaře pana Luďka Sojku, který
si pro nás připravil velmi poučnou prezentaci o včeličkách.
Děti s nadšením poslouchaly zajímavosti ze světa včel.
Na závěr jsme panu Sojkovi poděkovali zpěvem lidových
písní a jako pozornost jsme dostali včelí med, který jsme
v MŠ ochutnali.
Tímto chceme ještě jednou panu Sojkovi poděkovat za
vstřícnost a laskavost. Těšíme se na příští jaro, až se společně opět setkáme.
Za MŠ Barevný ostrov
Jitka Soukupová a Monika Beranová

-- Děti se od pana Sojky dozvěděly spoustu zajímavých věcí o včelách. --

Dopravní putování cestou necestou
V jednom z tematických celků našeho školního programu máme naplánováno seznamovat děti s různými dopravními prostředky a bezpečností silničního provozu. A protože děti se nejlépe učí vlastním prožitkem, vymysleli jsme
pro ně dopravní program. O dopravních prostředcích jsme si vyprávěli, na
některé jsme se jeli podívat, abychom je viděli na vlastní oči. A některými
jsme se i projeli.
Začali jsme vyhlídkovou plavbou po řece Berounce z Mokropes do Černošic. Viděli jsme břeh řeky, kde chodíme na procházky z úplně jiného pohledu. Pan kormidelník nám vyprávěl zajímavosti z historie řeky i Černošic.
Viděli jsme mnoho vodních ptáků i s mláďaty. S předškolními dětmi jsme
následující den vyjeli na koloběžkách po cyklostezce až k Radotínu. Na zpáteční cestě jsme se museli posilnit v cukrárně zmrzlinou, abychom měli sílu
dojet až do školky.
Viděli jsme zázemí metra i letiště
Dalším dopravním prostředkem, který jsme si jeli prohlédnout, bylo pražské metro. Metrem jel už skoro každý z nás, ale my jsme se jeli podívat i do
zázemí. Z konečné stanice jsme jeli nadzemní trasou do depa, kam se běžní
cestující nedostanou. Prohlédli jsme si depo, zázemí, tunely, kabinu strojvůdce, historické soupravy metra a také myčku na vlaky metra. Zpátky do
školky jsme se vraceli Pražským semerinkem, po trase Stodůlky, Cibulka,
Jinonice, Žvahov až na Knížecí a odtud pak vlakem zpátky do školky.
Následující den jsme jeli na exkurzi na letiště v Ruzyni. Dozvěděli jsme se
něco málo o historii, současnosti a budoucnosti letiště. Po nezbytné bezpečnostní prohlídce jsme se vydali speciálním autobusem na letištní plochu. Prohlédli jsme si terminál pro vládní a soukromé lety, seznámili jsme
se s fungováním biologické ochrany letiště před ptáky, kteří mohou být pro
letadla nebezpeční, viděli jsme hangár a vrtulníky letecké služby Policie ČR
a záchranné letecké služby, zázemí záchranné požární stanice a její vybavení a jednotlivé terminály.
Poblíž drah jsme sledovali přistávání a startování různých letadel. Viděli
jsme, co vše je nutné udělat, když letadlo přistane, jak se o něj stará letištní
personál, kdo má jaké úkoly. Jak mohou vystupovat cestující, jak se jejich
zavazadla dostanou do letadla a zase ven a jak se tankuje.
Letadlem jsme se sice neproletěli, ale následující den jsme si vyzkoušeli
na vlastní kůži jízdu Pendolinem. Jeli jsme z Prahy do Pardubic a zase zpět.
Ve vlaku se o nás starali stevardi, každý dostal nápoj a také omalovánky
s vláčky a pastelky. Každý den na procházce sledujeme, jak jede Pendolino
přes Mokropsy a konečně jsme uvnitř seděli my.

Jak se chovat v silničním provozu
Další den jsme věnovali bezpečnosti na silnici a správné jízdě a chování
chodců. Vyrazili jsme na dopravní hřiště v Radotíně, kde jsme si za asistence Městské policie Černošice vyzkoušeli, jak se správně chovat za řídítky
koloběžek, ale také jako chodci. Koloběžky nám na místo dopravili Technické služby a my jim tímto moc děkujeme.
Na konec našeho dopravního putování jsme doputovali na Hlavní nádraží
v Praze, kde jsme zhlédli úžasné představení O nejlokomotivovatější lokomotivě. Nejvyšší pan železničář si nechá od černokněžníka Zababy vyrobit
tu největší, nejdražší a nejlokomotivovatější lokomotivu na světě. Unikátní
zpracování Pohádek o mašinkách, hrané marionetami, se kterými herci hrají
na modelové železnici s vlakovými soupravami vláčků LGB. Celý program
se dětem moc líbil. Každému se nejvíc líbilo něco jiného, ale nadšení byli
všichni.
Kateřina Mandová,
ředitelka MŠ Černošice Topolská

inzerce

FOTO: archiv MŠ Topolská

-- V rámci seznamování s bezpečností silničního provozu vyrazili
předškoláci na koloběžkách po cyklostezce až do Radotína. -21

z města a okolí
FOTO: l. Hájková

Krátké zprávy
ze základní školy
Další školní rok je úspěšně za námi. Deváťáci
se rozloučili se školní docházkou závěrečným
šerpováním, seznam nových prvňáčků už visí na
webových stránkách.
Ani v červnu naše škola nezahálela a pracovala všemi silami na celoročním projektu Karel IV.
Počasí nám přálo, a proto se mnoho tříd vydalo
na Karlštejn po stopách Otce vlasti.
Zlatým hřebem všech letošních exkurzí byla
cesta do Londýna, které se zúčastnili žáci
druhého stupně. Měli možnost prohlédnout si
všechny dominanty britské metropole a večer si
ještě vyzkoušet své znalosti angličtiny konverzací v hostitelských rodinách.
V červnu se uskutečnilo také dlouho očekávané otevření nové sportovní haly. Moderování celé
akce se ujali žáci naší školy, na celkovém programu spolupracovalo mnoho místních sportovních
kroužků a klubů, navštívili nás i tři olympijští vítězové. Každý ze sebe vydal to nejlepší, což celou
akci proměnilo v neopakovatelný zážitek.
Michaela Šlesingerová, pedagog

Změna v provozu školní kuchyně
Od začátku příštího školního roku nás čeká řada
zlepšení v provozu školní kuchyně.
Například:
- Výběr ze 3-4 jídel místo dosavadních dvou
-	Stravování žáků se speciálními dietními
potřebami
-	Vaření z čerstvých surovin (bez nadměrného
využití průmyslových polotovarů)
-	Úzká spolupráce se školou a zástupci rodičů
– stravovací komise
-	Zachování dosavadních cen stravného pro
všechny strávníky
-	Zachování současného systému elektronických čipů
Provoz kuchyně bude nově řídit renomovaná
společnost GTH zařízení školního stravování,
spol. s r.o., která byla vybrána na základě kvality
svých služeb a referencí z jiných škol.
Ráda bych zde ocenila dlouholetou výbornou
spolupráci s dosavadní vedoucí, paní Kočovou,
pro kterou je letošní rok posledním pracovním
před odchodem do penze. Děkujeme!
Kromě výše popsaného zlepšení kvality služeb kuchyně se naši strávníci mohou těšit i na
zrekonstruovanou, rozšířenou a odhlučněnou
jídelnu, kompletně zařízenou novým nábytkem.
V životě školy to bude potřebné a dlouho očekávané zlepšení.

-- Deváťáci se rozloučili se školou a na památku od paní ředitelky dostali růžové a modré šerpy. --

bylo podstatně více než při sběru podzimním.
Za papír dostane škola 11.825 Kč. Ze získaných peněz budou moci třídní učitelé nakoupit
pro své žáky odměny, příp. pomůcky do výuky.
Následující čísla ukazují, jak se naše škola ve
sběru neustále zlepšuje:
• šk. rok 2014/2015 nasbíráno 11.020 kg =
2. místo v soutěži škol;
• šk. rok 2015/2016 nasbíráno 18.920 kg =
výsledky v září 2016.
Ilona Olšiaková, pedagog

Šerpování
13. června 2016 se naši deváťáci v nově vzniklém ateliéru školy oficiálně rozloučili s vedením
školy a s třídními učitelkami. Sami žáci pak tuto
událost zhodnotili těmito slovy: „Krásné zakončení školního roku, kde se obě třídy 9. A a 9. B
sešly a ukázaly si prezentace, které si samostatně připravily. Všichni si připomněli své zážitky
za celých devět let, vyslechli si proslovy vedení,
třídních učitelek a zástupců jednotlivých tříd.
Závěrem ozdobily slavnostní oblečení deváťáků
růžové a modré šerpy absolventů ZŠ Černošice, které rozdávala paní ředitelka. Všem se tato
akce moc líbila.
Martina Fritschová, pedagog

Týden s Karlem IV. v 1.C
Děti z 1.C si v pondělí 9. 5. vyjely vlakem na
Karlštejn. Další dny vyrobily model tohoto hradu
a královskou korunu, hledaly informace o životě
a stavbách Karla IV., kreslily obrázky a vytvořily
velké plakáty.
Iveta Radová, pedagog
FOTO: I. Radová

Jarní sběr papíru
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Studenti z 9. ročníku si na jedné z hodin francouzštiny vyzkoušeli recept na bretaňské palačinky a z naší školní kuchyňky vykouzlili stylovou
restauraci „la creperie“. V přátelské a pohodové atmosféře si připravili těsto, pekli palačinky
a následně si pochutnávali u prostřeného stolu.
Lenka Strnadová, pedagog

Šlápota v Leteckém muzeu
Kbely
14. května bylo cílem Šlápoty Letecké muzeum
Kbely. V areálu jsou zrekonstruovány 2 hangáry historických letadel z 20. let minulého století
a rovněž se v této sezóně představil nový přírůstek – bojový letoun MIG 29. Početností a kvalitou sbírek patří Kbely k největším leteckým muzeím v Evropě.
Stane se někdo z nás pilotem nebo
aviatikem?
Daniel Patera, 6.D

Družina - Medvídci: Pokračování
projektu Domeček na stromě
Co dělaly děti z 2. oddělení - Medvídků v uplynulých měsících? Jejich „kouzelný“ domeček
je přenesl hned do dvou nových dobrodružství.
Nejprve navštívily dobu tajemného rytíře. Postavili jsme si několik hradů z krabic od mléka, namalovali si svůj erb, pokusili se obléknout rytíře
a vyrobit mu koně.
Nedlouho potom se děti přenesly do dobrodružství v říši pyramid, kde pomáhaly královně
Hutepi najít knihu mrtvých. Z mnoha činností vyhrálo bludiště ze sirek, které symbolizovalo spleť
chodeb v pyramidě a které jsme si projížděli korálkem, malování obrázkového písma a soutěž
o nejkrásnější mumii. Už se těšíme na další
pokračování, tentokrát se podíváme mezi piráty.
Anna Totušková, vychovatelka ŠD

Ludmila Zhoufová, ředitelka ZŠ Černošice

Na naší škole se konal již tradiční jarní sběr papíru. Nasbíralo se neuvěřitelných 10.280 kg, což

Palačinková hodina
francouzštiny

-- Prvňáčci se vypravili na Karlštejn. --

Školní knihovna připravuje besedy v nově vybudovaném podkroví ZŠ Černošice s autory, ilustrátory, překladateli, redaktory apod.
Kdo má zájem se zapojit, kontaktujte prosím
školní knihovnici na tel. 739 352 614 nebo
e-mailem: ssnajperkova@zscernos.cz.
Děkujeme.

z města a okolí

Čas před prázdninami patřil výletům
Konec školního roku je v naší školce každoročně naplněn různými akcemi a výlety. Ani letošní
rok nebyl výjimkou.
Mezi ty nejzajímavější patřila návštěva nově
zrekonstruovaného divadla Gong v Praze, kam
jsme se vypravili koncem května. I přesto, že
cesta autobusem byla vzhledem k silné dopravě
náročnější, užili jsme si klasickou českou pohádku „O pejskovi a kočičce“ a dovezli si domů
krásný zážitek nejen ze samotné pohádky, ale
také prostředí.
Středa 8. 6. patřila našemu celodennímu výletu do zábavního parku Mirakulum v Milovicích
nad Labem. Počasí nám velice přálo a nejen
díky němu jsme měli všichni výbornou náladu.
Čekalo nás totiž dopoledne plné zábavy - obří
trampolíny a houpačky, prolézačky, lanové prvky, pískoviště, lesní ZOO, podzemní bludiště,
tobogán v korunách stromů, amfiteátr a ještě
spousta dalšího. Tak třeba v pískovém doskočišti jsme si měřili délku svého skoku se zvířátky
– s myškou, zajícem, veverkou, daňkem, jelenem... Při takové zábavě ale značně vyhládne.

FOTO: archiv MŠ Karlická

-- Celodenní výlet do zábavního parku Mirakulum si děti užily. --

A tak následoval vydatný oběd v přírodě, který
děti hravě spořádaly. Po obědě jsme si dál
užívali atrakcí. Zdolávali jsme lanové překážky,
sjížděli tobogány, skákali na trampolínách a vše
zakončili vodním osvěžením.
Cesta zpět do Černošic nám utekla jako nic
a příjemná únava dolehla na každého z nás.

Pasování předškoláků
FOTO: archiv MŠ
Karlická

-- Na zahradní slavnosti jsme se rozloučili s budoucími prvňáčky. --

červenec
2. 7.
2. 7.
2. 7.
16. 7.
16. 7.
16. 7.
25. 7.
29. 7.
30. 7.
30. 7.
30. 7.

červenec

6.-8., 10.,
14.-17. 7.
12. 7.
15., 16., 22.,
23., a 30. 7.
17. a 24. 7.
21. 7.
22. 7.
24. 7.

Při naší další akci to bylo s počasím poněkud
horší. Do Club Kina jsme se vydali za vydatného
deště. Náladu nám to ale nezkazilo a hudební
pohádka „O vodníkovi“ se dětem moc líbila.
Za kolektiv MŠ Karlická
Zuzana Nováková

Tradiční zahradní slavnost letos připadla na 6. června. Pasování předškoláků bylo doprovázené radostnou atmosférou, která podtrhovala důležitost této akce. Děti dostaly památeční trička, šerpy i dárečky, které
jim po letech připomenou naši MŠ.
Pochopitelně nechybělo ani oblíbené cirkusové představení na louce
pod vedením pana Capka z pouličního divadla Sacra Circus. Přítomní
mohli zhlédnout i výstavu keramiky, která sklidila obdiv nad šikovností
dětí z keramického kroužku. A vhod přišlo i občerstvení.
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli a budoucím školáčkům
přejeme samé jedničky a aby se jim v ZŠ líbilo. Všechny naše předškoláky můžeme vidět na tablu, které nám letos zhotovila maminka dvou
našich žáčků paní Šárka Tošerová, které tímto moc děkujeme za spolupráci. Tablo je vystavené v obchodě Bílá slunečnice, kde nám ho paní
majitelka Markéta Helikarová každý rok ochotně vystavuje. Tím jí také
moc děkujeme za ochotu.
Za kolektiv MŠ Karlická Zuzana Nováková

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích
Farmářské trhy na Vráži – pro děti skákací hrad a výtvarná dílnička
Farmářské trhy TAK, z.s. – výtvarná dílnička s Markétou Kotkovou
Letní kino na pláži: Černá kočka, bílý kocour
Farmářské trhy na Vráži – pro děti skákací hrad a výtvarná dílnička
Farmářské trhy TAK, z.s. – pro děti divadlo s Jakubem Folvarečným
Letní kino na pláži: Čtyři pokoje
Duo Free – koncert Lukáše Kuty a Václava Polívky
Závěrečný koncert Letních houslových kurzů
Farmářské trhy na Vráži – pro děti skákací hrad a výtvarná dílnička
Farmářské trhy TAK, z.s.
Letní kino na pláži: Šakalí léta

8.00-12.00, náměstí centra Vráž
8.00-12.00, u mokropeského nádraží
pláž v Mokropsech
8.00-12.00, náměstí centra Vráž
8.00-12.00, u mokropeského nádraží
pláž v Mokropsech
19.00, ZUŠ Černošice
19.00, ZUŠ Černošice
8.00-12.00, náměstí centra Vráž
8.00-12.00, u mokropeského nádraží
pláž v Mokropsech

Dobřichovické divadelní slavnosti - Brouk v hlavě – lechtivá situační komedie

20.00, zámek Dobřichovice

Dobřichovické divadelní slavnosti – Pohádková vzducholoď
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu – komedie až fraška ze současnosti, hraje Divadelní
soubor Řevnice
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu – komedie až fraška ze současnosti, hraje Divadelní
soubor Řevnice
Dobřichovické divadelní slavnosti – Revizor
Dobřichovické divadelní slavnosti – Eduard by to tak chtěl
Dobřichovické divadelní slavnosti – Jan Smigmator, koncert – největší swingové a jazzové hity

17.00, zámek Dobřichovice
20.00, Lesní divadlo Řevnice

v okolí

17.00, Lesní divadlo Řevnice
20.00, zámek Dobřichovice
20.00, zámek Dobřichovice
20.00, zámek Dobřichovice

Přecházíme na FB - skupina Kultura v Černošicích

Facebook / Kultura v Černošicích
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Farmářské trhy u nádraží

FOTO: archiv L. Kuty

-- Lukáš Kuta --

Letní houslové
kurzy a koncerty
v ZUŠce
Kdy: 25. - 29. 7.
Kde: ZUŠ Černošice, Střední ul.
Hudební kurzy jsou příležitost pro každého
se nezávazně a bez tlaku, který vyvíjí školy
a soubory svými požadavky, zdokonalit, dozvědět se nové věci a zahrát si s lidmi, které by jinak nepotkal v inspirujícím prostředí
špičkových muzikantů. Stejně jako loni jsem
se rozhodl oslovit kolegu Lukáše Kutu a nabídnout tuto příležitost všem zájemcům bez
ohledu na věk a hudební vyspělost.
Kromě sólových hodin houslí a violy vytvoříme soubory komorní hudby ze všech nástrojů, které se zúčastní, vítány jsou všechny. Součástí kurzů jsou semináře nástrojové
technologie, intonace, interpretace a improvizace, které mohou být zajímavé i pro nehouslisty. Protože já se zabývám i zpěvem
a hrou na violu d‘amore, erhu, cink, učím
létání na kluzáku a Lukáš Kuta je nejen virtuózní houslista, ale i vynikající fotograf, nemusí se aktivity frekventantů omezovat jen na
housle.
Dotazy zodpovím na v.polivka@seznam.cz
nebo na tel. 724 578 031.
Václav Polívka

Kdy: 2. 7., 16. 7. a 30. 7.
Kde: u mokropeského nádraží
Kdo se neúčastníte červencového exodu, budete si užívat vylidněných letních Černošic, horkých a zpomalených, a možná už tu na vás bude
až moc mrtvo, máte možnost se trochu socializovat na farmářských trzích. Sobotní dopoledne
jednou za čtrnáct dní, to bude tak akorát. Ve
stínu lip pozorovat projíždějící vlaky, nakouknout
do dětské dílny, za oponu divadla. A pražírna
Voznice k tomu dělá výbornou kávu.
Každou sudou sobotu u mokropeského nádraží – aktuální seznam prodejců a program najdete vždy ve čtvrtek před trhem na našem webu
www.cernosicketrhy.cz. Tématem letošních
dílen je dětská knížka, na první prázdninový trh
2. 7. jsme pozvali Markétu Kotkovou: „S autorskou knížkou Týden má sedm dní se vydáme na
procházku do krajiny barevných dnů..., děti si

Koncert Duo Free
Své umění mohou všichni uplatnit na závěrečném koncertě 29. 7. v 19 hodin v ZUŠ.
Nejen pro účastníky kurzů může být zajímavý i koncert lektorů na začátku kurzu 25.
7. v 19 hodin. Lukáš Kuta a Václav Polívka
spolupracují jako Duo Free od roku 2001, při

FOTO: Robert Petr

-- Pro děti je na trhu připraveno divadélko. --

budou moct v dílničce natiskat své vlastní malé
leporelo s uměleckými razítky z dílny Papillon.“
16. 7. divadlo s Jakubem Folvarečným, 30. 7.
dílna s Bárou Veselou a její knížkou - Dobrodružství v kuchyni: Děti vaří samy.
Eva Bachiri, TAK z. s.

svých koncertech kromě klasických virtuózních duet pro dvoje housle využívají improvizaci, akustické a prostorové efekty, takže každý
koncert je neopakovatelný a originální.
Vstupné 150/100 Kč, v předprodeji v Minimarketu na černošickém nádraží 130/90 Kč,
frekventanti houslových kurzů a žáci a učitelé
hudebních škol mají volný vstup.
Václav Polívka
FOTO: Anna Poulová

-- Václav Polívka --

Černošická Mariánská pouť se uskuteční 13. a 14. srpna
Zveme vás na letošní Mariánskou pouť, která
se uskuteční ve dnech 13. a 14. srpna na návsi
u kostela Nanebevzetí Panny Marie a v parku
Berounka. Budou pro vás připraveny pouťové atrakce, pohádky pro děti a mnoho dalších
umělců, kteří se budou střídat na pódiu vedle
kostela. Příznivci vážné hudby a Černošické
komorní filharmonie se mohou těšit opět na nedělní koncert. V kostele zazní duchovní kantáta
od Mikoláše Troupa Andělé kratochvíle, pro smíšený sbor, recitátora a komorní instrumentální
soubor. Nejen černošické výtvarníky a prodejce
bych rád upozornil na možnost stánkového prodeje na řemeslném jarmarku.
Pavel Blaženín
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FOTO: Petr Kubín (2013)

-- Tradiční Mariánská pouť se letos uskuteční 13. a 14. srpna. --
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Michal Bukovič a BUKIFEST 2016
Kdy: pátek 2. 9. v 19.00
Kde: Club Kino
Nenechte si ujít večer plný dobré hudby, který
nám připomene výjimečnou černošickou osobFOTO: archiv pořadatelů

-- Jitka Vrbová --

nost, skvělého textaře, spolužáka či kamaráda
– Michala Bukoviče (1943 – 2008). Byl především dvorním textařem Karla Zicha, ale skládal
i pro další interprety, např. pro Mikiho Volka,
Karla Gotta, skupinu Rangers, Ladislava Vodičku, Věru Martinovou a řadu dalších. Těm, kdo
jej znali, netřeba více představovat, ale i ti, kdo
si myslí, že jim jméno nic neříká, zjistí, že jeho
texty dobře znají – Není všechno paráda (Karel
Zich), Prodavač (Michal Tučný), Rána a gól (Miki
Volek), Řidič, ten tvrdej chleba má (Ladislav Vodička) a řadu dalších. Do černošické historie se
zapsal Michal Bukovič legendárními diskotékami v hotelu Kazín, uspořádáním koncertu Mikiho
Volka tamtéž anebo pouťovou zábavou s gramofonovými deskami.
Letošní BUKIFEST se uskuteční v pátek
2. 9. od 19 hodin v černošickém Club Kině.
Předprodej bude zahájen 2. srpna, vstupenky

bude možné zakoupit pouze v Club Kině, Fügnerova 263, tel.: 251 640 397, kde si můžete
rovněž dohodnout rezervaci na sezení nebo zakoupit jen lístky ke stání, a to vždy ve dnech st
- čt: 16.00 - 21.30, pá - so: 16.00 - 02.00, ne:
15.00 - 20.00. Vstupné v předprodeji 150 Kč,
na místě 180 Kč.
Program: Jitka Vrbová, stálice BUKIFESTu
a letošní novinky – pan Jiří Veisser a New Rangers a závěr bude patřit Pepovi Pilařovi a Classick Rockn´roll´bandu.
Závěrem nesmíme zapomenout poděkovat
panu Petru Řehořovi, zakladateli této tradice
a dodnes našemu dobrému rádci; týmu černošického Club Kina, který nám vychází vždy
vstříc; panu Pavlu Kopačkovi, který se i letos
ujme role průvodce večerem a panu Pavlu Blaženínovi z kulturního odboru Města Černošice
a vám všem jako publiku, které chodíte pravidelně i těm, kteří přijdou poprvé.
Magdaléna Voldřichová

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
AARONOVITCH, Ben: Měsíc nad Soho - městská fantasy, nová dobrodružství Petera Granta,
která znáte z bestselleru Řeky Londýna, je ještě
zábavnější než předchozí kniha;
BROWN, Graham: Proroctví ráje – dobrodružný román;
BROWN, Sandra: Reportér – detektivní román
z novinářského prostředí;
BRYCZ, Pavel: Střídavá péče pro kukačku –
český román;
BRZÁKOVÁ, Pavlína: Ze mě. Cesta Blázna
a vnitřní svět Jaroslava Duška – autorizované
povídání známého herce Jaroslava Duška o narození, životě a smrti;
DUBSKÁ, Kateřina: Dcery – rodinná sága zachycuje životní osudy čtyř generací autorčiny rodiny od roku 1918 až do počátku 21. století;
GALBRAITH, Robert: Ve službách zla – detektivní román, třetí případ Cormorana Strika a jeho
sympatické asistentky Robin přináší nejen rafinovanou zápletku s neočekávanými zvraty, ale také
poutavý příběh;
HOUELLEBECQ, Michel: Podvolení – známý
provokatér Michel Houellebecq napsal román
o tom, jak se z Francie stane islámský stát;
KUNDERA, Milan: Valčík na rozloučenou –
románový příběh o lásce a smrti, lidské slabosti
a sobectví, zasazený do prostředí socialistického
státu po ukončení stalinských čistek;
LEE, Harper: Postav hlídku – nová kniha, která
byla napsána již před fenomální „Jako zabít ptáčka“ a odehrává se dvacet let poté;
LIU, Zhenyun: Manžela jsem nezabila – čínský společenský román;
MOYES, Jojo: Jeden plus jedna – romantický
příběh anglické spisovatelky, autorky knihy „Než
jsem tě poznala“;
PAWLOWSKÁ, Halina: Manuál zralé ženy –
povídky;
SMITH, Wilbur: Zlatý lev – dobrodružný
román;
TŘEŠTÍKOVÁ, Radka: Bábovky – dvanáct žen
a dvanáct osudů propojených v jednom románu;
VONDRUŠKA, Vlastimil: Husitská epopej. IV.
1438-1449 – čtvrtý díl začíná těsně po smrti

císaře Zikmunda. Na trůn nastoupí jeho zeť Albrecht Habsburský. Ten však záhy také umírá
a v zemi se znovu rozhoří domácí válka, kterou
proti sobě vede šlechta podporovaná městy.
Naučná literatura:
CAWTHORNE, Nigel: Sklízeli bouři - druhá
světová válka z německého a japonského pohledu;
HORNEFFER-GINTER, Karen: Potrava pro
duši - šest klíčových změn ke znovunalezení
sebe sama, když naše duše žízní po rovnováze a naplnění. Autorka kromě vlastního příběhu
s humorem i hlubokou moudrostí nabízí postupy,
jak kvalitně nasytit duši, která žízní po rovnováze
a naplnění;
MAHLER, Zdeněk: ...ale nebyla to nuda - autor je nezpochybnitelně vynikající vypravěč a jeho
originální vzpomínková knížka je inspirativní a zároveň poučné čtení;
MILITZ, Anna: Ani víru, ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse - první biografie české spisovatelky Jany Krejcarové - Černé, dcery
novinářky Mileny Jesenské a architekta Jaromíra
Krejcara. Autorka čerpá z archivů, dopisů, osobních rozhovorů, ale i z policejních spisů nebo dokumentů z psychiatrických léčeben;
MORAVEC, Václav: Slavní piráti - knížka podrobně popisuje a mapuje pirátské řemeslo.
Popisuje organizaci a způsob boje, pirátské lodě
i jejich nejslavnější základny. Největší část knihy
je však věnována osudům nejznámějších pirátů;
PEREMSKÁ, Halina: Váš rodokmen krok za
krokem - zajímá vás odkud pocházíte a jaké
jsou kořeny vaší rodiny? Chcete se dozvědět víc
o svých předcích anebo o příbuzných, o jejichž
existenci nemáte ani tušení? Potom je tato publikace právě pro vás;
TODENHÖFER, Jürgen: Inside IS - 10 dnů
v „Islámském státě“- autor v doprovodu džinhádistů cestoval po Islámském státě, aby poznal život
nejnebezpečnějších teroristů, jejich všední den
a motivaci. Kniha důrazně varuje před radikálními a nelidskými cíli IS, pro něž neexistuje žádné
ospravedlnění, především z hlediska islámu.

Pro děti a mládež:
FORSSÉN EHRLIN, Carl-Johan: O králíčkovi, který chtěl usnout - nová cesta, jak uspávat vaše dítě. Také se vám nedaří, aby vaše dítě
v klidu usnulo? Připojte se k rodičům po celém
světě a čtěte dítěti před spaním příběh, který vám
pomůže nekonečné potíže s usínáním proměnit
v láskyplný a zklidňující rituál;
KINNEY, Jeff: Deník malého poseroutky. Staré dobré časy - komiks;
LEBEDA, Jan: Medovníček a Medulka - nové
pohádky o oblíbeném skřítku Medovníčkovi, který opět zažívá ve svém lese spoustu příhod s včelkami, ptáčky i zvířátky;
MILER, Kateřina: Krtek na návštěvě - tentokrát
se krtek vypraví společně s ježkem, myškou, veverkou a sýkorkou na návštěvu a tam je překvapí
nezvaný host;
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Velký případ školního
detektiva - další dobrodružství Radílka, školního
strašidla a školního detektiva. Tentokrát Radílek
pátrá po zmizelé učitelce a dvou uprchlých vězních, kteří se snaží vyloupit banku.

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30
Středa: 9.00–11.30
Čtvrtek: 		
Pátek: 9.00–11.30

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

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

Prázdninový provoz
knihovny
Provoz městské knihovny přes prázdniny nebude omezen. Otevřeno bude stejně jako po celý
rok. Přeji všem čtenářům hezké léto!
Irena Šilhánková, knihovnice
25

