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Měla by být „náves u kostela“ náměstím – anketa (strany 6-8)
Přehled příměstských táborů (strany 15-17)

Přehled kulturních akcí (strana 23)
Mifun party v karibském stylu (strana 25)
3x FOTO: Petr Kubín (2016)

-- Čekání na císaře si děti mohou zkrátit při
různých soutěžích. --

-- Královský průvod Karla IV. pojede i letos také přes Černošice. --

Dětský den / Jarmark / Královský průvod
Kdy: 3. června po celý den
Kde: S
 portpark u Berounky
(přivítání průvodu ve 14.45)
Masopustní náměstí v Mokropsech
(přivítání průvodu v 16.20)
Stejně jako vloni, i letos oslavíme svátek dětí
v rámci dne, kdy do Černošic zároveň zavítá

Rozloučení
se školním rokem
Na odpoledne před posledním školním
dnem chystá naše základní škola ve spolupráci s městem a Centrem Robinson
zábavní program pro děti. Na prostranství
před školou v Mokropsech bude od 12 hodin připraven skákací hrad, bludiště a další
atrakce, čekají vás vystoupení žáků školy,
kejklířská show, diskotéka a také spousta
soutěžních her. Více informací se dozvíte
na str.24. Hurá na prázdniny!
Adéla Červenková

i Karel IV. se svým průvodem. A tak budeme slavit a bavit se po celý den! Od 9 hodin bude otevřen jarmark, v 10 hodin zahájíme program pohádkou a zároveň dětský den se spoustou her
a soutěžních stanovišť. Dále se děti budou moct
těšit na skákací hrad či fotokoutek, ze kterého si
pak na památku budou moct odnést tematicky
laděnou polaroidovou fotografii.
Hlad a žízeň budete moct zahnat u stánků
s občerstvením, které pro Vás připraví místní
provozovatelé. To vše bude součástí historického jarmarku se spoustou prodejních stánků
i dílen. Po obědě začne program na pódiu, kde
vystoupí mj. i děti z místních školek. Nebude
chybět ani výstava obrázků, které speciálně pro
tento den vytvoří děti z našich škol a školek.
Královský průvod dorazí ve 14.45 hodin a po

slavnostním ceremoniálu bude pokračovat do
Mokropes, kde se zastaví kolem 16.20 hodin.
Slavnost zakončíme ve spolupráci s organizátory JAZZ festivalu, kdy v rámci „Dojazzné“ od 19
hodin vystoupí electro world music formace Mr.
Loco.
Adéla Červenková
Další informace ke Královskému průvodu
najdete na straně 25.

Ve středu 21. června od 18:30 se v městském sále na Vráži
uskuteční veřejná prezentace a diskuze k rekonstrukci trati
za účasti zástupů SŽDC
Na místo lze dojet městskou linkou v 18:15 od černošického nádraží.

z radnice

Hasiči dostanou
další novou cisternu

FOTO: archiv SDH Mokropsy

Kdy: sobota 17. června
Kde: h
 asičská zbrojnice v Mokropsech, Masopustní nám.
Mokropeští hasiči vás srdečně zvou v sobotu 17. 6. od 9 hodin na den
otevřených dveří do hasičské zbrojnice v Mokropsech. Přijďte se podívat,
jak vaši hasiči pracují, jak cvičí své dovednosti a prohlédnout si novou i stávající techniku. Vyzkoušejte si něco z naší práce na vlastní kůži.
Zlatým hřebem slavnostního dne bude přivítání druhé cisterny Scania
CAS 20, jejíž nákup byl realizován s finančním přispěním Středočeského
kraje, Města Černošice a Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.
Slavnostní odpoledne vyvrcholí ve 14 hodin křtem obou nových cisteren na
Masopustním náměstí.
Jan Prskavec, SDH Mokropsy

Buďte V obraze!
Připravili jsme pro vás novou mobilní aplikaci pro
chytrá zařízení s operačním systémem Android či
iOS s názvem V obraze. Tato aplikace vám umožní být informováni o aktualitách z našeho města. Sdružuje v sobě nejen aktuality, ale zároveň
i úřední desku, kalendář akcí a také fotogalerii.
Zaručí, že vám neunikne žádná událost či dokument zveřejněný na úřední desce.
Aplikaci naleznete v obchodech Google play
a App Store, její instalaci můžete provést i přes
QR kódy níže. Instalace vyžaduje přístup k internetu a cca 13 MB prostoru v úložišti vašeho zařízení. Po instalaci si přidáte město Černošice tak, že v menu Nastavení
zvolíte Přidat obec a vyberete Černošice. V rámci Nastavení si můžete
v položce Informace a nastavení také zvolit typy událostí, o kterých
chcete být informováni v oznamovací liště chytrého zařízení. Zvolit
můžete kombinaci z typů Zprávy, Akce, Úřední deska, Galerie. Přímo
v aplikaci pak můžete v rámci zobrazení událostí stejným způsobem
jednotlivé typy filtrovat a zobrazit si např. jen úřední desku.
Věříme, že díky této aplikaci vám neuniknou žádné důležité informace z našeho města.
Ctirad Maier a Martin Šebek, Odbor informatiky

Soutěž Přívětivý úřad

-- Na dni otevřených dveří v hasičské zbrojnici bude pokřtěná další nová
cisterna. --

Vážení občané, majitelé
nemovitostí, návštěvníci města
Ve všech místních částech naší obce dochází v poslední době na některých místech k nežádoucímu jevu, který nejenže nesvědčí vzhledu
místních částí, ale dochází také k ničení obecních pozemků. Tento
nežádoucí jev je parkování osobních vozidel či jiných strojů na obecních pozemcích.
Někteří z Vás, nevím, z jakých důvodů parkují svá vozidla na travnatých pásech podél komunikací.
Sáhněme si do svědomí, kdo tak činí a prosím Vás popřemýšlejte
trochu, zda by se Vám líbilo, kdyby tento pozemek, kde teď parkujete,
byl Váš a někdo cizí by Vám ho vyjížděním kolejí, vytékající kapalinou,
či jiným způsobem ničil.
Nehledě na to, že zaparkovaná auta brání sekání trávy a údržbě
zeleně.
Proto mám pro Vás tento návrh. Pokusíme se po přečtení tohoto
apelu zase parkovat svá vozidla na svých pozemcích, a když již nebude zbytí, jedno auto z každé nemovitosti na pozemcích obce, ale
tak, aby nebránilo, neničilo či jiným způsobem nezasahovalo do práv
vlastníka.
Pokud se to zlepší, dejme tomu „do konce prázdnin“ a naše místní
části budou takové jako dříve, nebude muset městská policie řešit
tento problém nějakým represivním způsobem.
Proto prosím, buďme k sobě slušní a uvidíte, že se nám hned bude
žít lépe.
Renáta Petelíková, odpovědná za údržbu zeleně po obci
-- I takhle se v Černošicích parkuje.
Pracovníci technických služeb pak
kvůli tomu nemohou udržovat zeleň. --

-- Ministerstvo vnitra vyhlásilo již podruhé soutěž Přívětivý úřad.
„Základní hodnocenou kategorií je poskytování nadstandardních služeb
či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Oceňujeme především snahu
představitelů obecních a městských úřadů o zvyšování přívětivosti, a to
i nad rámec svých povinností a obecných standardů,“ uvedl náměstek
ministra vnitra pověřený řízením sekce veřejné správy Petr Mlsna.
Černošice se v rámci Středočeského kraje umístily na 2. místě.
Pomyslné zlato patří Benešovu, třetí příčka Dobříši. -2
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Jednou větou...
• Budeme stavět novou školku! Získali jsme
stavební povolení i potvrzení financování z evropských fondů – stavba nové mateřské školky
v Husově ulici podle architektonického návrhu
OV Architekti může začít! Prvním krokem bude
vyhlášení výběrového řízení na stavební firmu. Dokončení školky očekáváme do konce roku 2018
(do začátku školního roku 2018/2019 stihnout
nelze).
• Letošní opravy výtluků vyjdou na 1,04 mil. Kč
– vliv měla silnější zima i rychlejší degradace některých starších ulic.
• Město vyhlásilo veřejnou zakázku na stavbu
atletického oválu, venkovních hřišť a příslušenství
na pozemcích pod základní školou. Stavba by
měla být dokončena cca do 12 měsíců od zahájení. Pokud s výběrem stavební firmy uspějeme
a získáme stavební povolení, mohla by se stihnout
do konce letních prázdnin v příštím roce, a pro
školní rok 2018/2019 by už naše škola měla na
sportovní aktivity vše, co takto velká škola mít má.
A celé město s ní…
• V městském sále jsme přivítali 26 nových občánků – děkujeme všem rodičům a příbuzným,
kteří se s námi o svoji radost přišli podělit a své
novorozené děti oficiálně uvést do černošické
společnosti.
• Rada města podpořila částkou 20 tisíc Kč Královský průvod Karla IV.; další, výraznější podporu

Zprávy
z městské
policie
Spadlé elektrické vedení
Dne 3. 5. v 14.25 hod. bylo strážníky MP Černošice přijato telefonické oznámení od občana, který uvedl, že v ul. Riegrova, Černošice
je spadlé elektrické vedení, které zasahuje
do prostoru přilehlého chodníku a obává se,
aby nedošlo ke zranění procházejících osob
elektrickým proudem. Po příjezdu hlídky MP
na místo do ul. Riegrova bylo šetřením na
místě zjištěno, že kabely nejsou pod napětím.
Na místo byla přivolána firma Eltodo. Po jejím
příjezdu bylo nutno odklonit dopravu z místní
komunikace z důvodu odstranění výše uvedených kabelů za pomocí vysokozdvižné plošiny.
Po odstřižení kabelů byly tyto z chodníku smotány a odklizeny.

Újezd od čerpací stanice
Dne 5. 5. v 13.35 oznámila obsluha čerpací
stanice VS Petrol, že od stojanu odjelo vozidlo

průvod získá od svazku obcí Region Dolní Berounka, z něhož Černošice představují asi třetinu
obyvatel (a tedy i třetinu jeho příjmů z členských
příspěvků). Na sobotu 3. června se do Sportparku Berounka opět připravuje celodenní program
– černošický jarmark a dětský den se spoustou
soutěží. Královský průvod sem dorazí v odpoledních hodinách.
• V Mokropsech se již napevno usadila nová
stříkačka Monča (CAS 30). Naši starou Tatrovku
se třemi křížky na krku jsme dali do bezplatné výpůjčky do Lhoty u Kladna. Už brzy čekáme Lenku
(CAS 20) – slavnostně bude přivítána v sobotu
17. června. (Pro info – CAS 30 má více vody, CAS
20 více míst pro členy hasičské jednotky.)
• Skejťáci si svépomocí opravili skatepark u mokropeské pláže.
• V centru MaNa proběhla schůzka SŽDC s majiteli pozemků, kterých se dotkne připravovaná
rekonstrukce železnice, zejména stavba přeložky
krajské silnice. Schůzku zorganizoval p. Műller za
spolek Kvalitní životní prostředí Města Černošice, z.s. Vedení města se schůzky nezúčastnilo.
SŽDC později v komunikaci s vedením města
vyslovilo velké díky panu Műllerovi, který jednání
svolal a jeho průběh se snažil držet směrem, ke
kterému bylo svoláno. Schůzky se zúčastnili i dva
opoziční zastupitelé, kteří o ní následně informovali veřejnost – podle sdělení zástupce SŽDC ale
tendenčním způsobem.
• Černošice druhé nejpřívětivější! 17. května
proběhl druhý ročník ocenění Přívětivý úřad pod

Toyota bez zaplacení natankovaných pohonných hmot. Strážníci městské policie Černošice se dostavili na čerpací stanici, kde z bezpečnostní kamery zjistili registrační číslo výše
uvedeného vozidla. Následně bylo požádáno
obvodní oddělení PČR v Řevnicích o zjištění
údajů o majiteli vozidla, kde se ukázalo, že
majitelka vozidla bydlí v obci Hlásná Třebaň.
Na obecním úřadě byl zjištěn telefonický kontakt na tuto ženu. Ta po zavolání a informování
o podezření ze spáchání přestupku strážníky
ujistila, že na zaplacení zapomněla a vydala se
zpátky dlužnou částku uhradit.

Pomoc zraněnému cyklistovi
Dne 6. 5. v 16.22 hod. požádalo OO PČR
Řevnice hlídku MP o pomoc ve věci zraněného cyklisty v Dobřichovicích. Hlídka dorazila
na určené místo, kde nalezla pána, který měl
tržnou ránu na koleni. Následně na místo dorazila RZS s lékařem, která muže odvezla do
nemocnice k dalšímu ošetření. Zraněný muž
před odvozem požádal strážníky o zabezpečení kola. Muži bylo vyhověno a kolo bylo převezeno na služebnu MP, kde bylo uschováno
k pozdějšímu vyzvednutí.
Otmar Klimsza, Městská policie Černošice

záštitou Ministerstva vnitra ČR, jehož cílem je
mapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených městskými úřady obcí s rozšířenou působností. Černošice, které zajišťují státní správu
pro celý okres Praha západ, se umístily na hezkém druhém místě ve Středočeském kraji.
• Na 29. května připravilo Povodí Vltavy slavnostní otevření rekonstruovaného černošického jezu
za účasti ministra zemědělství Mariana Jurečky.
• Základní škola s podporou města připravuje na
poslední odpoledne před vysvědčením (29. června) zábavný program pro děti, a to na prostranství
přímo před školou.
Ve středu 21. června od 18:30 se v městském sále na Vráži uskuteční veřejná prezentace a diskuze k rekonstrukci trati za
účasti zástupů SŽDC. Na místo lze dojet
městskou linkou v 18:15 od černošického
nádraží.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva se koná
ve středu 12. 7. v 19.00 v Club Kině

Humanitární sbírka
Diakonie Broumov
Kdy: pátek 9. 6. – 15.00 – 18.00
sobota 10. 6. – 9.00 -14.00
Kde: Dům s pečovatelskou službou na Vráži
Již tradičně proběhne v Černošicích humanitární sbírka pro občanské sdružení Diakonie
Broumov. Jde o neziskovou organizaci, která
poskytuje sociální služby pro občany z kraje
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Přinést můžete:
- oblečení, lůžkoviny, ručníky, látky, domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky, přikrývky,
obuv, hračky i menší funkční elektrospotřebiče
(např. rychlovarná konvice).
Všechny věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem
nepoškodily.
Více informací o Diakonii Broumov najdete na
www.diakoniebroumov.org.
Milena Paříková,
členka Rady města Černošice
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Informace pro občany
o webových stránkách Policie ČR

FOTO: archiv MěÚ Černošice

Uklízejte si po
svých pejscích
Konečně přišlo jaro. I naši psí miláčci jdou
s radostí na procházku… a zase jsou na programu psí hovňa. Promiňte mi ten výraz, ale
jsou všude. Na trávnících, na chodnících, přímo před vchodem do domu. Děti je mají na
botách a ani já se tomu někdy nevyhnu.
Není divu. Majitelé psů se totiž chovají jako
prasata. Velice se omlouvám těm pár slušným
"pejskařům", kteří po svých psech uklízejí. „Je
to opravdu tak namáhavé vzít s sebou ven igelitový pytlík, utrhnout si u odpadkového koše
originální pytlík na psí hovňo a sebrat ho,“
ptám se vždy těch, které přistihnu při nezodpovědném venčení.
Takové lidi lehce poznáte. V momentě, kdy
se jejich miláček krčí do polohy k vylučování
vhodné, majitel se rychle otočí a schovává vodítko. Jsou tak velice dobře rozeznatelní. Ke
kadícímu psovi stojí zády, dělají, že nic nevidí
a se zájmem hledí na protější dům.
Situace s psími exkrementy je u nás v Černošicích stále stejná. Občané, kteří se starají
o travnaté pozemky i před svojí nemovitostí (za
to jim patří můj dík) se musí neustále potýkat
s takto vyzdobenou travnatou plochou, přestože sami kolikrát žádného psa nemají. A co
teprve potom naši pracovníci technických
služeb, kteří jsou při sekání úzkých pásů zeleně nejen kropenatí, ale nosí si nášlapné miny
i v pracovní obuvi. Přijďte si někdy přičichnout,
jak se v takové voňavé atmosféře svačí.
Mám pocit, že s lidmi nic nehne. Snad jen
pokutování, nebo jiné postihy. Na svých zahradách si také po svém psovi majitelé rádi
uklidí, tak proč se to neděje venku? Nebo
máte jiný nápad?
Pro ty, koho nic nenapadá, si dovoluji navrhnout tato doporučení:
1) Sbírat hovínka není ostuda. Ostuda je nechat ho ležet uprostřed chodníku i na trávníku
v parku či vedle dětského pískoviště.
2) V ideálním případě vůbec nedovolte, aby
pes vykonal potřebu na chodníku. Není problém naučit ho to hned ve štěněcím věku.
3) Veďte k úklidu po psech i svoje ratolesti.
4) Psí exkrementy v mikrotenových sáčcích
můžete házet do jakéhokoliv koše.
5) Pokud dojdou u košů zásoby papírových
sáčků, informujte o tom odbor technických
služeb, který má na starost jejich doplňování.
Renáta Petelíková,
Technické služby
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Vážení občané, dovolujeme si Vám představit
nové webové stránky www.bezpecnaprahazapad.cz, které byly vytvořeny na základě spolupráce mezi Policií ČR, městy a obcemi okresu
Praha venkov – Západ, městskou a obecní policií a dalšími složkami integrovaného záchranného systému (IZS) k vytvoření vzájemné spolupráce k zajištění vlastní bezpečnosti.
- jsme připraveni sdílet s Vámi úspěšné realizace bezpečnostních složek a složek IZS
- jsme připraveni Vás informovat o preventivních dopravně bezpečnostních akcích a opatřeních, včetně aktuálních uzavírek a nehodovosti
- chceme Vás pozvat na prezentaci činností
bezpečnostních složek a složek IZS

- chceme Vás informovat o činnosti městských
a obecních úřadů (bezpečnostní i kulturní)
- očekáváme Vaše podněty, připomínky a názory k činnostem bezpečnostních složek, složek
IZS, městských a obecních úřadů, které mohou
přispět k zajištění společného cíle – Bezpečná
Praha Západ.
Příspěvky na výše uvedených stránkách lze
také sledovat na sociální síti facebook – Bezpečná PRAHA ZÁPAD. V přípravě je také nová
aplikace pro Vaše chytré mobilní telefony.
Zdroj: Policie ČR

Názory zastupitelů
Oprava
skateparku
V sobotu 15. dubna proběhla oprava černošického skateparku. Místním
jezdcům už vadil dosavadní
stav, a tak se chopili nářadí
a šli si park opravit. Časté užívání totiž zapříčinilo, že se vytvářely nebezpečné spáry mezi
betonem pod nájezdy a asfaltovou plochou.
Tyto spáry se nám povedlo vyříznout, vymlátit
sbíječkou a nakonec zalít novým betonem.
Během dvanácti let se kolem parku vytvořila
velká komunita lidí, kterým záleží na zachování těchto alternativních sportů v Černošicích.
Skatepark je důležitým místem setkávání mladých, jak místních, tak z okolí. Má za sebou
úžasnou historii a rádi bychom toto sportoviště zachovali i pro další ročníky jezdců, aby
mohli dobré jméno černošické skatové scény
nadále rozvíjet. Snad se nám jednou povede zmodernizovat park z asfaltu a plechů na
beton. Krom velkého zlepšení kvality ježdění
2x FOTO: M. Třešl

by betonový park přinesl i tolik vytoužený klid
pro občany v sousedství. Snad jednou, snad
brzy…
Michal Trešl,
zastupitel Volba pro město

z radnice

Názory zastupitelů
Rozdělené město
Dne 3. května 2017 se konala v Komunitním centru MaNa schůzka
SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) s občany Černošic, kterých
se bude týkat zábor soukromých pozemků v souvislosti s výstavbou plánovaného železničního koridoru. Schůzku zorganizoval pan František
Müller z černošického spolku Kvalitní životní prostředí Města Černošice, z.s.
V rámci dvouhodinové prezentace a diskuze s občany zástupci SŽDC
představili konkrétní plány výstavby železničního koridoru skrz Černošice. Shrnutí nejpodstatnějších bodů, které se týkají všech obyvatel zatím
nerozděleného města:
• dotčeným občanům byly představeny aktuální situace záborů pozemků na přilehlých soukromých parcelách,
• byly promítnuty některé vizualizace často diskutované přeložky silnice
II/115 (viz obrázek - přeložka silnice II/115 v místech pod černošickým hřbitovem a kostelem Nanebevzetí Panny Marie),
• zástupci SŽDC vyslovili zájem zrušit v Černošicích postupně všechny
čtyři silniční přejezdy,
• stejně tak zástupci SŽDC kategoricky odmítají přechody pro chodce
přes železniční trať v oblasti Černošic,
• vzhledem ke zrušeným silničním přejezdům SŽDC plánuje svést do-

Skutečně slovo koridor nic neznamená?
V dubnovém IL mě velmi zaskočilo vyjádření starosty pana Filipa Kořínka
v reakci na text kolegy Tomáše Jandury na téma železničního koridoru
skrz Černošice, ve kterém starosta velmi otevřeně říká: „Názvu projektu
ani jeho zdůvodnění bych nedával takovou váhu,“ a zároveň uvádí, že se
jedná jen o rekonstrukci nějaké trati, která za Plzní není ani dvoukolejná.
Nejen, že starosta chybně argumentuje – trať mezi Prahou a Bavorskem je jednou z nejdůležitějších tratí v ČR (proto nelze rizika koridorizace
zlehčovat) –, ale i zcela nepokrytě hovoří o tom, že by snad dotace měly
být použity na jiný účel, než pro jaký jsou žádány (!). Je nutné říct, že peníze z EU na budování transevropských železničních koridorů nelze použít
na rekonstrukci regionální trati.
Z pohledu volené samosprávy je velmi diskutabilní i postoj, kdy vedení
města podporuje koridor, a zároveň odmítá protihlukové stěny. Ze strany
odborníků několikrát zaznělo, že v případě realizace koridoru by splnění
hlukových limitů mohly zajistit jen protihlukové stěny podél většiny úseku
tratě v našem městě. Jestli ale má vedení města jiný recept, pak by ho
mělo konkretizovat.
Sám nejsem z protihlukových stěn nadšen. Kladu si však obecnější
otázku, zda je v souladu zakazovat možnost protihlukových opatření, a zároveň podporovat záměr, který je zdrojem hluku, jež prokazatelně zasahuje do něčích práv. Moje odpověď zní, že v takovém jednání soulad není.
Samospráva by měla občany města chránit. Navíc ani není schopna
protihlukovým stěnám zabránit, protože hlukové limity se prostě respektovat musí. Bránit protihlukovým stěnám má smysl a šanci jen spolu s odporem vůči koridoru.
Tolik tedy k tomu, kdo mate veřejnost. Mám důvodnou obavu, že se
panu starostovi, který nás ve věcech samosprávy všechny reprezentuje,
nedostává zpětné vazby.
Naštestí SŽDC změnila názor. Slovy své mluvčí Kateřiny Šubové koncem března 2017 oznámila, že dálková doprava bude výhledově vedena
v úseku Praha – Beroun v nové, převážně tunelové trase. Už letos chce
SŽDC vypsat studii proveditelnosti nového spojení Prahy s Berounem,
kdy „naše“ trať bude po modernizaci sloužit regionální dopravě. Nejčerstvější zprávy již mluví o návratu k plánům z přelomu tisíciletí, o 24 km
dlouhém tunelu pro rychlostní osobní a nákladní vlaky.
Pevně věřím, že tato a další vyjádření SŽDC, MD a vlády přispějí k tomu,
že celý region Dolního Poberouní najde konečně odvahu jasně podpořit
záměr nového spojení mezi Prahou a Berounem, nadobro odmítnout koridor údolím a že zdejší trať začne vnímat optikou příměstské a regionální
trati.
Je tedy velká šance, že diskuse kolem trati v našem zastupitelstvu dostane novou podobu, kdy koalice zapomene na svá předchozí vyjádření
ve smyslu podpory koridoru a neshoda mezi námi bude (jen) v tom, zda
chtít, nebo nechtít přeložku krajské silnice. A všichni budeme hovořit už
jen o regionální trati.

pravní obslužnost směrem do Mokropes na ul. Zdeňka Lhoty (poznámka: úzká komunikace pod tratí, kudy nyní vede cyklotrasa),
• a ulici Zdeňka Lhoty napojit kolem černošické vlakové zastávky přes
zahrádku restaurace U Monopolu na ulici Radotínskou.
Zdroj: SŽDC
Tomáš Jandura, Jakub Špetlák

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo věnovali jakékoli úsilí odporu
proti koridoru údolím Berounky, protože přispěli ke změně názoru SŽDC
a vlády ČR. Vyhráno však ještě zdaleka není.
Jakub Špetlák, zastupitel Trojlístek
Pozn. redakce: Tento příspěvek pan Špetlák zaslal již do IL květen.

Reakce starosty
Pan Špetlák i další opakovaně operují s tím, že „vedení města podporuje koridor“ – zní to hrozivě, nutí nás tím reagovat. Skutečnost je taková, že
vedení města podporuje potřebnou rekonstrukci trati Praha-Beroun, která nijak zásadně nezmění její hlavní parametry, ale zvýší její kvalitu (bude
tišší, modernější, bezpečnější, spolehlivější). Její kapacita bude nadále
vytížena hlavně osobními příměstskými vlaky - ještě více než dnes.
Podél Berounky se nenavrhuje ani vybudování třetí koleje, ani obehnání protihlukovými stěnami, ani zásadní zvýšení rychlosti. Jde prostě o celkovou rekonstrukci současné trati. I kdyby se v projektu neobjevovalo
slovo koridor, rozsah rekonstrukce by byl podobný.
Počty nákladních vlaků se rekonstrukcí téměř jistě nezvýší. Kdyby tudy
nákladní dopravci chtěli posílat více nákladních vlaků (v noci, kdy by se
do grafikonu ještě v pohodě vešly), nic jim nebrání to udělat již dnes. Ale
neposílají je, protože jednokolejná a kopcovitá trať od Plzně dál jim nevyhovuje. Jezdí do Německa raději kolem Labe, což potvrzuje mj. i Sdružení železničních nákladních dopravců.
Naše údolí není ohroženo projektem optimalizace trati, která parametry skutečného koridoru nemůže naplnit – stále bude klikatá, pomalá, plná
příměstských osobních vlaků. Hrozbou je v delším horizontu možnost,
že by z Plzně vznikla kvalitní kapacitní trať přes Domažlice do Německa
– a takový záměr existuje. Pak by nám hrozily desítky nákladních vlaků
denně. I proto je důležité, aby vzniklo přímé spojení Praha-Beroun a naše
trať byla s jistotou určena jen a pouze pro příměstskou dopravu.
Nelze reagovat na všechno napsané, jakkoliv nesouhlasím vlastně ani
s jedním odstavcem pana zastupitele. Ale ještě jednu věc zmíním.
Napsat, že region Dolního Poberouní snad „konečně najde odvahu
podpořit záměr nového spojení mezi Prahou a Berounem“, to je neuvěřitelná manipulace a překrucování známých skutečností.
Svazek obcí RDB, a to z iniciativy Černošic, již několik let tlačí společnými stanovisky a otevřenými dopisy na vládu i SŽDC, aby vedle potřebné
rekonstrukce naší regionální trati pracovaly i na přímém propojení Prahy
a Berouna pro dálkovou dopravu. Stanoviska jsou na webu města i svazku a pan Špetlák je zná. Svazek ani vedení města tedy nemají nejmenší
důvod měnit své postoje či „sbírat odvahu“, jak autor textu podsouvá.
Naopak máme důvod si říct, že k současné větší podpoře vlády pro
projekt, který by měl dálkovou a nákladní dopravy vyvést z údolí Berounky, jsme svojí několikaletou aktivní snahou sami přispěli. To závěrečné
poděkování pana Špetláka tedy v důsledku patří i vedení města, ale tak
to určitě nemyslel.
Filip Kořínek
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Měla by být „náves u kostela“
náměstím?
Jeden z občanů našeho města, pan Alexandr
Pařík, podal na zastupitelstvo k projednání návrh na pojmenování bezejmenného veřejného
prostoru před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který dnes bývá nejčastěji označován jako
„náves u kostela“. V souvislosti se 100. výročím
založení Československé republiky, které nás
příští rok čeká a jako poctu našemu prvnímu
prezidentovi, navrhuje pan Pařík pojmenovat
tento prostor jako náměstí T. G. Masaryka.
(Bylo by to symbolické náměstí bez nových
čísel domů, tedy žádné změny adres a žádné
výměny průkazů. Všechny přilehlé domy mají
a budou mít adresu Komenského ulice.)
O tomto návrhu již zastupitelstvo hlasovalo.
Z přítomných zastupitelů bylo 6 PRO, 6 PROTI
a 6 se ZDRŽELO HLASOVÁNÍ.
K tématu jsme položili všem zastupitelům několik otázek:
1. Jak jste na zastupitelstvu hlasoval/a?
2. J aký je Váš názor na nové pojmenování prostoru před kostelem Nanebevzetí Panny Marie?
Měl by se nějak oficiálně pojmenovat? A pokud ano, jaký by měl dostat název a proč?
3. Příští rok oslavíme 100. výročí založení Československé republiky. Mělo by podle Vás naše
město toto výročí nějak oslavit a případně jak?
Tomáš Hlaváček,
Věci černošické
Jakkoliv si samozřejmě vážím
odkazu našeho prvního prezidenta, nejsem přesvědčený
o tom, že prostor před kostelem
se hodí pro formální pojmenování jako "náměstí" (jakékoliv). Název "Náměstí T. G.
Masaryka" si podle mého názoru zaslouží nějaký
velký, majestátní prostor a takový, podle mého
názoru, v Černošicích bohužel nemáme.
Filip Kořínek,
Věci černošické
1) Hlasoval jsem proti. Naše
náves u kostela je pro mne
jedna z nejhezčích částí města. TGM i Václav Havel jsou
pro mne velikáni světového
významu. Oba mám rád, dohromady mi to ale
nejde.
2) Kdyby se měl pojmenovat, byl bych pro
název Mariánské náměstí podle tamního kostela a Mariánské pouti nebo pro Náměstí Věry
Čáslavské, protože tam tato světově uznávaná
osobnost žila a žádné jiné náměstí jejího jména
v naší zemi není, možná ani na světě. Panu Paříkovi se zatím nepodařilo přesvědčit zastupitelstvo, aby se něco v Černošicích pojmenovalo
po TGM nebo po Václavu Havlovi. Ale podařilo
se mu podnítit diskuzi, jestli by se měla nějak
pojmenovat černošická náves. V tom vidím
jeho aktivitu jako přínosnou, i když bych případně volil jiné jméno než on.
3) Jedná se o velmi významné výročí, a to celonárodní - a tak se jistě bude slavit i u nás v Čer6

-- Dnes je „náves u kostela“ součástí ulice Komenského. Měla by být náměstím? A jaké by případně
mělo mít název? --

nošicích. Budeme uvažovat o zapojení některých
městských akcí do těchto celostátních oslav. Věřím, že kvalitním obsahem přispěje i naše Černošická letopisecká společnost - Čespolet.
Josef Linhart,
Volba pro město
1) Hlasoval jsem proti tomuto
návrhu, protože se mi nelíbí
a přijde mi nelogický.
2) Nejdříve je třeba definovat, jak moc oficiální by to pojmenování vlastně mělo být.
Pan Pařík tvrdí, že by bylo vlastně neoficiální,
ani adresy by se neměnily atd. Že by se prý jednalo hlavně o symboliku k oslavám 100 let od
založení ČSR a dala by se tam někam k pomníčku nějaká destička s nápisem Náměstí T.G.M.
Spolu s dalšími zastupiteli jsme navrhovali,
aby se po T.G.M pojmenovala u této příležitosti
raději základní škola v Mokropsích, která kdysi
jméno našeho prvního prezidenta i nesla.
Na dalším zastupitelstvu nás ale pan Pařík informoval o jeho vlastní iniciativě, kdy byl za paní
ředitelkou ve škole a ptal se jí, co vše by se muselo změnit, kdyby se škola oficiálně přejmenovala na školu T. G. Masaryka. Samozřejmě se
mu dostalo odpovědi, že by to bylo obrovsky
nákladné a pracné, což plně chápu.
Kdybychom ale zachovali stejnou neoficialitu, jakou by chtěl pan Pařík pojmenovat prostor
před kostelem i u ZŠ, tak si myslím, že by se
žádné školní dokumenty měnit nemusely a na
školu bychom umístili cedulku s nápisem, že
tato škola nese jméno T.G.M.
Můj názor na pojmenování prostoru před
kostelem je takový, že by se pojmenovávat
vůbec nemusel, kousek od něho bydlím, vždy
jsme mu říkali "před kostelem" a každý vždy věděl, kde to je, i když bydlel na druhém konci
Černošic.
Když už ale byla diskuze vyvolána a měl-li by
se prostor pojmenovat, tak zastávám názor a z ohlasů vím, že nejsem zdaleka sám - aby
se jmenoval Mariánské náměstí, neboť se tam
každoročně koná Mariánská pouť. Mělo by to
krásnou vazbu na křesťanskou symboliku kostela Panny Marie a navíc logickou vazbu na Masopustní náměstí v Mokropsích.

3) Ano, měli bychom toto výročí rozhodně oslavit,
vždyť je mimořádné.
Navrhuji program pro veřejnost s občerstvením, výstavou prací dětí ze ZŠ k tomuto tématu
a při té příležitosti i umístěním destičky se jménem našeho prvního prezidenta do fasády základní školy v Mokropsích, čímž by základní škola
nesla neoficiálně jméno T.G.M., z čehož vyplývá
i mnou navrhované místo konání.
Napadá mě ještě, že by se při té příležitosti
před budovou školy, v ní, či v přilehlé hale mohla
uspořádat výstava dobových fotografií Černošic,
případně nějaké edukativní pásmo pro děti pár
dní předem v Club Kině, aby se o době kolem
vzniku Československé republiky co nejvíce dozvěděli jak děti, tak dospělí.
Neodmyslitelnou položkou na seznamu oslav
100. výročí založení ČSR je i položení věnce
k pomníku padlých v prostoru před kostelem.
Současně s tím bych ale chtěl otevřít i diskuzi
o možném přemístění tohoto pomníku padlých do
případného nového parčíku v prostoru náměstí 5.
května, najde-li se konsensus na řešení prostoru
v této lokalitě.
Martina Řehořová,
TOP09
1) Hlasovala jsem proti návrhu. Pojmenovat prostor, jemuž
dominuje katolický kostel, Masarykovým jménem, by znamenalo ignorovat velmi konfliktní až
nepřátelský vztah TGM vůči katolické církvi, kterým se první prezident nijak netajil – mám za to,
že ani on sám by o tuto poctu vlastně nestál. Nová
místní pojmenování by podle mě neměla vyvolávat negativní emoce a domnívám se, že v tomto
případě bychom se tomu nejspíš nevyhnuli.
2) Pojmenování prostoru před kostelem nevnímám jako akutní potřebu, ale také nejsem nijak
zásadně proti. Pokud bychom se rozhodli v této
věci konat, osobně bych preferovala název Mariánské náměstí, který koresponduje s přítomností
mariánského kostela jako nejstarší a nejvýznamnější stavby ve městě nebo využití jména některé
z místních osobností. Po Věře Čáslavské – jejíž
jméno by se logicky nabízelo, protože zde v těsné
blízkosti bydlela a dožila – jsme již pojmenovali
halu (a označení dotyčného prostoru jejím jmé-
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nem bych se bránila i z obavy, že časem by degradovalo na kratší a hovorový "Čáslavák"). Další
osobností spjatou z tímto prostorem je pro mě P.
Zdeněk Wagner, který ve zdejší farnosti sloužil
v obtížné době v letech 1956–1977 a je pochován na hřbitově za kostelem. Jen o pár desítek
metrů vedle leží hrob uznávaného malíře Václava
Boštíka, jehož potomci dosud žijí v Černošicích.
Mám za to, že všechny tyto místní osobnosti měly
k tomu tzv. náměstí bližší a opravdovější vztah
než TGM. A samozřejmě další, rovněž přijatelnou
variantou by bylo pojmenování podle přirozených
vlastností onoho prostoru, tedy např. náměstí
Malé či Horní.
3) Existuje mnoho možností, jak toto výročí, které i já vnímám jako významné, oslavit. Pokud
chceme vzdát hold prezidentu Masarykovi, aniž
bychom tím jakoukoli instituci či část občanů administrativně zatížili, zasaďme na vhodném místě
Masarykovu lípu a pečujme o ni, vždyť i o demokracii je třeba pečovat. Vysázejme třeba celou
Masarykovu alej! Chceme-li představit Masaryka
jako myslitele, uspořádejme v knihovně (doufejme, že v době výročí už to bude knihovna nová)
veřejné čtení ze spisů TGM a jiných předních
představitelů období první republiky. Oslovme
humanitně vzdělané občany našeho města, aby
pomohli vybrat oblíbené pasáže z těchto spisů
a sami je přednesli. Pro děti připravme výtvarnou
soutěž a silně je motivujme, aby se 100. výročím
vzniku republiky opravdu zabývaly – leckteré dítě
dnes s vidinou možné výhry mobilu či tabletu dobrovolně podstoupí i lekci z historie! Základní škola
by mohla téma využít ke své akademii ve výročním
roce 2018. Požádejme letopiseckou komisi, která shromažďuje historické podklady z Černošic,
aby s využitím historických kronik sestavila výstavu či přednášku o tom, jak probíhal přerod z císařství na republiku tady u nás. Fantazii se meze
nekladou a nyní je ten nejvhodnější čas začít se
připravovat.
Karel Müller,
Věci černošické
Iniciativy Alexandra Paříka, který
podle mě správně zdůrazňuje
význam pozitivních symbolů
při utváření historické paměti
národa, si velmi vážím. Ve věci
přejmenování černošické návsi po TGM jsem se
nicméně hlasování zdržel. Masaryk je pro mne
symbolem výjimečné liberální a kosmopolitní
osobnosti, kterou si spojuji výlučně s velkoměstským prostředím. A jako někdo, kdo prožil v Černošicích celý život, mám náves před kostelem
spojenu se vzpomínkami na své venkovské dětství
a mládí. Ale i dnes si tento prostor zachovává svůj
venkovský ráz. Název „Masarykova náves“ se mi
proto nezdá vhodný, navíc Masaryk byl duchem
i činy neortodoxní evangelík (zatímco náš kostel
je katolický), rovněž připomínek Masaryka máme
v našem veřejném prostoru poměrně hodně.
Zdálo by se mi vhodnější posilovat vazbu na
jiné, neméně inspirativní postavy našich dějin,
z nichž mnohé měly k Černošicím blízký vztah.
Třeba prvorepubliková senátorka a výrazná představitelka ženského hnutí Františka Plamínková,
která prokázala mimořádnou odvahu (nejen)
v období okupace a 30. června 1942 byla v pražských Kobylisech nacisty popravena.

Rok 1918 bychom si jistě měli připomínat i slavit. Líbilo by se mi například, kdyby naše městské
školky, školy i spolky organizovaly připomínkové
a vzdělávací akce k významným událostem, které
jsou s rokem 1918 i se založením republiky spojovány. Takové akce by město jistě rádo podpořilo.
Třeba příběhy českých legionářů patří mezi málo
uvěřitelné a přitom nesmírně inspirativní okamžiky
našich dějin, a přitom jsou českou veřejností stále relativně přehlížené.
Lenka Kalousková,
Věci černošické
Souhlasím s názorem, že bychom si měli připomínat významné osobnosti našich dějin
a zvláště ty, kdo prosazovali
demokratické hodnoty nebo se
zasadili o vznik samostatného státu. Návrh pana
Paříka pojmenovat prostranství před kostelem
jako Masarykovo náměstí jsem nepodpořila.
Otázkou pro mě je, zda je vůbec vhodné tuto
křižovatku, kde má každý dům již svoji zavedenou
adresu, nějak pojmenovávat. A pokud ano, tak
proč raději nezvolit název, který je danému místu
bližší, např. náměstí U Kostela nebo Mariánské
náměstí. Druhé jméno je odvozeno od názvu
kostela či podle zde tradičně konané Mariánské
pouti, podobně jako je náměstí v Mokropsech
pojmenováno podle Masopustu. Samozřejmě za
předpokladu, že by si obyvatelé přilehlých nemovitostí mohli ponechat původní adresy a nebyli by
vystaveni s tím spojené administrativní zátěži.
Významné výročí založení republiky bychom
si rozhodně připomenout měli, například nějakou vzpomínkovou akcí. Určitě by se měli zapojit
i školáci, aby si mladá generace uvědomila, že
svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí a je
třeba je bránit.
Petr Ullrich, TOP09
1) Určitě jsem nebyl pro návrh
na přejmenování. Původně jsem
p. Paříkovi přislíbil za sebe podporu, ale po debatách s občany
z okolí jsem své rozhodnutí přehodnotil.
2) Nejdříve je potřeba si odpovědět na otázku, zda
potřebujeme nové pojmenování tohoto prostoru.
Já si myslím, že ne a nejlepší by bylo nechat to
tak, jak to je. Což mně vyplynulo i z debaty s občany. Pokud by byla potřeba tento prostor pojmenovat, tak bych se klonil k názvu Mariánské náměstí,
a to kvůli konání každoroční Mariánské pouti před
kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kde kostel je
nedílnou součástí vymezeného prostoru.
3) Myslím si, že by se toto výročí mělo oslavit. Přeci jen 100 let je takové hezké kulaté číslo, které
už samo o sobě k oslavě vybízí. Mně by se třeba
líbila fotografická výstava, kde by vedle sebe byly
dobové fotografie Černošic a fotografie těch samých míst ze současnosti, aby bylo vidět, co se
vše za těch 100 let v Černošicích změnilo a jak.
Další nápady:
Připravit výstavu, která by dětem a možná i dospělým ukázala, jak se žilo před 100 lety.
Vyhlásit výtvarnou soutěž, jak si děti představují
vznik republiky.
Zajistit přednášku nějakého historika, který by
nám dobu vzniku republiky popsal a zasadil do
světových souvislostí.

Abychom měli něco po prezidentu Masarykovi
pojmenováno, tak si myslím, že by stačila pamětní deska na ZŠ s odkazem, že se tato škola v historii po panu prezidentu Masarykovi jmenovala.
Nemuselo by se nic měnit. Bylo by to jen čestné
pojmenování školy.
Pavel Tichý,
Věci černošické
Při hlasování o návrhu pana
Paříka jsem se zdržel hlasování. Souhlasím s podstatou toho
návrhu, tedy důstojným způsobem připomenout 100. výročí
založení České republiky. O čem však nejsem
přesvědčený, je to, zda "náves u kostela" je tím
pravým místem pro náměstí T. G. Masaryka. Proto jsem se nakonec rozhodl hlasování se zdržet.
Zároveň si nemyslím, že je nutné tento prostor
jakkoliv pojmenovávat.
Co se týče připomenutí kulatého výročí založení České republiky, oslavit bychom jej rozhodně
měli, a to například shromážděním s programem
na připomínku této významné události na prostranství před základní školou, která ostatně v dřívějších dobách nesla jméno TGM.
Tomáš Jandura, Trojlístek
1) Pro náměstí T. G. Masaryka.
2) Bydlím na Horce, kde před
více jak 90 lety postavil první
vilku můj praděda. K tomuto
nedalekému místu před kostelem mám úctu. Dá se říci, že za
prezidentování T. G. Masaryka vznikala v ulicích
směrem od kostela Nanebevzetí Panny Marie
na Horku vilová zástavba. Dále před kostelem je
památník obětem 1. světové války a také přímo
v těchto místech bydlel osobní přítel syna našeho
prvního prezidenta Jana Masaryka - politik František Přeučil. Mně by nazvat prostor před kostelem
po našem prvním prezidentovi tedy nevadilo. Na
druhou stranu respektuji i opačný názor a myslím
si, že nový název by měl vzejít ze společného většinového rozhodnutí. Jinak raději ponechat „před
kostelem“.
3) Je ostuda, že Černošice nemají ulici po našem prvním prezidentovi. Poštovní ulice se po
revoluci nevrátila ke svému předchozímu názvu
Masarykova. Dokonce ani Karlštejnská ulice se
nevrátila ke svému původnímu názvu, kdy krátce
po II. světové válce nesla jméno po Dr. Edvardu
Benešovi. Možná tedy nazvat po našem prvním
prezidentovi ke 100. výročí vzniku republiky naši
základní školu. Oslava asi nejlépe výstava – historie Černošic, sokolové, významné osobnosti
Černošic, 1. světová válka a samozřejmě výstava
ke vzniku Československého státu.
Petr Zmatlík,
Věci černošické
Naše škola v Mokropsích byla
pojmenována po T.G.M. a bylo
by dobře v rámci oslav výročí,
které nás v příštím roce čeká
tento fakt připomenout.
Co se týká návsi před kostelem, bydlel tam
pan Přeučil, který nám v dobách OF přišel na
Kazín sdělit příběh o zločinném procesu s M.
Horákovou, a pokud by na návsi měla být nějaká deska, mohla by obsahovat motto jeho pří-
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z radnice
běhu, které nám tehdy řekl: NIKDY NEVĚŘTE
KOMUNISTŮM!
Jestliže chceme přejmenovat ulici, pojmenovat
nějaké náměstí apod., měli bychom především
oslovit lidi ze sousedství a zeptat se na jejich názor, zatím se zdá, že jsou s návsí spokojeni.
Michal Třešl,
Volba pro město
1) Hlasoval jsem pro, protože
jsem přesvědčen, že město našeho významu by se mělo hlásit
k odkazu T. G. Masaryka.
2) Pokud jde jen o tu symbolickou destičku, byl bych raději za umístění
někde u základní školy v Mokropsech. Dávno je
zažito, že prostor před kostelem jméno nemá,
ale každý ví, kde se nachází. Navíc se tam koná
Mariánská pouť a je zde kostel Panny Marie.
Logicky by to tedy mělo být Mariánské náměstí.
Kromě toho mokropeská základní škola už jméno 1. Československého prezidenta nesla.
(Měl by se nějak oficiálně pojmenovat?)
V tuto dobu pro to nevidím hlubší důvod.
3) Je to významné výročí. Černošice nesmí být
stranou a město by mělo dát jasný signál, že si
vážíme Masarykova odkazu a odkazu první republiky. Zvláště v těchto dobách, kdy se po odkazu morálky a slušnosti šlape ze stran různých
politických hnutí a pseudo-stran. Ba dokonce
i ze strany našeho hradního rezidenta, který by
měl být hlavním nositelem demokratických hodnot. Pokud jde o podobu oslav výročí, souhlasím

se svým kolegou z VPM, panem Linhartem. Na
detaily je ještě brzy, ale koncept je to dobrý.

jmenováním nějakého prostranství či stavby po
TGM.

Jakub Špetlák, Trojlístek
1) PRO.
2) Souhlasím s návrhem
a odůvodněním pana Paříka.
Nemyslím si, že by pojmenování po TGM cokoli zkomplikovalo anebo něco nařizovalo, nakonec Vítěznému náměstí v Dejvicích se nadále
říká Kulaťák.
3) Ano. Třeba zrovna pojmenováním předmětného místa po Tomáši Garrigue Masarykovi, jehož
odkaz je potřeba stále připomínat, a to zvláště
v souvislostech dneška.

Přemysl Mališ, ANO 2011
1) Pro.
2) Oficiální pojmenování ulice bych neměnil a souhlasím
s návrhem Alexandra Paříka.
Na druhou stranu chápu i návrhy pro pojmenování Mariánské

Petr Wolf, TOP09
Na jednání zastupitelstva jsem
hlasoval proti pojmenování prostoru před kostelem po TGM.
Osoby TGM si velmi vážím, ale
pro Černošice se mně osobně
více líbí názvy spojené s naší
černošickou historií. Necítím žádnou potřebu
tento prostor nijak pojmenovávat. Vždy to bylo
"u kostela". Pokud by bylo pojmenování na pořadu dne, přiklonil bych se k názvu Mariánské
náměstí, které mně pro tento prostor přijde
příhodnější.
Připomenutí si oslav 100. výročí založení
Československé republiky je určitě na místě,
ale opět to dle mého názoru není spojeno s po-

náměstí.
3) Oslavit určitě, zavřít hlavní přejezd, vyhlásit den
bez aut a užít si klidu v centru Černošic.
Šimon Hradilek,
Nezávislí pro Černošice
1) Proti.
2) Nemyslím si, že je potřeba
náměstí před kostelem nyní pojmenovávat.
3) Ano, třeba připomínkou našich spoluobčanů, kteří pro svobodu ostatních
obětovali svobodu svou, jako například Františka
Plamínková nebo Jiřina Anderlová.
Na anketu neodpověděli:
Tomáš Kratochvíl, Věci černošické
David Otava, Nezávislí pro Černošice
Ondřej Pařík, ANO 2011
Milena Paříková, Věci černošické
Jan Prskavec, Fair Play – HNPD
A jaký je Váš názor?
Napište na redakce@mestocernosice.cz.

Z 92. jednání Rada města Černošice (24. 4. 2017)
Odbor investic a správy majetku
• Opravy výtluků jaro 2017 - cenová nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost
provedení oprav výtluků a nerovností na místních komunikací; schvaluje 1) výjimku ze směrnice města
o zadávání veřejných zakázek dle části třetí - bodu 4 přímé oslovení jednoho uchazeče, 2) uzavření smlouvy o dílo č. CES 220/2017 mezi městem Černošice
a společností Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., 3)
změnu rozpisu rozpočtu č.12; souhlasí s cenovou nabídkou spol. Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., IČ.:
27146324 se sídlem Prvomájová č. ev. 2111, Praha
16 - Radotín za celkovou cenu 862.070,66 Kč bez
DPH.
• „Výměna vnitřních rozvodů vody a kanalizace
v objektu ZŠ Černošice - Komenského“ - zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu pro výběr dodavatele stavby
Rada města Černošice souhlasí 1) s realizací veřejné
zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby
s názvem „Výměna vnitřních rozvodů vody a kanalizace v objektu ZŠ Černošice - Komenského“, 2) s termínem konání komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek dne 16. 5. 2017 od 10:15 hodin; schvaluje
zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo (CES
209/2017) k veřejné zakázce „Výměna vnitřních rozvodů vody a kanalizace v objektu ZŠ Černošice - Komenského“; pověřuje Ing. arch. Tomáše Havránka,
Renatu Duchoslavovou a Mgr. Matěje Rychlého jako
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek.
• Rekonstrukce a přístavba radnice - smlouvy
č. 216/2017, 217/2017 a 218/2017 o připojení
s ČEZ Distribuce
Rada města Černošice bere na vědomí celkový podíl nákladů spojených s připojením nových měřených
odběrů pro rekonstrukci a přístavbu radnice (městský
úřad, městská policie a pošta) ve výši 94.500 Kč;
souhlasí 1) s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení č.17_SOBS01_4121279790,
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CES 218/2017 (městský úřad) a úhradou 50% podílu
nákladů za připojení ve výši 31.250 Kč, 2) s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení č.17_SOBS01_4121279782, CES 216/2017
(městská policie) a úhradou 50% podílu nákladů za
připojení ve výši 8.000 Kč, 3) s uzavřením smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o připojení č.17_SOBS01_4121279754, CES 217/2017 (pošta) a úhradou
50% podílu nákladů za připojení ve výši 8.000 Kč.
• Statické posouzení objektu „A“ ZŠ Černošice
- Mokropsy za účelem prověření možnosti nástavby o další nadzemní podlaží - cenová nabídka a změna usnesení č. R/82/4/2016 ze dne 19.
12. 2016
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o nutnosti prověření možnosti provedení nástavby na
budově „A“ základní školy; mění bod III. usnesení
č.R/82/4/2016 ze dne 19. 12. 2016 tak, že nově
zní: „Rada města souhlasí s výběrem studie na přístavbu dílen a sborovny od Ing. arch. Ivany Němcové“;
souhlasí 1) s cenovou nabídkou Ing. arch. Ivany Němcové, IČ: 132 10 165 se sídlem Nad Trojou 787/5,
182 00 Praha 8 pro zpracování statického posouzení
objektu „A“ ZŠ Černošice - Mokropsy za účelem prověření možnosti nástavby budovy „A“ o další nadzemní podlaží za celkovou částku 70.000 Kč bez DPH
(84.700 Kč s DPH), 2) s uzavřením smlouvy o dílo
č. (CES 219/2017) mezi městem Černošice a Ing.
Ivanou Němcovou na předmět díla uvedený; ukládá
Odboru investic a správy majetku 1) zajistit realizaci,
2)projednat s ing. Němcovou změny související s již
uzavřenou SoD č. 26/2017 na zpracování PD na přístavbu budovy „B“” a nástavbu budovy „A“ ZŠ a ve
spolupráci s právním úsekem připravit návrh smluvního dodatku k této SoD.
• Žádost o pronájem veřejného prostranství pro
umístění pouťových atrakcí ve Sportparku Berounka (žadatel Jan Janeček)
Rada města Černošice bere na vědomí žádost pana

Jana Janečka, IČ 16482867, Karafiátová 16, 106
00 Praha 10, o pronájem veřejného prostranství ve
Sportparku Berounka pro umístění pouťových atrakcí
ve dnech 11. 8. 2017 až 21. 8. 2017 při příležitosti
Mariánské pouti; souhlasí s poskytnutím veřejného
prostranství dle bodu 1 za poplatek 7.200 Kč; schvaluje znění smlouvy o výpůjčce (CES 123/2017).
• Vestavba šaten a kluboven do zimního stadionu ve Fügnerově ulici (žadatel SK Černošice,
z.s.)
Rada města Černošice souhlasí s vestavbou šaten,
kluboven a příslušenství do zimního stadionu ve Fügnerově ulici podle předložené dokumentace zpracované architektonickým a projekčním studiem ačtyřKA, Hošťálkova 392/1b, 169 00 Praha 6, v březnu
2017.
• „Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice Komenského“ - zahájení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr dodavatele stavby a výkon funkce TDI a BOZP
Rada města Černošice souhlasí 1) s realizací veřejné
zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby
s názvem „Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice Komenského“, 2) s oslovením společnosti CEDE, s. r.
o. pro výkon funkce TDI a BOZP k výše uvedené stavbě, 3) s termínem konání komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek dne 16. 5. 2017 od 9:15 hodin;
schvaluje 1) zadávací dokumentaci a návrh smlouvy
o dílo (CES 208/2017) k veřejné zakázce „Výměna
tepelného zdroje v ZŠ Černošice - Komenského“, 2)
postup dle části II. odst. 3c) vnitřního předpisu č. 5
o zadávání veřejných zakázek a přímé oslovení 1 dodavatele služeb na výkon funkce TDI a BOZP k výše
uvedené stavbě, 3) návrh příkazní smlouvy (CES
221/2017) na výkon funkce TDI a koordinátora BOZP
v rámci akcí „Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice - Mokropsy“ a „Výměna vnitřních rozvodů vody
a kanalizace v ZŠ Černošice - Mokropsy“; pověřuje
Tomáše Havránka, Renatu Duchoslavovou a Matěje

z radnice
Rychlého jako členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek.
• Záměr pronájmu části pozemku parc. č.
4314/2 o výměře cca 4170m2 k.ú. Černošice, ul.
U Vodárny
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o nepřijetí žádné nabídky ke zveřejněnému záměru
pronájmu části pozemku parc. č. 4314/2 o maximální výměře cca 4170 m2 v obci a k.ú. Černošice v ulici
U Vodárny za minimální nabídkovou částku 8,15 Kč/
m2/měsíc.
• Žádost o pronájem části pozemků parc. č.
3995/1 a parc. č. 3996/1 k. ú. Černošice, osada
Lavičky
Rada města Černošice nesouhlasí s dlouhodobým
pronájmem částí pozemků parc.č. 3995/1 a parc. č.
3996/1 oba v obci a k.ú. Černošice v osadě V Lavičkách pro rekreační účely a hospodaření, neboť účel
užívání pozemků není v souladu s platným územním
plánem.
• Kupní smlouva č. 134/2017, jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. 4223/1 a parc. č.
4270/3 k.ú. Černošice, Na Vírku
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy č. 134/2017, kterou město Černošice koupí
pozemky parc.č. 4223/1 o výměře 1362 m2 a parc.
č. 4270/3 o výměře 34 m2 v osadě Na Vírku od pana
Ing. J. L., RČ: xxx trvale bytem: xxx za částku 150Kč/
m2, doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit kupní smlouvu č. 134/2017.
• Havárie ve vodojemu Kosina ze dne
12. 4. 2017
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o havárii ve vodojemu Kosina ze dne 12.4.2017, kdy
došlo k poškození řídící stanice SIEMENS, typ: SIMATIK 1200 a poruše na radiostanici RACOM; souhlasí
s cenovým vyčíslením opravy havárie ve vodojemu Kosina panem Miroslavem Sklenářem, IČ: 49090437,
sídlem: Most, Bohuslava Vrbenského 1083/28,
PSČ: 434 01 za novou řídící stanici SIEMENS, typ:
SIMATIK 1200, opravu vadného modulu radiostanice
RACOM, vše včetně dopravy a materiálu za částku
70.000 Kč s DPH.
• „Rekonstrukce komunikace v Černošicích - V.
etapa“ - změna rozsahu díla (méněpráce a vícepráce související se změnami zjištěnými v průběhu stavby) a s tím související prodloužení termínu
dokončení stavby
Rada města Černošice bere na vědomí vyčíslení
méněprací a víceprací vzniklých na stavbě „Rekonstrukce místních komunikací – V. etapa; souhlasí
1) s předloženou cenovou nabídkou společnosti
Ekostavby Louny, s.r.o., kterou dojde ke snížení ceny
díla o 1.172.097,10 bez DPH, 2) s posunem termínu
dokončení stavby do 15. 5. 2017, který souvisí se
změnou rozsahu díla; schvaluje uzavření dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo CES č. 378/2016 na akci „Rekonstrukce komunikací v Černošicích - V. etapa“ se
společností Ekostavby Louny, s r.o.,IČ 10442481,
se sídlem Václava Majera 573, Louny, jehož předmětem je snížení ceny díla o 1.172.097,10 Kč bez DPH
a změna termínu dokončení díla.
• Veřejné osvětlení v Mládežnické ulici - cenová
nabídka na realizaci
Rada města Černošice souhlasí s cenovou nabídkou
společnosti ELTODO Citelum, s. r. o. IČ.: 25751018
se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 000 Praha 4
za cenu 43.965 Kč bez DPH (53.198 Kč s DPH).
• Dohoda o splátkách dlužné částky za vodné
a stočné
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením dohody
o splátkách (CES 161/2017) dlužné částky za vodné
a stočné v celkové výši 29.479 Kč s paní R. M.
• Žádost o pronájem části pozemku parc. č.
6192/6 k.ú. Černošice, ul. Zdeňka Lhoty
Rada města Černošice souhlasí s pronájmem části
pozemku parc. č. 6192/6 o předpokládané výměře
50 m2 v obci a k.ú. Černošice v ulici Zdeňka Lhoty
panu K. P. pro zřízení venkovního posezení u občerstvení; schvaluje záměr pachtu části pozemku parc. č.

6192/6 o předpokládané výměře 50 m2 v obci a k.ú.
Černošice v ulici Zdeňka Lhoty pro zřízení venkovního
posezení u občerstvení za částku 15.000 Kč/50 m2/
rok.
Odbor informatiky
• Veřejná zakázka „Nákup tonerů Kyocera
2017“
Rada města Černošice schvaluje oznámení a zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy k veřejné zakázce „Nákup tonerů Kyocera 2017“; souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Nákup tonerů Kyocera 2017“; jmenuje komisi pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení
Lenka Bouchalová Drábková, David Hušek, Ondřej
Havlíček, náhradníci Slávka Kopačková, Martin Šebek, Ctirad Maier.
Finanční odbor
• Základní škola Černošice, příspěvková organizace - rozdělení hospodářského výsledku 2016
Rada města Černošice schvaluje zlepšený výsledek
hospodaření Základní školy Černošice, příspěvkové
organizace, IČ 61385158 ve výši 574.708,91 Kč
a jeho rozdělení a převod, a to 114.941,91 Kč do rezervního fondu a 459.767 Kč do fondu odměn školy.
• Rozpočtové opatření č. 30
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 30.
• Změna rozpisu rozpočtu č. 11
Rada města Černošice schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 11.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Ceník pronájmů Haly Věry Čáslavské
- aktualizace
Rada města Černošice schvaluje aktualizovaný ceník Haly Věry Čáslavské dle přílohy tohoto usnesení
s platností od 1. 5. 2017.
• Dodatek ke smlouvě o zajištění úklidu v Hale
Věry Čáslavské
Rada města Černošice schvaluje 1) dodatek č.1 ke
smlouvě č. CES 388/2016 o zajištění úklidu v Hale
Věry Čáslavské mezi městem Černošice a panem D.
D. se sídlem Štichova 654/54, 149 00 Praha 4, IČ
86571192, 2) změnu rozpisu rozpočtu č. 4.
• Dodatek ke smlouvě o dílo č.16/2014
Rada města Černošice schvaluje 1) dodatek č.1
ke smlouvě č. CES 16/2014 mezi městem Černošice a panem D. D. se sídlem Šichova 6 Praha 4, IČ
86571192, 2) Ro č. 31.
• Dotace na královský průvod
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč městu Dobřichovice na organizaci společné části Královského průvodu; schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č.13; schvaluje veřejnoprávní smlouvu č.222/2017 o poskytnutí dotace.
• Farmářské trhy
Rada města Černošice schvaluje smlouvu CES
223/2017 o zajištění technické podpory mezi městem Černošice a paní A. F., sídlem: Kolová 1553/10,
153 00 Praha 5, IČ: 71652230.
Úsek právní
• Dohoda o narovnání mezi městem Černošice
a manžely J. A. a A. T.
Rada města Černošice schvaluje 1) uzavření dohody o narovnání č. CES 164/2017 mezi městem
Černošice a manžely J. K. a A. T., na základě které
město uhradí částku 44.928 Kč jako náhradu za část
pozemku, kterou v roce 2005 prodalo paní A. T. na
základě nesprávně zapsaných údajů v katastru nemovitostí, přičemž dle pozdějších zjištění nebylo město
vlastníkem této části pozemku, 2) změnu rozpisu rozpočtu č. 9.
Odbor technických služeb
• Výsadba višní Na Višňovce
Rada města Černošice souhlasí se zaplacením fak-

tury za nákup 10 ks stromů vč. kotvení a dopravy
v celkové výši 40.777 Kč firmě Gardeo s.r.o., Zdeňka
Lhoty 469, 252 28 Černošice, IČ 04373723.
Odbor vnitřních věcí
• Oprava vozu Škoda Rapid - škodní událost
u České pojišťovny č. 6038227
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 opravou vozidla Škoda Rapid od firmy
JT‘s point, s.r.o., Ostrovského 253/3, 15000 Praha
5 s IČO: 26189062, za 28.234,71 Kč bez DPH.
Odbor vedení města
• Výpůjčka hasičského vozidla CAS30/9000/
540SVH pro účely mezinárodního veletrhu hasičské techniky FIRECO 2017
Rada města Černošice bere na vědomí žádost o výpůjčku hasičského vozidla CAS 30/9000/540S2VH
pro účely mezinárodního veletrhu hasičské techniky
FIRECO 2017 v Trenčíně v termínu od 4. května do
6. května 2017; schvaluje smlouvu o výpůjčce CES
č. 227/2017.
• V. ročník Dobřichovického kros půlmaratonu 6. 5. 2017
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o konání V. ročníku Dobřichovického kros půlmaratonu, který se bude konat 6. 5. 2017, od 9:00 hod,
a bude částečně procházet městem Černošice.
Dodatečně zařazené body programu
• Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti PID č. P4 (přívoz přes řeku Berounku)
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč Hlavnímu městu Praha zastoupenému organizací ROPID, IČ 60437359, se sídlem
Rytířská 10, 110 00 Praha 1; schvaluje 1) smlouvu
o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti CES č.
215/2017, 2) rozpočtové opatření č. 28.
• „Dodávka a montáž okenních žaluzií na východní a jižní straně budovy A  ZŠ Černošice,
Mokropsy“ a „Nátěry vnějších částí dřevěných
oken na východní a jižní straně budovy A ZŠ Černošice, Mokropsy“ - zahájení zadávacích řízení
na veřejné zakázky malého rozsahu pro výběr
dodavatele stavby
Rada města Černošice souhlasí 1) s realizací veřejné
zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby
s názvem „Dodávka a montáž okenních žaluzií na východní a jižní straně budovy A ZŠ Černošice, Mokropsy“, 2) s realizací veřejné zakázky malého rozsahu
na výběr zhotovitele stavby s názvem „Nátěry vnějších
částí dřevěných oken na východní a jižní straně budovy A ZŠ Černošice, Mokropsy“, 3) s termínem konání
komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
dne 16. 5. 2017 od 11:15 hodin (zakázka „Dodávka
a montáž okenních žaluzií na východní a jižní straně
budovy A ZŠ Černošice, Mokropsy“) a od 11:45
(zakázka „Nátěry vnějších částí dřevěných oken na
východní a jižní straně budovy A ZŠ Černošice, Mokropsy“); schvaluje zadávací dokumentaci a návrh
smlouvy o dílo k veřejným zakázkám „Dodávka a montáž okenních žaluzií na východní a jižní straně budovy
A ZŠ Černošice, Mokropsy“ a „Nátěry vnějších částí
dřevěných oken na východní a jižní straně budovy
A ZŠ Černošice, Mokropsy“; pověřuje Renatu Duchoslavovou, Tomáše Havránka a Matěje Rychlého
jako členy komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek.
• Prodej majetku města - skútr městské policie
Rada města Černošice souhlasí s prodejem - nefunkčního služebního skútru Scooter JONWAY 250
s příslušenstvím panu B. K. bytem, Zvonařova 666,
Beroun; schvaluje návrh smlouvy č. CES 191/2017
s panem B. K.
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z radnice

Z 93. jednání Rady města Černošice (9. 5. 2017)
Odbor investic a správy majetku
• „Sportovní areál u ZŠ Černošice“ - výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení pro výběr zhotovitele stavby, výkon funkce
TDI a BOZP a výkon AD
Rada města Černošice souhlasí: 1) s realizací veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení na výběr zhotovitele stavby s názvem „Sportovní
areál u ZŠ Černošice“, 2) s výzvou k podání nabídky
na výkon funkce TDI a BOZP k této stavbě, 3) s výzvou k podání nabídky na výkon AD k této stavbě, 4)
s termínem konání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dne 12. 6. 2017 od 10:15 hodin;
schvaluje: 1) výzvu, zadávací dokumentaci a návrh
smlouvy o dílo (CES č. 235/2017) k veřejné zakázce
„Sportovní areál u ZŠ Černošice“, 2) výzvu k podání
nabídky a návrh příkazní smlouvy (CES č. 236/2017)
na výkon funkce TDI a BOZP, 3) postup dle části III.
odst. 4 vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných
zakázek a přímé oslovení 3 dodavatelů služeb na výkon funkce TDI a BOZP, 4) výzvu k podání nabídky
a návrh příkazní smlouvy (CES č. 237/2017) na výkon
AD, 5) postup dle části III. odst. 4 vnitřního předpisu
č. 5 o zadávání veřejných zakázek a přímé oslovení
společnosti Sportovní projekty s.r.o., IČ: 27060659,
Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8, zastoupené ing.
arch. Viktorem Drobným, který zpracoval projektovou
dokumentaci s názvem „Sportovní areál u ZŠ Černošice“ a dle které se realizuje toto výběrové řízení,
k předložení nabídky na výkon funkce AD; pověřuje
Petra Wolfa, Jiřího Jiránka, Tomáše Havránka, Renatu
Duchoslavovou a Lenku Bouchalovou Drábkovou jako
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek.
• Úprava projektové dokumentace MŠ Husova
Rada města Černošice souhlasí s cenovou nabídkou
společnosti rala s.r.o., IČ: 27218015 se sídlem Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5, zastoupenou ing.
Liborem Hrdouškem v celkové výši 46.400 Kč bez
DPH.
• Dodatek č. 5/200/2014 k pojistné smlouvě
č. 0503503015 pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání
Rada města Černošice schvaluje dodatek č. 5 k pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu
povolání s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., IČ:
46973451, sídlem: Praha 2, Římská 45, PSČ: 120
00, který upravuje počet zaměstnanců na pojistné období od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018 za částku 38.964
Kč/rok.
• Kanalizační přípojka k vodojemu v Radotínské
ulici - výběr zhotovitele
Rada města Černošice bere na vědomí informace
k potřebné realizaci kanalizační přípojky pro Čerpací
stanici vodovodu v ul. Radotínská, Černošice; souhlasí s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky Rudolfa Kříže, IČ.12377252, se sídlem Na Marsu 387,
Černošice pro realizaci kanalizační přípojky pro Čerpací stanici vodovodu v ul. Radotínská, Černošice za
cenu 180.332,70 Kč bez DPH; schvaluje uzavření
smlouvy o dílo č. CES 255/2017 mezi městem Černošice a Rudolfem Křížem, IČ.12377252, se sídlem
Na Marsu 387, Černošice na provedení prací.
• Posunutí, oprava a servisní práce vzduchotechnické jednotky umístěné na budově „C“ ZŠ
Černošice - Mokropsy z důvodu zateplení budovy
- cenová nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o nutnosti přesunu a servisních úprav VZT zařízení
pro školní kuchyň z důvodu zahájení akce zateplení
budovy „C“ ZŠ Černošice – Mokropsy; souhlasí 1)
s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky společnosti ANDĚL vzduchotechnika klimatizace, s. r. o., IČ.:
01473832 se sídlem Všeradice 53, 267 26 Všeradice na posunutí vzduchotechnické jednotky vč. jejích
úprav z důvodu zateplení objektu „C“” ZŠ Černošice
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- Mokropsy za cenu 178.140 Kč bez DPH (215.550
Kč s DPH), 2) s provedením servisních prací a opravou stávající vzduchotechnické jednotky sloužící pro
odvětrání školní kuchyně firmou ANDĚL, vzduchotechnika klimatizace, s. r. o., IČ.: 01473832 se sídlem Všeradice 53, 267 26 Všeradice za cenu 38.160
Kč bez DPH (46.174 Kč s DPH); schvaluje smlouvu o dílo CES č.245/2017 mezi městem Černošice
a společností ANDĚL vzduchotechnika klimatizace, s.
r. o., IČ.: 01473832 se sídlem Všeradice 53, 267 26
Všeradice na provedení prací.
• Žádost o pronájem veřejného prostranství pro
umístění pouťových atrakcí ve Sportparku Berounka (žadatel Jan Janeček)
Rada města Černošice bere na vědomí žádost pana
Jana Janečka, IČ 16482867, Karafiátová 16, 106
00 Praha 10, o pronájem veřejného prostranství ve
Sportparku Berounka pro umístění pouťových atrakcí
ve dnech 11. 8. 2017 až 21. 8. 2017 při příležitosti
Mariánské pouti; souhlasí s poskytnutím veřejného
prostranství za poplatek 7.200 Kč; schvaluje znění
smlouvy o výpůjčce (CES 123/2017) mezi městem
Černošice a panem Janem Janečkem, IČ 16482867,
Karafiátová 16, 106 00 Praha 10.
• Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 404
ZUŠ v Černošicích - výběr dodavatele stavby, výkon funkce TDI a koordinátora BOZP a výkon AD
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce pro výběr dodavatele stavby
„Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 404 ZUŠ
v Černošicích“ včetně výkonu funkce TDI a BOZP
a dále výkonu funkce AD k uvedené stavbě; souhlasí: 1) s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Chládek & Tintěra, a.s., IČ: 62743881, se
sídlem: Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, na
realizaci stavby „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 404 ZUŠ v Černošicích za celkovou cenu
3.973.436 Kč bez DPH, 2) s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti CEDE Studio, s.r.o., IČ:
26764822, se sídlem: Senovážná 996/6, 110 00
Praha 1, na výkon funkce TDI a BOZP pro uvedenou
stavbu „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p.
404 ZUŠ v Černošicích“ za cenu 30.000 Kč bez
DPH měsíčně, 3) s nabídkou architektky I. Němcové na provádění autorského dozoru v průběhu realizace stavby „Stavební úpravy a přístavba objektu
č.p. 404 ZUŠ v Černošicích“ za cenu 500 Kč bez
DPH/hod v max. rozsahu 70 hodin (10 hodin měsíčně); schvaluje: 1) uzavření smlouvy o dílo (CES
195/2017) mezi společností Chládek & Tintěra, a.s.
a městem Černošice na provedení stavby „Stavební
úpravy a přístavba objektu č. p. 404 ZUŠ v Černošicích“, 2) uzavření příkazní smlouvy (CES 197/2017)
mezi společností CEDE Studio, s.r.o. a městem
Černošice na výkon funkce TDI a BOZP ke stavbě „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 404
ZUŠ v Černošicích“, 3) uzavření příkazní smlouvy
(CES 198/2017) mezi Ing. arch. Ivanou Němcovou
a městem Černošice na výkon funkce autorského
dozoru k výše uvedené stavbě.
• Darovací smlouva č. 244/2017 na finanční
částku na pořízení dopravního zrcadla do ulice
Slunečné, Černošice
Rada města Černošice schvaluje darovací smlouvu
č. 244/2017 na finanční částku 4.995 Kč s DPH
mezi městem Černošice a panem Z. W. na pořízení
dopravního zrcadla do Slunečné ulice naproti výjezdu
z domu č.p. XX.
Finanční odbor
• Změna rozpisu rozpočtu č. 15
Rada města Černošice schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 15.
• Základní škola Černošice, příspěvková organizace, IČ: 61385158 - schválení účetní závěrky za
rok 2016
Rada města Černošice schvaluje účetní závěrku Zá-

kladní školy Černošice, příspěvkové organizace, IČ:
61385158 k 31. 12. 2016.
• Základní umělecká škola Černošice, příspěvková organizace, IČ: 75008165 - schválení účetní závěrky za rok 2016
Rada města Černošice schvaluje účetní závěrku Základní umělecké školy Černošice, příspěvkové organizace, IČ: 75008165 k 31. 12. 2016.
• Mateřská škola Černošice, Topolská 518, příspěvková organizace - souhlas s použitím fondu
investic a rezervního fondu
Rada města Černošice souhlasí s použitím fondu
investic Mateřské školy Černošice, Topolská 518, příspěvkové organizace, IČ 75008173 na financování
opravy plynového kotle ve výši 6.235 Kč a s použitím
rezervního fondu na nákup polic na ručníky ve výši
12.020 Kč dle žádosti ředitelky školy.
• Mateřská škola Černošice, Topolská 518, příspěvková organizace, IČ: 75008173 - schválení
účetní závěrky za rok 2016
Rada města Černošice schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Černošice, Topolská 518, příspěvkové
organizace, IČ: 75008173 k 31. 12. 2016.
• Mateřská škola Černošice, Karlická 1170,
okres Praha-západ, IČ 75008190 - schválení
účetní závěrky za rok 2016
Rada města Černošice schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Černošice, Karlická 1170, okres Prahazápad, IČ 75008190 k 31. 12. 2016.
• Mateřská škola Barevný ostrov, příspěvková
organizace, IČ: 72550929 - schválení účetní závěrky za rok 2016
Rada města Černošice schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Barevný ostrov, příspěvkové organizace,
IČ: 72550929 k 31. 12. 2016.
• Základní škola Černošice, příspěvková organizace, IČ: 61385158 - vyřazení nepotřebného
rozbitého majetku z evidence
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením a ekologickou likvidací rozbitého nepotřebného majetku
v Základní škole Černošice, příspěvková organizace,
IČ: 61385158 v celkové částce 625.506,10 Kč dle
žádosti ředitelky ZŠ.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Koncerty Černošické komorní filharmonie
v roce 2017 - smlouva
Rada města Černošice schvaluje 1) smlouvu o poskytnutí dotace č. CES 254/2017 (ve výši 40.000
Kč) mezi městem Černošice a panem Václavem Polívkou, bytem Paříkova 910/9a, Praha 190 00, DIČ:
CZ-7409240047 za účelem organizace koncertů
Černošické komorní filharmonie, 2) rozpočtové opatření č. 32.
• Královský průvod 2017
Rada města Černošice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace CES č. 196/2017, ve výši 20.000 Kč,
mezi městem Černošice a městem Dobřichovice (adresa: Vítova 61, 252 29 Dobřichovice, IČ: 00241181)
za účelem organizace akce Královský průvod 2017.
Úsek právní
• Pachtovní smlouva č. 210/2017 mezi městem Černošice a panem M. S. o užívání části Sportparku Berounka pro umístění stánku
s občerstvením
Rada města Černošice schvaluje pachtovní smlouvu
č. 210/2017 mezi městem Černošice a panem Mgr.
Martinem Stádníkem, IČ: 47565578, sídlem: Černošice, Domažlická 1861, PSČ: 25228, jejímž předmětem je závazek propachtovatele přenechat pachtýři do
užívání část pozemků parc. č. 4377, parc.č. 6209/3
a parc. č. 6211/23 o celkové výměře 62,4 m2 všechny v obci a k.ú. Černošice, ve vlastnictví města Černošice za účelem umístění a provozování stánku s občerstvením s příslušenstvím.

z radnice
Městská policie
• Nákup zimních bund pro strážníky MP - obnova výstroje
Rada města Černošice schvaluje 1) zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie přímo
jedinému uchazeči z důvodu zachování jednotné
ústroje strážníků MP, 2) nákup zimních bund pro
strážníky MP od společnosti Banner s.r.o., Vaníčkova 22, 391 01, Sezimovo Ústí, IČ 46682821,
dle katalogové ceny za celkovou cenu 47.388 Kč
bez DPH.
Odbor technických služeb
• Prořez topolů a likvidace větví skatepark
Rada města Černošice souhlasí se zaplacením
faktury za prořez 6 ks topolů a následnou likvidaci
větví na skateparku v celkové výši 49.731 Kč firmě
Miroslav Peprný, Pod Homolí 192, 252 07 Štěchovice, IČ 18581994.
Odbor vedení města
• Smlouva o výpůjčce na hasičskou cisternu
CAS 32 T815
Rada města Černošice schvaluje smlouvu o výpůjčce na hasičskou cisternu CAS 32 T815 mezi
městem Černošice a obcí Lhota, IČ: 00663964
(CES 250/2017).
• Výběr dodavatele ochranných pomůcek,
proudnic, rozdělovače a hadic
Rada města Černošice schvaluje nákup ochranných pomůcek, proudnic, rozdělovače a hadic od
firmy PROBO - Petr Machara, Rumunských hrdinů

819, Nový Bor za celkovou cenu 76.969 Kč včetně dopravy a DPH.
• Závod horských kol ČEZ Bike Prague 20. 5.
2017 - souhlas s vedením trasy přes Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o konání cyklistického závodu ČEZ Bike Prague dne
20. 5. 2017; 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.
Dodatečně zařazené body programu
• Nástavba a přístavba ZŠ Černošice za účelem
zřízení kmenových učeben, učebny dílen a sborovny - změna rozsahu projektové dokumentace
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o úpravě architektonického řešení přístavby budovy
„B“ ZŠ v Černošicích za účelem zřízení 4 kmenových
učeben, učebny dílen a sborovny s prověřením možnosti nástavby; souhlasí 1) s předloženou cenovou
nabídkou ing. arch. Ivany Němcové, IČ: 13210165,
Nad Trojou 787/5, 182 00 Praha 8, na zpracování architektonické studie „Stavební úpravy a přístavba ZŠ
v Černošicích- sborovna, učebna díle a 4 kmenové
učebny“ včetně prověření možnosti nástavby původně
navržené přístavby za budovou B z 12/2016, za cenu
60.500 Kč včetně DPH, 2) s předloženou cenovou
nabídkou ing. arch. Ivany Němcové, IČ: 13210165,
Nad Trojou 787/5, 182 00 Praha 8, na zhotovení
projektové dokumentace- Nástavba a přístavba ZŠ
Černošice za účelem zřízení kmenových učeben,
učebny dílen a sborovny ( SOD č. 26/2017 ze dne

6. 2. 2017) v souladu s novou architektonickou studií
z 4/2017, za cenu 1.161.600 Kč včetně DPH; schvaluje: 1) předloženou architektonickou studii „Stavební
úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích - sborovna, učebna dílen a 4 kmenové učebny“ zpracovanou Ivanou
Němcovou, STUDIO A91 v 4/2017, 2) návrh a uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 26/2017 ze dne 6. 2.
2017, kterým se upravuje předmět smlouvy, celková
cena za provedení díla na 1.161.600 Kč včetně DPH
a termín zpracování kompletní projektové dokumentace na 11. 8. 2017.
• Úprava kruhového výřezu pro strom ve venkovním schodišti před vstupem do centrálních šaten
ZŠ Černošice a zámečnická konstrukce pro zakrytí světlíku
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost bezpečnostní úpravy kolem stromu v kruhovém otvoru
v hlavním nástupním schodišti do centrálních šaten ZŠ
a nutnost zabezpečení světlíku; souhlasí s cenovou
nabídkou společnosti 5D Ateliér s.r.o., IČ 27612830,
se sídlem Velké Popovice 503, PSČ 251 69 ve výši
67.500 Kč bez DPH; schvaluje 1) uzavření smlouvy
(CES č 224/2017) se společností 5D Ateliér s.r.o.,
2) výjimku z počtu předložených nabídek a povinnosti zveřejnění dle části třetí bodu 4.1 směrnice města o zadávání veřejných zakázek z bezpečnostních
důvodů.
• ZUŠ OPEN 30. 5. 2017 - žádost o součinnost
Rada města Černošice bere na vědomí informace
o konání projektu ZUŠ OPEN 30. 5. 2017; souhlasí
s podporou akce ZUŠ OPEN.

Z 21. zasedání Zastupitelstva města Černošice (19. 4. 2017)
• Rezignace pana Strejčka na členství v grantovém výboru
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí rezignaci Mgr. Michala Strejčka na členství v grantovém
výboru města Černošice ke dni 25. 2. 2017.
• Vzdání se funkce přísedící okresního soudu
Praha – západ
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí, že
se paní Ilona Anna Fuchsová v souladu s § 98 zákona
č. 6/2002 Sb. Zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů vzdává funkce přísedící
okresního soudu Praha – západ.
• Redakční rada - rezignace a jmenování dvou
členů
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
rezignaci dvou členek redakční rady Informačního
listu Černošice, paní Jany Klimentové a Evy Moniové; jmenuje paní Radku Halodovou a pana Michala Slezáka členy redakční rady Informačního listu
Černošice.
•	Černošická společnost letopisecká - změna
složení
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
složení Černošické společnosti letopisecké, jejímiž
členy jsou Vladimír Dousek, Renata Horešovská, Petr
Kubín, Ivan Látal, Věra Lešetická, Jana Paďouková,
Hubert Poul, Michaela Šlesingerová, Otakar Štanc
a Simona Kysilková Šnajperková (předsedkyně).
• Žádost SK Černošice o poskytnutí dotace
za účelem nákupu transformátoru do svého
vlastnictví
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 61.040 Kč z nevyčerpaných
prostředků grantového programu Sportovnímu klubu
Černošice, z.s. se sídlem Fügnerova 1244, 252 28
Černošice, IČ: 47005246, za účelem nákupu transformátoru v ul. Poštovní v Černošicích do svého vlastnictví; schvaluje 1) smlouvu o poskytnutí dotace CES
č. 146/2017 mezi městem Černošice a Sportovním
klubem Černošice, z.s. se sídlem Fügnerova 1244,
252 28 Černošice, IČ: 47005246 ve výši 81.040
Kč za účelem nákupu transformátoru v ul. Poštovní
v Černošicích do vlastnictví žadatele, 2) rozpočtové
opatření č. 29.

• Žádost o.p.s. TŘI o finanční příspěvek na
hospicové služby poskytované černošickému
občanovi
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí zápis z 21. zasedání sociální komise dne 3. 4. 2017;
souhlasí s poskytnutím dotace z nerozdělených
prostředků grantového programu na služby v sociální oblasti, a to na služby poskytnuté černošickému
občanovi v Hospici Dobrého pastýře Čerčany v roce
2016, ve výši 5.000 Kč; pověřuje 1) Jaroslavu Krčilovou informovat žadatele o poskytnutí dotace
z nerozdělených prostředků z grantového programu
na služby v sociální oblasti, 2) Miroslava Strejčka,
vedoucího odboru DPS zajistit podepsání smlouvy
o dotaci a následné zaslání dotace na bankovní účet
žadatele.
• Žádost pana J. P. zastupitelstvu města
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
žádost pana J. P. adresovanou zastupitelstvu města
Černošice o zveřejnění příspěvků v Informačním listu;
konstatuje, že v souladu s Pravidly pro vydávání Informačního listu o zařazení příspěvků rozhoduje editorka, která má právo texty krátit, nebo nezařadit.
• Pravidla pro schvalování rozpočtových
opatření
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje pravidla
pro schvalování rozpočtových opatření.
• Pověření starosty města k rozhodování o nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby
městem v dražbě
Zastupitelstvo města Černošice svěřuje starostovi města Černošice pravomoc rozhodovat o nabytí
hmotné nemovité věci nebo práva stavby městem
v dražbě, a to buď v případech, kdy se jedná o nabytí pozemku na území města nacházejícího se pod
pozemní komunikací, anebo pokud se jedná o pozemek na území města, který je veřejným prostranstvím,
a to ve všech případech za nejvyšší nabídkovou cenu
ve výši 150 Kč/m2.
• Strategie udržitelného rozvoje Městského úřadu Černošice 2017 – 2022
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje dokument
Strategie udržitelného rozvoje Městského úřadu Černošice 2017 - 2022, zpracovaný dne 5. 4. 2017.

• Záměr prodeje pozemku parc. č. 2995/43
o výměře 5m2 k.ú. Černošice, ul. Slunečná
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje záměr
prodeje pozemku parc. č. 2995/43 o výměře 5 m2
v obci a k.ú. Černošice, ve Slunečné ulici, za minimální nabídkovou cenu 4.000 Kč/m2.
• Kupní smlouva č. 131/2017 pro výkup podílů
na pozemku parc. č. 6170/59 v k.ú. a obci Černošice, Vrážská ulice
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje uzavření
kupní smlouvy č. 131/2017 mezi městem Černošice (kupující) a paní M.R., RČ: xxx, trvale bytem: xxx
a panem J. R., RČ xxx, xxx (oba jako prodávající),
jejímž předmětem je koupě podílů na pozemku parc.
č. 6170/59 v obci a k.ú. Černošice ve Vrážské ulici
za celkovou částku 2.520 Kč s DPH.
• Splašková kanalizace a chodník v části Vrážské ulice - žádost občanů
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí
žádost obyvatel Vrážské ulice o zřízení chodníku
a splaškové kanalizace v úseku ulice mezi Hradeckou
a Táborskou ul.; konstatuje, že není možné zařadit
tyto záměry do investičních priorit města především
z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů k pozemkům, kde by měly být stavby umístěny.
• Dodatečně zařazený bod programu: „dopis
Sokola Černošice p. Mališovi“ - diskuze
• Zpráva kontrolního výboru - diskuze na téma
„zpráva kontrolního výboru“
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 23. 3. 2017.

Plná znění zápisů najdete na webu města: http://www.
mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/vedeni–
mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu
u pí Jaroslavy Včelákové. V případě zájmu je možné získat
kopii zápisu. Cena je 2 Kč za stránku (dle ceníku za
poskytování informací).

Zkrácené verze zápisů schůzí
rady a zastupitelstva města
připravila Dana Jakešová.
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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.

Je Náš region ještě náš?
Původní záměr referovat o oblasti „Západ“ se pomalu vytrácí. Jsme zásobováni obecnými články ze života celebrit. V rubrice „Kam, kdy a za čím“
vypadla celá oblast kolem Berounky, o Černošicích nemluvě, zato máme
zprávy o dění v okrajových částech Prahy.
Když se chci něco dozvědět, přečtu si raděj periodika naše a okolních
obcí.

5. května o náměstí 5. května
V klubu Ferenc Futurista proběhlo setkání a diskuze občanů Černošic.
Pan Jelínek seznámil s historií místa včetně kauzy Dalmatin, kterou doplnil další občan
o vývoj za okupace a po ní. Paní Jelínková předvedla, k čemu taková louka může sloužit – jako
neformální sportoviště, hřiště, místo setkávání
sousedů, seniorů, mládeže, psí loučka, dětské
hřiště, k pouštění draků, zkrátka poslední místo,
které zvýší kvalitu soužití občanů. Promítla obrázky územního plánu, kde byla patrná souvislá
zastavěnost – s a bez volné plochy na území
náměstí.
Z diskuze vyplynulo, že město mělo o pozemky zájem, ale původní majitel mu je nechtěl

Dokud budou redaktoři sedět v Dejvicích, mnoho se asi o Západě
nedozvíme.
Náš region pro značný obsah reklamy se dá snadno zaměnit s reklamními novinami, které ucpávají naše schránky. Možná dostanu odpověď: je to
zadarmo, ať si nestěžuji. Ale všechno něco stojí a někdo to platí.

prodat. V lednu 2017 změnily majitele za cenu
1.000 Kč za m2. Ten požádal zastupitele o změnu územního plánu na zasedání zastupitelstva.
Z ploch určených pro sport a rekreaci bez
možnosti staveb a terénních úprav na stavební
parcely.
Dále zaznělo: ať město pozemky odkoupí; pokud by mělo přistoupit na nějaký kompromis, tak
pouze finanční, ne územní – je-li 1 m2 louky za
300 Kč a 1 m2 parcely za 7-8 tis. Kč; apel na
zastupitele, že ÚP je nástroj, jímž město může
ovlivňovat využití konkrétních ploch k danému
účelu; proč nemůže město plot odstranit, aby
mohla plocha plnit funkci určenou ÚP? – řada
komunikací je v soukromém vlastnictví a používají se veřejně.

Ivan Látal, Černošice

Vystoupil nový majitel a ujistil zúčastněné
o svých dobrých úmyslech a předvedl několik
schémat parcelace. Paní Göttelová označila
jeho záměr za spekulaci, původně požadoval
celou plochu jako stavební parcely. Připomněla
začátky svých veřejných aktivit s nynějším starostou – dohromady je svedl právě společný boj
o zachování volné plochy v ulici Školní. Starosta
Kořínek prohlásil, že na maximalistické návrhy současného majitele nepřistoupí, chce pro
město víc, a nevyloučil ani nulovou zástavbu.
V další diskuzi také zaznělo, že zamýšlenou
změnou ÚP našim potomkům nenávratně znemožníme s touto poslední volnou plochou jakkoliv nakládat.
Martin Pavlík

Výlet pro seniory do Lysé nad Labem a do ZOO Chleby
Kdy: 22. června
Dům s pečovatelskou službou Černošice Vás srdečně zve na výlet do
Lysé nad Labem, který se uskuteční 22. 6. Zde si projdeme výstavu
výrobků seniorů, v níž své práce vystaví i klientky DPS. Poté si lze dle
možností každého účastníka výletu projít město, zámeckou zahradu
nebo poobědvat v centru. Součástí tohoto výletu je také návštěva ZOO
v Chlebech.
Výlet je určen pro seniory také se sníženou mobilitou. Po dohodě je
možné převézt kompenzační pomůcky.
Odjezd autobusu je v 7.30 hod. z parkoviště od Domu s pečovatelskou službou, poté pojedeme směrem k vlakové zastávce Černošice, kde bude také možné přistoupit. Příjezd do Chlebů je naplánován
v 9.30 hod., návrat do Černošic okolo 18.00 hod.
Zajištění dopravy pro seniory z Černošic je zdarma, kapacita je však
omezená. Vstupné do ZOO 80 Kč, výstaviště 60 Kč. Rezervace míst
je výhradně u paní Moniky Lípové na tel. čísle 723 504 573, případně
osobně v DPS. (Závazné rezervace přijímáme na výše uvedeném čísle
nebo osobně, a to v pracovní dny mezi 10.00 a 12.00 hodinou.)
Monika Lípová, sociální pracovnice DPS

FOTO: Miroslav Strejček

FOTO: Miroslav Strejček
(2010)

-- ZOO Chleby byla založena v roce 1997 a je první oficiální porevoluční nestátní
zoologickou zahradou v ČR. --

Čarodějnické
opékání buřtů
Počátkem května se konalo tradiční veřejné
čarodějnické setkání seniorů v parku u Domu
s pečovatelskou službou, kde nechybělo ani
opékání buřtů. Hudbu k tanci i poslechu zajistila oblíbená kapela Třehusk. Příjemně strávené
odpoledne si užily také místní rodiny s dětmi.
Pro zájem opět plánujeme veřejné opékání buřtů na letní prázdniny. Více informací uveřejníme
v PŘÍŠTÍM ČÍSLE Informačního listu.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
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Výluky na trati
Praha-Beroun

trase a neobsluhují zastávky Smíchov a Velká
Chuchle.
Ve směru z Prahy: Ranní vlaky do 9:00 hod.
jedou z Praha hl. n. do stanice Praha-Radotín
po objízdné trase a neobsluhují zastávky PrahaSmíchov a Praha-Velká Chuchle, pozdější vlaky
jedou obvyklou cestou.
V úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín bude
je po celou dobu zavedena obousměrná náhradní autobusová doprava.
Odpoledne některé vlaky ve směru na Prahu

Od konce dubna až do 7. června jsou osobní
vlaky mezi Radotínem a Prahou částečně směřovány náhradní trasou přímo na Praha, hlavní
nádraží, a to takto:
Ve směru do Prahy: Na nádraží Praha-Smíchov
jedou z Radotína vlaky pouze do 9:00, pozdější
spoje jedou do stanice Praha hl.n. po objízdné





projíždí zastávky Všenory a Mokropsy, a v Černošicích (a Radotíně) jedou o chvilku dříve než
podle obvyklého jízdního řádu.
Od 20. dubna až do 5. července je celková
výluka na trati mezi Karlštejnem a Berounem, kde
je zavedena náhradní autobusová doprava.
Filip Kořínek
Další informace na: http://www.mestocernosice.
cz/aktuality-z-mesta-a-uradu/vyluky-na-trati-prahaberoun-od-20-dubna-do-5-cervence-298cs.html

Výlukový jízdní ád



 171 Praha - Beroun 7 eský Brod - Praha - Beroun


km SŽDC, státní organizace / D, a.s.
0
4
10
13
18
20
22
23
27
30
33
km

Ze stanice
Praha hl.n. P

Praha-Smíchov 173 0


Praha-Velká Chuchle 0

Praha-Radotín 1 B

ernošice 1 1

ernošice-Mokropsy 1

Všenory 1

Dobichovice 1 1
evnice 2

Zadní Teba 172 2


Karlštejn 3
SŽDC, státní organizace / D, a.s.
Vlak

Karlštejn 3
37 Srbsko 3
Beroun, U erného kon
43 Beroun 170,173,174 4 3
km SŽDC, státní organizace / D, a.s.
0
4
10
13
18
20
22
23
27
30
33
km





Vlak

Ze stanice
Praha hl.n. P

Praha-Smíchov 173 0


Praha-Velká Chuchle 0

Praha-Radotín 1 B

ernošice 1 1

ernošice-Mokropsy 1

Všenory 1

Dobichovice 1 1

evnice 2
Zadní Teba 172 2

Karlštejn 3

SŽDC, státní organizace / D, a.s.
Vlak

Karlštejn 3
37 Srbsko 3
Beroun, U eného kon
43 Beroun 170,173,174 4 3
m SŽDC, státní organizace / D, a.s.
0
4
10
13
18
20
22
23
27
30
33
km





Vlak

eský Brod

0 27
0 35
0 40
0 43
0 48
0 51
0 54
0 56
1 00
1 03
1 08
1 08
1 12

1 17
9914







4 17
4 25
4 30
4 33
4 38
4 41
4 44
4 46
4 50
4 53
4 57
8802

4 59
5 04
5 30
5 41
8816






Vlak

7 47
7 55
8 00
8 03
8 08
8 11
8 14
8 16

8 20

8 23
8 27

8816


8 29

8 34

9 00

9 11
8828
8830
 






7 37
7 45
7 50
7 53





Do stanice

5 47
5 55
6 00
6 03
6 08
6 11
6 14
6 16
6 20
6 23
6 27
8808


6 29

6 34

7 00

7 11
8818
9920
 











5 27
5 35
5 40
5 43
5 48
5 51
5 54
5 56
6 00 

15 17
15 25
15 30
15 33
15 38
15 41
15 44
15 46
15 50
15 53
15 57
8846

15 59
16 04
16 30
16 41
8860







11 47
12 17
11 55
12 25
12 00
12 30
12 03
12 33
12 08
12 38
12 11
12 41
12 14
12 44
12 16
12 46

12 20
12 50

12 23
12 53

12 27
12 57
8832
8834



12 29
12 59

12 34
13 04

13 00
13 30

13 11
13 41
8848
9952
 






7 57
8 05
8 10
8 13
8 18
8 21
8 24
8 26
8 30






8 07
8 15
8 20
8 23

8 27
8 35
8 40
8 43


 
 
 
 
 
 
 
 

 


8 42
8 50










 
 
 





9 23
9940
8838
 

8 47
8 55
9 00
9 03
9 08
9 11
9 14
9 16
9 20
9 23
9 27
8820


9 29

9 34

10 00

10 11
9942


eský Brod

eský Brod

6 47
6 55
7 00
7 03
7 08
7 11
7 14
7 16
7 20
7 23

7 27
8812


7 29

7 34

8 00

8 11
9922
8822
 











eský Brod

eský Brod

6 27
6 35
6 40
6 43
6 48
6 51
6 54
6 56
7 00











9 17 
9 27
9 25 
9 34
9 30
9 33
9 38
9 41
9 44
9 46
9 50
9 53
9 57
8822

9 59
10 04
10 30
10 41
8840
9944
8842
  
8 57
9 05
9 10
9 13






eský Brod

7 17
7 25
7 30
7 33
7 38
7 41
7 44
7 46
7 50
7 53
7 57
8814

7 59
8 04
8 30
8 41
9924
8824
9926
  
6 57
7 05
7 10
7 13
7 18
7 21
7 24
7 26
7 30






7 07
7 15
7 20
7 23











7 27
7 35
7 40
7 43
7 48
7 51
7 54
7 56
8 00

8826


eský Brod

9 47 
10 17
9 57
9 55 
10 25
10 04
10 00
10 30
10 03
10 33
10 08
10 38
10 11
10 41
10 14
10 44
10 16
10 46

10 20
10 50

10 23
10 53
10 27
10 57

8824
8826



10 29
10 59

10 34
11 04

11 00
11 30

11 11
11 41
9946
8844
9948
  

18 47
18 55
19 00
19 03
19 08
19 11
19 14
19 16
19 20
19 23
19 27
8860

19 29
19 34
20 00
20 11

12 47
12 55
13 00
13 03
13 08
13 11
13 14
13 16
13 20
13 23
13 27
8836


13 29

13 34

14 00

14 11
8850


13 17
13 25
13 30
13 33
13 38
13 41
13 44
13 46
13 50
13 53
13 57
8838

13 59
14 04
14 30
14 41
9954
8852
 






13 47
13 55
14 00
14 03
14 08
14 11
14 14
14 16
14 20
14 23
14 27
8840


14 29

14 34

15 00

15 11
9956
8854
 











14 17
14 25
14 30
14 33
14 38
14 41
14 44
14 46
14 50
14 53
14 57
8842

14 59
15 04
15 30
15 41
9958
8856
 











14 47
14 55
15 00
15 03
15 08
15 11
15 14
15 16
15 20
15 23
15 27
8844


15 29

15 34

16 00

16 11
9960
8858
 











eský Brod

12 57
13 05
13 10
13 13

13 27
13 35
13 40
13 43

13 57
14 05
14 10
14 13
14 18
14 21
14 24
14 26
14 30

14 27
14 35
14 40
14 43
14 48
14 51
14 54
14 56
15 00

eský Brod

eský Brod

eský Brod

eský Brod

eský Brod

eský Brod

15 47
15 55
16 00
16 03
16 08
16 11
16 14
16 16
16 20
16 23
16 27
8848


16 29

16 34

17 00
17 11

9964
8862
 











16 17
16 25
16 30
16 33
16 38
16 41
16 44
16 46
16 50
16 53
16 57
8850

16 59
17 04
17 30
17 41
9966
8864
 











16 47
16 55
17 00
17 03
17 08
17 11
17 14
17 16
17 20
17 23
17 27
8852


17 29

17 34

18 00
18 11

9968
8866
 











17 17
17 25
17 30
17 33
17 38
17 41
17 44
17 46
17 50
17 53
17 57
8854

17 59
18 04
18 30
18 41
9970
8868
 











17 47
17 55
18 00
18 03
18 08
18 11
18 14
18 16
18 20
18 23
18 27
8856


18 29

18 34

19 00
19 11

9972
8870
 





















15 27
15 35
15 40
15 43
15 48
15 51
15 54
15 56
16 00

eský Brod






eský Brod

8 17
8 25
8 30
8 33
8 38
8 41
8 44
8 46
8 50
8 53
8 57
8818

8 59
9 04
9 30
9 41
8832
8834
8836
  











6 17
6 25
6 30
6 33
6 38
6 41
6 44
6 46
6 50
6 53
6 57
8810

6 59
7 04
7 30
7 41
R 1581
8820
 
5 57
6 05
6 10
6 13
6 18
6 21
6 24
6 26
6 30











eský Brod

10 47
11 17
10 55
11 25
11 00
11 30
11 03
11 33
11 08
11 38
11 11
11 41
11 14
11 44
11 16
11 46
11 20
11 50
11 23
11 53
11 27
11 57
8828
8830



11 29
11 59

11 34
12 04

12 00
12 30

12 11
12 41
8846
9950
 

Ze stanice
Praha hl.n. P

Praha-Smíchov 173 0


Praha-Velká Chuchle 0

Praha-Radotín 1 B

ernošice 1 1

ernošice-Mokropsy 1

Všenory 1

Dobichovice 1 1

evnice 2
Zadní Teba 172 2

Karlštejn 3

SŽDC, státní organizace / D, a.s.
Vlak

Karlštejn 3
37 Srbsko 3
Beroun, U erného kon
43 Beroun 170,173,174 4 3

5 17
4 47
5 25
4 55
5 30
5 00
5 33
5 03
5 38
5 08
5 41
5 11
5 44
5 14
5 46
5 16
5 50
5 20
5 53
5 23
5 57
5 27
8804
8806



5 29
5 59

5 34
6 04

6 00
6 30

6 11
6 41
9916
9918
 












eský Brod

Ze stanice
Praha hl.n. P

Praha-Smíchov 173 0


Praha-Velká Chuchle 0

Praha-Radotín 1 B

ernošice 1 1

ernošice-Mokropsy 1

Všenory 1

Dobichovice 1 1
 
evnice 2
Zadní Teba 172 2
 
 
Karlštejn 3
SŽDC, státní organizace / D, a.s.
Vlak

Karlštejn 3
37 Srbsko 3
Beroun, U erného kon
43 Beroun 170,173,174 4 3
km SŽDC, státní organizace / D, a.s.
0
4
10
13
18
20
22
23
27
30
33
km





Vlak

PID

8800
8802
8804
8806
9900
8808
9902
8810
9904
8812
9908
9910
8814
9912
             

Ze stanice
Praha hl.n. P

Praha-Smíchov 173 0


Praha-Velká Chuchle 0

Praha-Radotín 1 B

ernošice 1 1

ernošice-Mokropsy 1

Všenory 1

Dobichovice 1 1
evnice 2

Zadní Teba 172 2


Karlštejn 3
SŽDC, státní organizace / D, a.s.
Vlak

Karlštejn 3
37 Srbsko 3
Beroun, U erného kon
43 Beroun 170,173,174 4 3
km SŽDC, státní organizace / D, a.s.
0
4
10
13
18
20
22
23
27
30
33
km

Vlak













18 57
19 05
19 10
19 13
19 18
19 21
19 24
19 26
19 30 



15 57
16 05
16 10
16 13
16 18
16 21
16 24
16 26
16 30

eský Brod

19 17
19 25
19 30
19 33
19 38
19 41
19 44
19 46
19 50
19 53
19 57
8862

19 59
20 04
20 30
20 41






19 27
19 35
19 40
19 43

16 27
16 35
16 40
16 43
16 48
16 51
16 54
16 56
17 00

16 57
17 05
17 10
17 13
17 18
17 21
17 24
17 26
17 30

17 27
17 35
17 40
17 43
17 48
17 51
17 54
17 56
18 00

18 17
18 25
18 30
18 33
18 38
18 41
18 44
18 46
18 50
18 53
18 57

17 57
18 05
18 10
18 13
18 18
18 21
18 24
18 26
18 30

14 57
15 05
15 10
15 13
15 18
15 21
15 24
15 26
15 30

9962











18 27
18 35
18 40
18 43
18 48
18 51
18 54
18 56
19 00

58

18 59

19 11
19 04

19 15
  
19 30
19 41

19 19
9974
8872
9976
  

eský Brod

















19 47
19 55
20 00
20 03
20 08
20 11
20 14
20 16
20 20
20 23
20 27
8864

20 29
20 34
21 00
21 11






19 57
20 05
20 10
20 13





20 17
20 25
20 30
20 33
20 38
20 41
20 44
20 46
20 50
20 53
20 57
8866

20 59
21 04
21 30
21 41









20 47
20 55
21 00
21 03
21 08
21 11
21 14
21 16
21 20
21 23
21 27
9970

21 29
21 34
22 00
22 11

21 17
21 25
21 30
21 33
21 38
21 41
21 44
21 46
21 50
21 53
21 58












21 58
22 02

22 07

21 47
21 55
22 00
22 03
22 08
22 11
22 14
22 16
22 20

22 17
22 25
22 30
22 33
22 38
22 41
22 44
22 46
22 50
22 53
22 58





22 58
23 02

23 07

22 47
22 55
23 00
23 03
23 08
23 11
23 14
23 16
23 20

23 27
23 35
23 40
23 43
23 48
23 51
23 54
23 56
0 00
0 03
0 08





23 57
0 05
0 10
0 13

0 08
0 12

0 17

vlak mže být v pedem vyhlášených dnech nahrazen autobusem, sledujte prosím vývsky v železniních stanicích a zastávkách
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Výlukový jízdní ád



 171 Beroun - Praha 7 Beroun - Praha - eský Brod


km SŽDC, státní organizace / D, a.s.

Vlak

0 Beroun 170,173,174 4
Beroun, U erného kon
6 Srbsko 3
10 Karlštejn 3
13 Zadní Teba 172 2
16 evnice 2
20 Dobichovice 1 1
21 Všenory 1
23 ernošice-Mokropsy 1
25 ernošice 1 1
30 Praha-Radotín 1 B
33 Praha-Velká Chuchle 0
39 Praha-Smíchov 173 0 4
43 Praha hl.n. P 8















Do stanice
km SŽDC, státní organizace / D, a.s.
Vlak
0 Beroun 170,173,174 4
Beroun, U erného kon
6 Srbsko 3
10 Karlštejn 3
km SŽDC, státní organizace / D, a.s.
10
13
16
20
21
23
25
30
33
39
43
km
0
6
10
km
10
13
16
20
21
23
25
30
33
39
43
km
0
6
10
km
10
13
16
20
21
23
25
30
33
39
43
km
0
6
10
km
10
13
16
20
21
23
25
30
33
39
43
km
0
6
10
km
10
13
16
20
21
23
25
30
33
39
43





Vlak

9901
8801
8803
8805
   
4 15
4 45
3 45

        
4 20
4 50

3 50
4 23
4 53
3 53

4 27
4 57

3 57
4 31
5 01
4 01

4 35
5 05
4 05

4 38
5 08
4 08

4 41
5 11

4 11
4 44
5 14

4 14
4 49
5 19
0 19 
4 19
4 52
5 22
4 22
 
4 58
5 28
0 28 
4 28
5 06
5 36
4 36


8811

6 23
 
 
6 27
6 31

6 35

6 38

6 41

6 44

6 49


6 52
6 58

7 06

Do stanice
SŽDC, státní organizace / D, a.s.
Vlak
Beroun 170,173,174 4

Beroun, U erného kon


Srbsko 3

Karlštejn 3
SŽDC, státní organizace / D, a.s.
Vlak
9931

Karlštejn 3

Zadní Teba 172 2

 
8 45
evnice 2
8 55
 
Dobichovice 1 1
8 58
 
Všenory 1
9 01
 
ernošice-Mokropsy 1
9 04
 
ernošice 1 1
9 09
 
Praha-Radotín 1 B
Praha-Velká Chuchle 0
 
9 12
Praha-Smíchov 173 0 4
 
9 18
Praha hl.n. P 8
 
9 26
SŽDC, státní organizace / D, a.s.
Vlak
Beroun 170,173,174 4

Beroun, U erného kon


Srbsko 3

Karlštejn 3
SŽDC, státní organizace / D, a.s.
Vlak
9941

Karlštejn 3

Zadní Teba 172 2


evnice 2

Dobichovice 1 1

Všenory 1

ernošice-Mokropsy 1

ernošice 1 1
 
13 39
Praha-Radotín 1 B
13 42
 
Praha-Velká Chuchle 0
Praha-Smíchov 173 0 4
 
13 48
Praha hl.n. P 8
 
13 56
Do stanice eský Brod
SŽDC, státní organizace / D, a.s.
Vlak
Beroun 170,173,174 4

Beroun, U eného kon


Srbsko 3

Karlštejn 3
SŽDC, státní organizace / D, a.s.
Vlak
9953

Karlštejn 3

Zadní Teba 172 2

16 21
 
evnice 2
 
16 25
Dobichovice 1 1
 
16 28
Všenory 1
 
16 31
ernošice-Mokropsy 1
 
16 34
ernošice 1 1
 
16 39
Praha-Radotín 1 B
16 42
 
Praha-Velká Chuchle 0
Praha-Smíchov 173 0 4
 
16 48
Praha hl.n. P 8
 
16 56
Do stanice eský Brod
SŽDC, státní organizace / D, a.s.
Vlak 8861
Beroun 170,173,174 4

18 15
Beroun, U erného kon

18 20
18 40

Srbsko 3
18 50

Karlštejn 3
SŽDC, státní organizace / D, a.s.
Vlak
8861

18 53
Karlštejn 3

Zadní Teba 172 2

18 57
19 01

evnice 2
19 05
Dobichovice 1 1

19 08

Všenory 1
19 11

ernošice-Mokropsy 1
19 14

ernošice 1 1
19 19

Praha-Radotín 1 B
19 22

Praha-Velká Chuchle 0
Praha-Smíchov 173 0 4

19 28
Praha hl.n. P 8

19 36
Do stanice
Karlštejn 3
Zadní Teba 172 2
evnice 2
Dobichovice 1 1
Všenory 1
ernošice-Mokropsy 1
ernošice 1 1
Praha-Radotín 1 B
Praha-Velká Chuchle 0
Praha-Smíchov 173 0 4
Praha hl.n. P 8

9915
9917
 










6 45
6 48
6 51
6 54
6 59
7 02
7 08
7 16

8821
8 15
8 20
8 40
8 50
8821

8 53
8 57
9 01
9 05
9 08
9 11
9 14
9 19
9 22
9 28
9 36
8839
12 45
12 50
13 10
13 20
8839

13 23
13 27
13 31
13 35
13 38
13 41
13 44
13 49
13 52
13 58
14 06
8851
15 45
15 50
16 10
16 20
8851

16 23
16 27
16 31
16 35
16 38
16 41
16 44
16 49
16 52
16 58
17 06

9965











19 21
19 25
19 28
19 31
19 34
19 39
19 42
19 48
19 56

eský Brod











6 51
6 55
6 58
7 01
7 04
7 09
7 12
7 18
7 26

eský Brod

9933







9 39
9 42
9 48
9 56

9943







14 09
14 12
14 18
14 26

eský Brod

R 1580
 16 41
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  17 13
 17 21
8863
18 45
18 50
19 10
19 20
8863

19 23
19 27
19 31
19 35
19 38
19 41
19 44
19 49
19 52
19 58
20 06

9905







8807
8807
 
4 45
4 50
5 10
5 20
5 23
5 27
5 31
5 35
5 38
5 41
5 44
5 49
5 52
5 58
6 06

5 34
5 37
5 43
5 51

eský Brod

8813

8815

6 15
6 20
6 40
6 50
8813

6 53
6 57
7 01
7 05
7 08
7 11
7 14
7 19
7 22
7 28
7 36

6 45
6 50
7 10
7 20
8815

7 23
7 27
7 31
7 35
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z města a okolí

Přehled příměstských a pobytových táborů
Příměstské tábory
v Černošicích

FOTO: archiv L. Čihákové

OTTOMÁNEK
Kde: Středisko volného času Jitřní 2283 a MŠ
Ottománek, Střední 2121, Černošice
Pro děti: 6 – 12 let
Cena: 2.900 Kč, resp. 3.300 Kč
Kontakt: V
 ladimíra Ottomanská, 603 745
576, info@ottomanek.cz,
www.ottomanek.cz
Přihlášky do 16. 6.!
„Světem zvířat“ – předškolní děti (3 - 6 let)
3. 7. – 28. 7., možnost docházky i jednotlivé
dny
Program: hry a hrátky se zvířátky, výtvarné činnosti – malování, stříhání, lepení…; čtení, poslech a dramatizace pohádek; písničky a básničky; sportování ve třídě i na zahradě
Keramicko-fotografický tábor „Prázdninové
toulky“
10. – 14. 7.
Program: práce s keramickou hlínou; putování
po černošických vilách – zachycení historické
krásy pomocí fotoaparátu; pěší výlety do okolí;
práce s uměleckou literaturou
Keramický tábor „Čtyři živly“
17. – 21. 7.
Program: keramické tvoření na téma čtyř živlů –
oheň, voda, vzduch, země; netradiční způsoby
práce s keramickou hlínou; zdobení – barvení,
glazování, skleněná drť; celodenní výlet, hry na
zahradě; práce s uměleckou literaturou
Sportovní tábor
24. – 28. 7.
Program: všeobecná pohybová průprava – základní gymnastika, posilování … – ve cvičebním
sále i na zahradě; celotýdenní týmová hra; hlavolamy, hry, kvízy; soutěže, štafetové závody a pohybové hry; hvězdicové pěší výlety do okolí
Sportovní tábor „Ladění těla“
31. 7. – 4. 8.
Program: pohybové i soutěživé hry na zahradě
i ve cvičebním sále; posilovací a protahovací cvičení; využití nejrůznějších pomůcek – overbally, obruče, bosu, švihadla, míčky, stepy…; hry,
kvízy, hlavolamy; celotýdenní týmová hra; pěší
výlety do okolí
„Na indiánské stezce“
7. - 11. 8.
Program: celotýdenní tematická týmová hra; hádanky, kvízy, hlavolamy, literatura o Indiánech;
hry, štafetové závody a soutěže ve cvičebním
sále i na zahradě; výtvarné činnosti s indiánskou
tematikou; hvězdicové výlety do okolí
„Cesta kolem světa“
15. - 18. 8.
Program: celotýdenní týmová hra – cestujeme
po celém světě; zajímavosti z jednotlivých kon-

-- Sportovní příměstský tábor proběhne i letos v srpnu. Připraveny jsou dva termíny. --

tinentů – příroda, rostliny, zvířata …; hry, štafetové závody a soutěže ve cvičebním sále i na
zahradě; výtvarné činnosti – malování, koláže…,
pohádky z celého světa; hvězdicové výlety do
okolí

Sportovní příměstský tábor
Kde: zimní stadion a Sokolovna
Pro děti: školáky
Kdy: 7. – 11. 8. - kolečkové brusle
28. 8. – 1. 9. - bruslení na ledě
Cena: 2.500 Kč
Kontakt: Lucie Čiháková, 606 096 203,
bazinak@volny.cz
Pro školáky, kteří se nebojí zapotit, je opět pořádán sportovní příměstký tábor. Během dne budou děti rozvíjet nejen své koordinační schopnosti a kondičku, také si zasoutěží, zahrají si hry
v lese nebo vyrazí k řece. Navíc si každý den
děti užijí hodinu BRUSLENÍ.

KARATE Černošice
Kde: areál TJ Sokol Černošice - Fügnerova ul.
Pro děti: cca 4 - 10 let
Kdy: 10. - 12. 7.
Cena: 1.800 Kč - 3 dny, 1.300 Kč - 2 dny,
700 Kč - 1 den
Kontakt: Andrea Bergmanová, 731 696 674,
info@karatecernosice.cz
Náš kemp je určen pro děti předškolního a mladšího školního věku, a předchozí zkušenost s karate určitě není podmínkou, může to být ideální
příležitost, jak si toto bojové umění vyzkoušet.
Program je pestrý, cvičíme karate, sportujeme,
hrajeme hry a tematicky tvoříme. Oběd zajistíme
a je zahrnut v ceně. Dítko lze přihlásit jen na jeden či dva dny, rodinní příslušníci mají slevu.

LETNÍ DĚTSKÉ TENISOVÉ
KEMPY 2017
Kde: T
 enisové kurty Černošice,
za řekou Berounkou
Kdy: 17. - 21. 7.; 21. - 25. 8.; 28. - 31. 8.,
8.00-17.00
Cena: 3.400 Kč

Kontakt: Tomáš Frýda, 603 790 530,
www.tenisfryda.cz,
tenisfryda@seznam.cz
Kempy jsou určeny jak pro začátečníky, tak pro
pokročilé tenisty. V ceně dvoufázový tenis trénink, pohybová, motorická průprava, stravování,
pití.

Jeden strom
Kde: Centrum Jeden strom,
Dolnočernošická 443,
Lipence- Dolní Černošice
Pro děti: 4- 10 let
Cena: 3.000 Kč
Kontakt: www.jedenstrom.cz,
jedenstrom@volny.cz
Světáci z Lipenců aneb prošmejdíme celý
svět
10. – 14. 7.
Pojďme prolézt svět křížem krážem, zatančit si
s Indiány, postavit tu nejšikmější věž, vylézt na
vrchol pyramidy a třeba se i nadlábnout čínskými
hůlkami.
Vzkaz v lahvi aneb putování za pokladem
17. – 21. 7.
Dávná legenda ožívá...pojďme posbírat kousky
nápověd a nechme se jimi vést k řece i do jeskyně, do údolí i na vrchol kopce. Pokud projevíme
důvtip a chuť si hrát, čeká nás báječné dobrodružství a třeba i ten poklad...
Sportovní hrátky o století zpátky
24. – 28. 7.
Přijďte si do Jednoho stromu užít týden tradičních i netradičních sportů, zábavy a dobrodružství. Vydáme se po stopách našich předků až
ke zrodu různých sportů, odhalíme a hlavně vyzkoušíme, jaké sporty bavily lidi v různých částech světa.

Klub Beránek
Kde: Černošice, Komenského 99
Pro děti: 3 – 10 let
Kdy: 3. – 7. 7., 10. – 14. 7., 8.00-16.00
15

z města a okolí
Cena: 2
 .700 Kč, lze využít i jednotlivý den –
540 Kč
Kontakt: K
 ateřina Beranová,
kacka.beranova@volny.cz,
kackaberanova.cz

FOTO: archiv Klubu Beránek

SPORTOVNÍ TÁBOR aneb dětská olympiáda
3. - 7. 7.
Děti čeká akční sportovní tábor. Rozdělení do
teamů jako na olympiádě. Během celého týdne
děti vyzkouší badminton, orientační běh, jízdu na
kole, míčové hry, gymnastiku, horolezení, plavání, střelbu z kuše a další olympijské sporty.
Budeme hodně chodit a hýbat se.
S ANGLIČTINOU ZA ZVÍŔÁTKY
10. - 14. 7.
Na táboře se zvířaty nás čeká výlet do ZOO
v Chuchli, jízda na koních, návštěva mořského
akvária v Holešovicích. Čekají nás hry, soutěže, procházky do lesa, hřiště. Denně 30 minut
s lektorkou angličtiny.

Wonder Club
Kde: Tenisový klub Mokropsy – v prostorách
Wonder Clubu a v přírodě
Pro děti: 6 – 11 let
Cena: 2950 Kč
Kdy: 17. – 21. 7 – Become an agent
31. 7. – 4. 8. – Summer creative camp
7. - 11. 8.. – Kreslení pravou mozkovou
hemisférou
Kontakt: info@wonderclub.cz,
www.wonderclub.cz
Cílem všech táborů je užít si prázdniny, cítit se
dobře, radovat se z činností a formou her se
i něco nového naučit. Při kreslení pravou mozkovou hemisférou se děti budou věnovat každý
den jiné technice. Pondělí tužka, úterý pastelka,
středa černé fixy (technika Zentagle), čtvrtek
pastel, pátek opáčko a volba vlastní techniky,
která se bude nejvíce líbit. Kreslit se bude převážně dopoledne. Odpoledne budou zaměřená
na hry a celotýdenní “bojovku”. Creative camp
bude s angličtinou. Děti budou plnit spoustu
kreativních úkolů, např. vyrábět vlastní oděv či
šperky. V průběhu tábora Become an agent budou děti řešit úkoly velké detektivní akce. Také
tento tábor je s angličtinou.

KLC Kryštof
Kde: Černošice, Sadová 61
Pro děti: 4 – 12 let
Kdy: 10. - 14. 7., 17. - 21. 7., 24. - 28. 7.,
8.00-16.00
Cena: 4
 .990 Kč (týdny dva, ev. tři - 6.990, ev.
9.990 Kč)
Kontakt: 6
 04 258 016, 604 204 889,
info@klckrystof.cz
Chcete-li, aby vaše děti měly chuť používat angličtinu a aby rychle anglicky komunikovaly, pošlete je v červenci na příměstský tábor v Černošcích případně pro ně zvolte rovnou NONSTOP
anglický tábor ve Šluknovském výběžku. Naše
letní programy nabízí odpověď na otázku WHY
ANIMAL MOMS ARE AWESOME. Týden TRY
THIS! potom děti zavede do světa vědy a techniky, týden BLACK AND WHITE WORLD není
třeba představovat vůbec. HARRY POTTER pro16

-- Loni si děti v Beránku hrály na indiány, letos budou sportovat a trénovat angličtinu. --

vede děti výše zmíněným pobytovým táborem.
Naši osvědčení rodilí mluvčí se vašim dětem budou věnovat NONSTOP a pouze anglicky. Děti
tak brzy zjistí, že s češtinou prostě u nás nikdo
nevystačí a že angličtina je hra, kterou je baví
hrát! Více na www.klckrystof.cz.

MŠ KinderGarten
Kde: Černošice, Boženy Němcové 1415
Pro děti: od 3 do 8 let
Kdy: 10. – 14. 7., 24. – 28. 7., 7. – 11. 8.,
14. – 18. 8., 21. – 25. 8., 28. – 31. 8.
Cena: dopolední program 8-13 hodin
3.000 Kč/týden, celý den 8-17 hodin
3.700 Kč/týden.
Kontakt: www.kindergarten.cz,
tel. 774 444 144
Každý týden jiné prázdninové téma, program je
bilingvální (Aj/Čj).

LETNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA
Kde: MŠ Barevný ostrov
Kdy: 10. 7. - 4. 8., 7.30-17.00
Cena: 2.900 Kč/týden, lze se přihlásit i na
jednotlivé dny
Kontakt: fb Letní Barevná Školka,
barevnaskolka@gmail.com,
Liana Leah Nová 739371672,
Eva Jurenková 605575543
Program:
Poklady v nás - 10. 7. - 14. 7.
Barevné pavučinky her - Přátelství - 17. 7. 21. 7.
Jógování s Lucinkou - Radost - 24. 7. - 28. 7.
Výlety do vesmíru - Fantazie - 31. 7. - 4. 8.
Šťastné dny na ostrově pokladů – Moudrost.

Minidílna Šikulky
Kde: Sokolovna Černošice
PRo děti: 6 -12 let
Kdy: 17. - 21. 7.
Cena: 2.890 Kč
Kontakt: minidilnasikulky@gmail.com,
http://www.tvorive.estranky.cz/
clanky/kurzy/
Program: Výtvarně zaměřený tábor s pestrým
programem. Maximálně 20 dětí, táborníci z mi-

nulých let se k nám rádi vrací. Letošní téma "Vesmírné putování". Poslední 4 volná místa. Lektorky: Lenka Řezníčková a Lucie Müllerová.

Příměstské tábory
v okolí Černošic
Jazyková škola Channel
Crossings
Kde: Radotín, Vrážská 238, Praha 5 (budova
se nachází přímo naproti vlakovému
nádraží)
Pro koho: 3-15 let
Kdy: 10. – 14. 7., 17. – 21. 7., 21. – 25. 8.,
28. 8. – 1. 9., vždy 9.00-16.00 (po dohodě je v případě potřeby děti možné
přivést děti již od 7.30, kdy je otevřená
kancelář)
Cena: 2.990 Kč, některé 3.290 Kč
Kontakt: tabor@chc.cz,
tel. 210 215 350 - 351
Tábor slibuje zábavnou výuku angličtiny nebo
němčiny s českým lektorem nebo rodilým mluvčím doplněnou o hry, kvízy a soutěže; bohaté
dopolední a odpolední aktivity i výlety. Každý
týden je jinak tematicky zaměřený – kovbojové,
průzkumníci, redaktoři a detektivové. Kromě
táborů s angličtinou jsou v nabídce i ty s němčinou. Dětem stačí základní jazykové znalosti.
Podrobné informace na http://www.chc.cz/
produkty-a-sluzby/jazykova-skola/tabory-s-jazykovou-vyukou-pro-deti/leto2017.html.

Jeden strom
Kde: Lesní MŠ Na Dvorečku, Lety u Dobřichovic
Pro děti: 4 - 10 let
Kontakt: www.jedenstrom.cz
Letním lesem za pramenem
10. – 14. 7.
Lesní putování potokem i suchou nohou. Podél Kejné ke čtyřem studánkám. Od pramene
k ústí. Od vodárny k čističce. Postavíme na
potoce mlýnek? Vyčistíme studánku? A čí jsou
mokré stopy v mechu?

z města a okolí
Noemova archa
31. 7. – 4. 8.
Každý den prožijeme s jiným zvířecím druhem na
naší farmě. Naučíme se o něm spoustu nového
a využijeme vše, co nám nabízí. Vyzkoušíme si
zpracovat ovčí rouno, vyrobíme si šperky z koňských žíní, podojíme kozu, obstaráme králíky
a svezeme se na našich koňských kamarádech.

Další příměstské tábory
pořádají:
MŠ Zvoneček, česko-anglická montessori
školka v Karlíku – www.montessoriskolka.cz,
info@monstessoriskolka.cz
Dobřichovický domek – www.dobrichovickydomek.cz, info@dobrichovickydomek.cz
CK Robinson - příměstské tábory pro děti od 5
let v Radotíně, na Smíchově a dalších místech
Prahy s Pokémony, sportem a další; pořádá také
pobytové tábory s Harry Potterem, Star Wars či
„youtuberský“; informace na www.ckrobinson.
cz, tel. 739 465 490

Pobytové tábory

u rybníka a jak duní skály. Pojeď s námi za objevy a prožitky čistou přírodou.

KLC Kryštof

Letní barevná školka

Kde: Frýdlantský výběžek, penzion Albrechtova vyhlídka
Pro děti: 4 – 14 let
Kdy: 10. - 16. 7., 16. - 22. 7.
Cena: 7.290 Kč
Letní tábor s Harry Poterem - jedinečné táborové příběhy připravené a vedené výlučně rodilými
mluvčími s podporou filmových příběhů v originálním anglickém znění, nonstop anglická komunikace v přátelském prostředí, 1 rodilý mluvčí
= 6 dětí, sportovní instruktor, asistent rodilého
mluvčího

Kde: Krušné hory, Boží Dar
Kdy: 17. 7. - 21. 7.
Cena: 4.000 Kč
Kontakt: fb Letní Barevná Školka,
barevnaskolka@gmail.com,
Liana Leah Nová 739371672,
Eva Jurenková 605575543
Dobrodrůžo s Filipem na Božím Daru. Letní tábor zajištěn v penzionu Daniela. www.penziondaniela.eu.

Jeden strom
Po stopách až tam, kde příroda zpívá
Kdy: 10. – 14. 7.
Pro děti: 7 - 12 let
Kde: Nebákov, Český ráj
Kontakt: www.jedenstrom.cz
Poznej s námi hloubku přírody, její krásu a rozmanitost. Jak voní rozkvetlá louka, jak chutnají
lesní jahody, jak šumí les, jak zebe živá voda

Ottománek
Sportovní pobytový tábor v Dolní Suché
Kde: rodinná chalupa – Dolní Suchá u Hrádku
nad Nisou
Pro děti: 7-12 let
Kdy: 30. 6. – 9. 7.
Cena: 4.500 Kč
Kontakt: www.ottomanek.cz
Program: cyklo i pěší výlety – oblast Trojzemí;
základní výcvik na kánoích; sportovní hry – fotbal, florbal, stolní tenis; celotýdenní týmová hra

Červen v MC Mraveniště
• 2. 6. - Máme malé lízátko a to zmizí za
krátko - vytvoříme si květinku z látky a do
středu posadíme slaďounké lízátko.
• 9. 6. Motýlek lítá z květu na květ, jeho
křídla jsou lehká jako samet - vystřihneme
si motýlka, vybarvíme a přilepíme na ozdobný kolíček.
• 16. 6. - Kosmonaut si světem lítá, do
vesmíru se rád dívá - z alobalu a vlastní
fotografie si na papírový karton vytvoříme
kosmonauta ve vesmíru.

Krátké zprávy
ze základní školy
Školní rok se nám pomalu chýlí ke konci, ale ve
škole máme pořád co dělat. I v minulém měsíci jsme slavili úspěchy na poli sportovním - malí
fotbalisté nás úspěšně reprezentovali na soutěži
McDonaldʹs Cup, atleti z druhého stupně zase
zabodovali na Poháru rozhlasu. Žáci 7.A Jakub
Drahokoupil a Vít Jandák nás reprezentovali na
prezentační přehlídce Křížem krážem naším krajem, pořádané ZŠ Všenory. Přednesli zde svou
prezentaci o operním pěvci Eduardu Hakenovi,
který trávil část svého života i v Černošicích.
V rámci primární prevence se žáci sedmých
tříd seznámili s prací OSPOD. Druhý stupeň absolvoval v hale koncert cimbálové muziky a celá
škola oslavila Den Země, každá třída podle svého - někteří uklízeli okolí školy, jiní sázeli višně.
Na začátku měsíce května se část žáků vydala
do polského Krakova a část vyrazila do německého Themaru na návštěvu naší spřátelené školy. Začíná také sezóna škol v přírodě, první třídy
už ji absolvovali a další se na ni těší.
Již tradičně jsme také uspořádali jarní sběr

• 23. 6. - Byla jedna planeta a ta byla bohatá - na nafukovací balonek si nakreslíme
planetku zemi.
• 30. 6. - Děti mají rády hody, tak skočíme pro jahody - na posledním setkání před
prázdninami si dle fantazie připravíme sladký
ovocný pohár.

telu, Komenského 2018, každý pátek od 9 do
11 hod.
Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete na našich webových
stránkách: www.mcmraveniste.cz
Facebook: Mraveniště Černošice z.s
Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Těšíme se na vaši návštěvu.

MC Mraveniště můžete navštívit po prázdninách opět od 6. října.
V Komunitním centrum MaNa, naproti kos-

Za MC Mraveniště Bára Kružel

FOTO: Kateřina Žáková

-- Sedmáci, kteří se učí němčinu, byli na návštěvě v Themaru. --

papíru, nemáme ještě sečtená kila, ale doufáme, že si za utržené peníze budeme moci opět
koupit nějaké pěkné vybavení do tříd.
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Knížky černošických autorů
v naší knihovně
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za laska-

vé dary do naší školní knihovny. Pan Miloš Kratochvíl, renomovaný scenárista, prozaik a básník,
nám před časem předal 17 knížek, například
oblíbeného Modrého Poťoucha, jeho pokračování Poťouši a Zloděják, dále pět dílů Pachatelů
dobrých skutků nebo sbírky básniček Pes nám
spadla či Kouká roura na kocoura. Získali jsme
rovněž oceněné Zajatce stříbrného slunce (Zlatá stuha v kategorii Nejlepší beletrie pro děti).
pokračování na další straně
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Dalších devět knížek určených pro začínající čtenáře nám při letošní Noci s Andersenem
darovala další černošická autorka, Hanka Jelínková. Nechybí mezi nimi oblíbené Obrázkové
básničky či Kouzelná abeceda nebo také první
čtení Šimon a štěňátko Bára.
Moc oběma autorům děkujeme!
Simona Kysilková Šnajperková,
školní knihovnice

Helpíkův pohár 2017
5.C - 3. místo v krajském kole
Krajské kolo již 19. ročníku soutěže pro žáky 5.
tříd v první pomoci Helpíkův pohár 2017 proběhlo 5. května v Mokropsech na fotbalovém
hřišti a podél Berounky.
Děti si nejvíc poučení odnesou ze situace,
kterou prožijí – to je cílem krajského kola. Děti
mají připravené reálné situace, které musí řešit,
naučí se nabyté znalosti použít přímo v praxi.
Figuranti namaskovaní profesionálními maskéry vypadají skutečně a věrohodně hrají své role
zraněných.
Pět zdravotnických úkolů, mezi kterými byla
například resuscitace či popálenina, letos řešilo 40 dvoučlenných týmů, které postoupily ze
školních kol. Za naši školu soutěžilo šest týmů.
Dvojice dívek 5.C Olga Bláhová a Júlia Pavlová
se umístila na vynikajícím 3. místě a postupují do
celostátního kola. To se bude konat 26. a 27.
května ve Velkých Losinách. Ty nejlepší týmy
dětí z celé republiky zde budou soutěžit souběžně s největší mezinárodní soutěží záchranných
služeb dospělých Rallye Rejvíz. Děti se zde potkají s profesionálními záchranáři z celého světa. Společné vyhlášení výsledků a předání cen
je asi největším zážitkem a vyvrcholením této
soutěže.
Našim dívkám budeme držet palce!
Alena Filípková, pedagog
FOTO: archiv ZŠ Černošice

FOTO: archiv ZŠ Černošice

pokračování z předchozí strany

-- Výuka bezpečnosti v silničním provozu v praxi --

POZNÁVÁME NAŠE SOUSEDY –
NÁVŠTĚVA V DURYNSKU
Ve dnech 2. 5. až 5. 5. navštívilo několik žáků
naší školy malebné městečko Themar v německém Durynsku. Tato akce se mohla uskutečnit
díky spolupráci školy se Spolkem pro přátelství
evropských měst – jak černošickým, tak i themarským. Jednalo se o výměnný pobyt: naši
žáci byli ubytováni v rodinách, jejichž děti před
rokem strávily 4 dny v Černošicích.
Program byl velmi pestrý – např. exkurze ve
světoznámém divadle v Meiningenu, vaření typických durynských knedlíků, prohlídka krásných
hrázděných staveb, návštěva muzea zbraní. Zde
jsou některé postřehy zúčastněných žáků:
• „Líbilo se mi, jak všichni Němci, s kterými
jsme ty dny prožívali, byli ochotní a přátelští.
Hodně fajn bylo grilování na zahradě jedné
hostitelské rodiny. Dala k dispozici celou svou
zahradu a část domu pro asi 15 dětí a 12 dospělých.“ (Matěj, 7.B)
• „Při prohlídce themarské školy mě zaujalo, že
na každý předmět mají speciálně vybavenou
třídu, a že mají malý bufet, o který se starají samy děti. Připravují tam jednoduchá jídla
a prodávají je.“ (Michal, 7.A)
• „Originální bod pestrého programu byl tzv.
Tractor trip. Jeli jsme na krátký výlet ve vozu
s průhlednou plachtou, který táhl traktor. Byla
to legrace.“ (Juliana, 7.C)
• „Měli jsme možnost trochu poznat německý
život. Zdá se mi, že se od našeho moc neliší.
Jen jsem netušila, že Němci chodí dřív spát
a jedí hodně uzenin.“ (Karolína, 7.C)
Všichni účastníci návštěvy v Themaru se
shodli na tom, že pobyt je obohatil o cenné
zkušenosti.
Jana Sluková, pedagog ZŠ a vedoucí akce

Měsíc bezpečnosti ve školní
družině

-- Žačky 5. C obsadily třetí místo. --

Již mnoho let je měsíc duben spojován s bezpečností silničního provozu. Proto jsme se rozhodli ve školní družině Pod Školou uspořádat
celodružinový projekt „Bezpečné chování na

ZŠ Černošice přijme k 1. 9. 2017:
•	kvalifikované učitele s aprobací M, Aj, Ivt, Hv, 1. stupeň
• speciálního pedagoga
• školního asistenta a asistenta pedagoga

Kontakt: 602 501 121
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silnici“. Po celý měsíc duben si děti opakovaly
dopravní značky, při odpočinkové činnosti si
vybarvovaly omalovánky s dopravní tématikou,
čímž si příjemnou a přirozenou formou osvojovaly pravidla pro chodce a pro cyklisty. V dopravním testu si pak ověřily získané znalosti.
Následovala praktická část, při které si děti v dopravní hře Semafor procvičily rychlou reakci při
změně barev na semaforu.
Jako třešničku na dortu jsme pro děti objednali mobilní dopravní hřiště. Sportovní hřiště
u školy se proměnilo na dopravní hřiště, kde si
děti na svých koloběžkách nebo jízdních kolech
vyzkoušely jízdu podle dopravních značek a jízdu zručnosti. Děti byly nadšené a spokojené,
dostaly pochvalu i od instruktorů, kteří jim při
jízdě pomáhali.
Dopravní projekt „Bezpečné chování na silnici“ jsme ukončili předáním průkazu cyklisty všem
zúčastněným dětem a drobnou odměnou.
Věříme, že získané znalosti a dovednosti děti
využijí i v běžném životě a že si vytvoří správné bezpečnostní návyky při pohybu na silnici
a v dopravě.
Jana Marková, vedoucí vychovatelka ŠD

Mateřská škola Černošice, Karlická 1170
hledá uklízečku
na částečný pracovní úvazek.
Bližší informace na tel. čísle 251 642 433 nebo 737 785 370.

z města a okolí

Plavání v OTTOMÁNKU
Říká se, že štestí přeje připraveným. A tak,
přestože jarní kurzy plavání ještě neskončily,
již připravujeme rozvrh podzimních plaveckých lekcí.
Naše kurzy budou od září 2017 opět probíhat v bazénech jak v Černošicích, tak i v Dobřichovicích. Dobřichovický bazén bude mít
od září nového provozovatele, náš plavecký
klub Ottománek si zde bude pronajímat hodiny za účelem vedení plaveckých lekcí a aqua
aerobiku.
Lekce budou otevřené všem plaváčkům od
6 měsíců do 4 let v kurzech plavání rodičů
s dětmi a plaváčkům od 4 do 12 let v kurzech
samostatného plavání bez rodičů. Všechny
lekce jsou vedené profesionálními lektory,
kteří mají s vedením dětí bohaté zkušenosti.

Každá lekce má podle věku dětí svůj cíl – od
společného zážitku dětí a rodičů při lekcích
těch nejmenších, až k pilování techniky jednotlivých plaveckých způsobů u nejstarších
dětí. Jedno ale mají všechny lekce společné
– budování pozitivního vztahu k vodě, který
dětem zůstane celý život!
Pokud plánujete přihlášku do plaveckých
kurzů nebo na hodiny aqua aerobiku pro děti
i dospělé, neváhejte a napište nám již nyní.
Počet plaváčků v lekci je omezen!
Všechny podrobnosti jsou uvedené na našem webu, rozvrh bude na webu vyvěšen ve
druhé polovině června.
Těšíme se na Vás!
Za celý tým Ottománku
Vladimíra Ottomanská

FOTO: archiv SK Černošice

Létání
s Model klubem
i pro nejmenší
Kdy: v neděli 4. června od 9 hodin
Kde: Zimní stadion
Senzační příležitost pro děti k oslavě dne dětí
2017 a pro radost i pro radost rodičů, dědečků a babiček pro Vás připravili modeláři Model
klubu Černošice při soutěži halových modelů na Zimním stadionu Černošice v neděli 4.
června 2017 od 9:00 - speciální soutěž pro
předškoláky.
Připravili jsme pro Vás speciální letadélka, se
kterými si pod vedením zkušených modelářů
bezvadně zalétáte, užijete prima zábavu. Vezměte si teplé boty, od podlahy je zima. Připravili
jsme pro Vás také zajímavé odměny, zájemci si
budou moci modely odkoupit.
Zájemci se přihlaste na tel.: 605 545 615
a přijďte včas.
Připojíme i soutěž v létání babiček – s modely - a družstev: dědeček / babička + vnouče.
Letos s sebou i barevné fixy, budete letadélka
vymalovávat.
Lumír Apeltauer

Taneční workshop
KUBÁNSKÁ NEDĚLE
S DORIS MARTINEZ
-- Posádka malých černošických „tygrů“ byla na dračích lodích nejmladší. --

Když tygrům roztaje led
Malí tygři ročníku 2008 mají rádi vodu, jakéhokoli skupenství. A tak si v době, kdy se na jejich
zimním stadionu chystala umělá plocha, vyrazili
do Dobřichovic na dračí lodě. Oblíbený závod
dospělých provází i soutěž juniorských posá-

dek. Naši tygři byli nejmladší a někteří dokonce
drželi pádlo poprvé v ruce. Tenhle závod, který
byl skvělou týmovou přípravou, si ale určitě příště opět zopakují.
Za SK Černošice Hana Bláhová

Zprávy ze Sokola
Sokolský výlet
Dne 22. 4. se uskutečnil sokolský výlet (za přispění
města Černošice) do Českého středohoří, kterého se
zúčastnilo 45 lidí. Účastníci byli převážně starší obyvatelé Černošic.
Vyjeli jsme po sedmé hodině, počasí nám sice moc nepřálo, pršelo
a byla zima, ale při příjezdu do Malých Žernosek se trochu umoudřilo
a alespoň přestalo pršet.
Většina účastníků si prošla malebné Opárenské údolí a ti zdatnější
vystoupali na vrch Lovoš, kde se občerstvili v turistické chatě. Každý se
potěšil pohledem na okolní kopce Českého středohoří, na nádhernou
-- Výlet na Lovoš se vydařil. -2x FOTO: archiv Sokol Černošice

Kdy: 4. června
Kde: Městský sál na Vráži
Program: 1
 5:00 – 16:00 Merengue
16:00 – 17:00 Reggaeton
17:00 – 18:00 Kubánská Salsa +
Rumba a muzikálnost
Cena: 720 Kč, registrace: Laďka Kovářová,
kovaroval@email.cz
Vhodné i pro začátečníky, ženy, muže
i jednotlivce.

krajinu, která je místy bohužel narušena postavenou dálnicí. Z výletu jsme se vraceli v dobré náladě, kterou nepokazilo ani proměnlivé a chladné
počasí.
Všichni děkujeme paní Haně Fořtové za skvělou
organizaci výletu a už se těšíme na výlet další.
Helena Randlová

ČARODĚJNICE V SOKOLE
Vzkaz pro všechny malé čarodějnice a čaroděje! Děkujeme vám za hojnou účast na čarodějnickém sletu, který se konal v úterý 25. dubna na
zahradě Sokola. Předvedli jste skvělé výkony jako
například let na koštěti přes překážky, hod na netopýra, propletli jste se výborně labyrintem pavučin
a uvařili báječné kouzelné lektvary. Rádi bychom
také poděkovali všem rodičům a prarodičům, kteří
nám na jednotlivých stanovištích pomáhali. Těšíme
se na vás opět příští rok!
Petra Frydlová
-- Malých čarodějnic se do Sokola letos slétlo obzvlášť hodně. --
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FOTO: archiv Club Kina

Program
červen 2017
7. 6. v 17.00 - „Alzheimerova nemoc a jiné
typy demence“, tentokrát na téma „Péče o člověka s demencí“ – přednáška. Vstup zdarma.
8. 6. - 17:00 - 1. koncert,
18:30 - 2. koncert
Hokr Show volume 1 - koncert
Hudební škola Pavel Hokr a Středisko volného
času Všenory - koncerty dětí.
Populární písničky, lidovky i rockové skladby
uslyšíte v podání mladých klavíristů, kytaristů
a flétnistů.
Vstup zdarma.
9. 6. v 19.00 - Narozeniny a jiné vylomeniny
- oslava
Oslava narozenin všech, kteří se narodili v červnu. Kdo má v březnu narozeniny doražte do Clubu – DRINK: Bacardi + Cola a malá pochutina
PRO VÁS ZDARMA. Music and dancing. Myslíme na Vás.
Vstup zdarma.
14. 6. v 17.00 - 1. koncert,
18.30 - 2. koncert
Hokr Show volume 2 - koncert
Hudební škola Pavel Hokr a Středisko volného
času Všenory - koncerty dětí.
Populární písničky, lidovky i rockové skladby
uslyšíte v podání mladých klavíristů, kytaristů
a flétnistů.
Vstup zdarma.
15. 6. v 17.00 - 1. koncert,
18.30 - 2. koncert
Hokr Show volume 3 - koncert
Hudební škola Pavel Hokr a Středisko volného
času Všenory - koncerty dětí.

-- Do Černošic po čase opět zavítá Václav Neckář se skupinou Bacily. --

Populární písničky, lidovky i rockové skladby
uslyšíte v podání mladých klavíristů, kytaristů
a flétnistů.
Vstup zdarma.

Snow Patrol, Rolling Stones a mnoho dalších.
Vstup zdarma.

16. 6. v 20.00 - Václav Neckář a Bacily
- koncert
Po více než roce Václav Neckář a skupina Bacily
opět v Clubu Kino. Přijďte si poslechnout písně,
které znáte, ale třeba i ty, které ještě neznáte.
Vstup 400 Kč, v předprodeji 300 Kč (předprodej v Club Kině).

25. 6. v 15.00 - Mifun párty
I letos Vás zveme na zakončení školního roku
s Mifunem. Sbor Vám převede, co vše se zase
naučil a uslyšíte songy v podání mladých nadějných zpěváků, současně se skvělou mexickou
kapelu Mogo Mogo. Vstup 50 Kč.

17. 6. v 19.00 - Hudební sobota na grilu
Zahradní párty v Club Kině - Volume 2
Grilované speciality od oběda do půlnoci - žebra, steaky, plněné pečené brambory Mr. Potato,
hermelín, domácí klobásky od řezníka Krkovičky, grilovaná zelenina a výborné dipy.
Hudební specialita - All By Myself - Petr Váňa
Junior (možná přijde i senior?)
Akustický koncert kapely All By Myself, hrající
převzaté písně interpretů jako: The Killers, Green Day, U2, Tom Petty, Glen Hansard, MUSE,

18. 6. – 22. 6. - KRIMIFEST 2017

30. 6. v 16.00 - Cocktail night – Tropical
bar open
Přijďte na míchané nápoje, alko i nealko, speciality na grilu, akční drinky a akční obsluhu.
Prázdniny začínají. Vstup zdarma.
Lucie Barchánková
Zdroj: informace od interpretů
Pozn.: Informace k akcím, které pořádá v Club
Kině město Černošice, najdete v samostatných
textech.

Krimifest Černošice 2017
aneb TROCHA POBAVENÍ (SMĚREM K ZAMYŠLENÍ?)
Kde: Club Kino
Kdy: 18. a 20. - 22. června
Od prvního pokusu potěšit černošickou společnost sousedů a přátel filmovým uměním
(o případných doprovodných programech ani
nemluvě) uběhl rok. Pro dílčí loňské úspěchy festivalu (např. koncert Spirituál kvintetu
v přeplněném kostele!) přicházíme v Club Kině
s novou přehlídkou filmů zaměřených na krimi
tématiku (což má již 17letou republikovou tradici), a mj. i s cílem přispět snahám o předcházení zločinnosti.
V úterý 20. 6. promítneme od 19 hodin
snímek NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ, po kterém
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bude následovat něco jako veřejná tisková konference s heslem „Špioni mezi námi“. Účast
přislíbil Julius Rancso, novinář, specialista na
prevenci kriminality, Safe...
Ve středu 21. 6. máme v 19 hodin na
programu film ZÁKON HELENA s návaznou besedou v duchu „Chodí zločin okolo!“
či „Chráněné sousedství“. Domluvenými hosty
jsou Radek Galaš, historik Muzea Policie ČR,
poradce Četníků z Luhačovic... a Vladimír Dousek, emeritní kameraman černošický...
Ve čtvrtek pak zakončíme festivalovou
nabídku po 19. hodině projekcí celkem čerstvého díla ŠPÍNA a debatou s publikem pod

pracovním názvem „Bránit pokušení, je-li možná?“. Přítomen by měl být doktor Radim Uzel,
uznávaný odborník a zdejší spoluobčan...
Jinak chmury stranou / létu něco na vítanou,
zaznělo též vloni, pročež také tentokrát otvírací
hudební zážitek. V neděli 18. 6. od 18 hodin
zahraje komorně a „odlehčeně“ písničkář
Honza Jícha!
P.S.: Veškeré vstupy na Krimifest Černošice
2017 jsou (pro Dobro)volné!
Jaroslav Kopic

z města a okolí

Skvělý víkend v Černošicích:
Rekordní Garage Sale a historicky první novodobá akce na statku!
V sobotu 13. května se konal v ulicích Černošic
již třináctý Garage Sale. Ještě v polovině týdne
bylo přihlášených přes 60 míst, což samo o sobě
je vysoká účast, ale do uzávěrky (i po ní) se pak
přihlásili další prodejci a celkem jsme tak v mapě
měli na 85 účastníků a doslova nepřeberné
množství věcí v nabídce pro další užití. Zákonitě
se takový nárůst musí projevit v návštěvnosti a následně i zisku, Černošice jsou rozlehlé a u každého prodeje člověk nějaký čas stráví, nebo by alespoň měl. Do budoucna se budu muset nejspíš
zamyslet, jak s tím naložit.
Počasí opět vyšlo nad očekávání krásné a ten
malý déšť zábavu nezkazil. Z ohlasů z řad pro-

dejců i nakupujících si můžeme odškrtnout další, tentokrát dokonce rekordní, úspěšný garage
sale. Neustále inspirujeme další a další obce, tak
buďme pyšní.
Butik pod širým nebem
Černošice jsme nenechali na pokoji ani v neděli, kdy jsme, jako malé pokračování garage
sale a navazující akci k Májům, uspořádali další
z našich tradičních butiků pod širým nebem. Pod
názvem Familia Fashion Piknik jsme stylovou
prodejní galerii otevřeli na zbrusu novém místě.
Pokusili jsme se vdechnout život nádhernému
prostoru Mokropeského statku a můžeme říct, že

se nám to podařilo. Přípravy naší tradiční výzdoby
a stylingu nám sice komplikoval nepříjemný déšť,
ale nevzdali jsme to a s neustálou kontrolou Meteoradaru jsme přesto vše nachystali, abychom
ve tři hodiny mohli přivítat první návštěvníky. Přišlo
mnoho známých tváří, ale také ti, kteří přišli kvůli
statku. Nálada byla skvělá a všechny ohlasy, které se k nám donesly také. Moc děkujeme městu
za podporu v nápadu vyzkoušet, co všechno by
nám statek mohl nabídnout! A navíc nejdůležitější
veřejné poděkování patří mému manželovi, který
už si na naše nápady přivykl a je kupodivu stále
neskutečnou pomocí a podporou! ♥
Bára Nováková a Bára Malá

2x FOTO: Bára Nováková

-- Fashion Piknik se tentokrát netradičně konal na statku Famelie v Mokropsích. --

Svatby v proměnách času
Vdávali/ženili jste se vy nebo někdo z vašich příbuzných v Černošicích? Na úřadě, v kostele, modlitebně či plenéru? Černošická společnost letopisecká připravuje pro letošní Mariánskou pouť výstavu
fotografií a dalších materiálů, které se vztahují k této životní události,
radostnému okamžiku života mnohých z nás. Rádi bychom touto cestou oslovili ochotné lidi z Černošic, kteří by nám zapůjčili fotografie,
oznámení a další předměty z dávné i zcela nedávné minulosti. Kontaktujte nás prosím na adrese: letopisci@mestocernosice.cz nebo fb
profilu: www.facebook.com/letopiscicernosice.
Děkujeme.
Simona Kysilková Šnajperková,
Černošická společnost letopisecká
FOTO: Ivan Látal

-- Jak se v průběhu času změnily svatby? To by ráda zjistila
Černošická letopisecká společnost. --
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z města a okolí

Májové slavnosti
6x FOTO: Petr Kubín

-- Deštěm jsme nejen začínali, ale i končili, takže
závěrečné kácení májky bylo ozdobené i spoustou deštníků. --- Letošní Májové slavnosti se konaly v neděli 14. května v odpoledních hodinách.
První zahájení si vzal na starost déšť, takže tradiční průvod krojovaných účastníků se musel obejít bez
hudebních nástrojů. --

-- Po úvodním zmoklém - ovšem o nic méně veselém - vystoupení poberounské kapely Třehusk,
vysvitlo slunce, a tak celý program běžel dle plánu a za plného „osvětlení“. --

- Májové slavnosti jsou součástí Poberounského folklórního festivalu
Staročeské Máje, který se letos uskutečnil již po osmnácté. -22

-- Vedle „našeho“ Pramínku a dětí z mateřské
školy Barevný ostrov, vystoupily i děti z řevnického Klíčku, pražské soubory Vrbina a Praštěnka, a z Hrusic dorazil Ladův národopisný
soubor. --

-- Úvodní slovo pronesl pan Miloslav Frýdl, pořadatel Staročeských Májů,
následně společně s panem starostou Filipem Kořínkem slavnost otevřeli, a programem nás provedla moderátorka Magdaléna Voldřichová, mj.
členka Pramínku a Praštěnky. --

z města a okolí

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích
červen
3. 6.

Dětský den / Jarmark / Královský průvod – přivítání průvodu ve 14.45

po celý den, Sportpark u Berounky

3. 6.

Přivítání Královského průvodu v Mokropsech

16.20, Masopustní náměstí

3. 6.

Mr. Loco – koncert electro world music formace v rámci „Dojjazné“ k Jazz festivalu

19.00, Sportpark u Berounky

4. 6.

Létání s Model klubem i pro nejmenší

9.00, zimní stadion

4. 6.

Kubánská neděle s Doris Martinez – taneční workshop

15.00-18.00, Městský sál na Vráži

7. 6.

„Alzheimerova nemoc a jiné typy demence“ – přednáška na téma „Péče o člověka
s demencí“

17.00, Club Kino

8. 6.

Hokr Show volume 1 – koncerty dětí z hudební školy Pavel Hokr

17.00 a 18.30, Club Kino

9. 6.

Narozeniny a jiné vylomeniny - oslava

19.00, Club Kino

9. 6.

Noc kostelů – koncert, prohlídka kostela

18.00-23.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

14. 6.

Hokr Show volume 2 – koncerty dětí z hudební školy Pavel Hokr

17.00 a 18.30, Club Kino

15. 6.

Hokr Show volume 3 – koncerty dětí z hudební školy Pavel Hokr

17.00 a 18.30, Club Kino

16. 6.

Václav Neckář a Bacily - koncert

20.00, Club Kino

17. 6.

Den otevřených dveří hasičské zbrojnice v Mokropsech – ve 14.00 přivítání druhé
cisterny

od 9.00, Hasičská zbrojnice v Mokropsech

17. 6.

Hudební sobota na grilu – zahradní party

19.00, Club Kino

18. 6.

Lekce jógy zdarma na oslavu Mezinárodního dne jógy

8.30-10.00, budova MŠ Barevný ostrov

18. 6.

Krimifest 2017 – zahájení filmového festivalu + koncert Jana Jíchy

18.00, Club Kino

20. 6.

Krimifest - film Nejhledanější muž

19.00, Club Kino

21. 6.

Krimifest – film Zákon Helena

19.00, Club Kino

22. 6.

Krimifest - film Špína

19.00, Club Kino

25. 6.

Mifun párty – koncert dětského sboru Mifun a mexické kapely Mogo Mogo

15.00, Club Kino

29. 6.

Hurá na prázdniny – odpoledne plné zábavy

12.00-17.00, u školy v Mokropsech

30. 6.

Cocktail night – Tropical bar open

16.00, Club Kino

v okolí
červen
2. a 3. 6.

Noc na Karlštejně – muzikál

21.00, nádvoří zámku v Dobřichovicích

3. 6.

Středověké slavnosti v rámci Královského průvodu – dobová hudba, divadlo, rytířský
turnaj na koních atd. Od 19.00 koncert Jan Hrubý, Vladimír Merta a Hromosvod

12.00-20.00

3. 6.

Rockový slunovrat – hudební festival

Lesní divadlo Řevnice

9. 6.

Noc kostelů – vystoupení dětí, prohlídka kaple, skupina Cabinet, písničkář Jaroslav
Hutka, varhanní hudba a další

18.00-22.00, kaple sv. Judy Tadeáše a zámek
v Dobřichovicích

10. 6.

O šípkové Růžence – pohádka v provedení divadla Marionetino, po skončení dílnička
a herna

10.00, školinka NONA, Lety

10. 6.

Pohádkový les – start 13.00-16.00 na návsi

13.00-18.00, Vonoklasy

13. 6.

Radotínský Happening – návštěvníci se tu mohou naladit na prázdniny a užít si pestrého 15.00-19.30, skatepark v ul. U starého stadionu,
programu – skateboardové exhibice a školy skateboardu, zahrát si turnaj ve stolním
Radotín
fotbálku, nechat si potisknout trička a tašky sítotiskovou metodou. Zájemci se budou moci
seznámit se základy parkuru nebo se naučit žonglovat. Celé odpoledne bude hrát DJ
LUGI. Platí trojice pravidel - vstup bez alkoholu, drog a bez agrese.

17. 6.

Food Festival – ochutnávka u více než 60 stánků, doprovodný program

10.00-20.00, pod zámkem v Dobřichovicích

17. 6.

Den s integrovaným záchranným systémem veřejnost - prezentace hasičů, policie
a záchranářů

12.00, na louce u lávky v Dobřichovicích

17. 6.

Radotínská neckyáda - devátý ročník soutěže amatérských a hlavně originálních plavidel na Berounce mezi Říčními lázněmi Radotín
a lávkou pro pěší v Radotíně

17. 6.

Sen noci svatojánské - mimořádné slavnostní představení ke 160. výročí zbraslavských
divadelních ochotníků

20.30, Městská zahrada, Zbraslav

23. 6.

Divadelní slavnosti - zahájení, koncert orchestru ZUŠ Dobřichovice, vokální skupiny
Cabinet a kapely A. Skutila

20.00, zámek Dobřichovice

24. 6.

Divadelní slavnosti - Modré z nebe (Divadlo Bakov n. Jizerou)

20.00, zámek Dobřichovice

25. 6.

Divadelní slavnosti - Tragédie na Mississipi (Divadelní soubor Rozkoš, Praha)

20.00, zámek Dobřichovice

29. 6.

Swing pro Zbraslav - koncert Big bandu Biskupská se sólisty Kateřinou Tošnarovou
a Ester Kubátovou a speciálním hostem, zpěvákem Tomášem Savkou.

18.00, areál Bowling Zbraslav

Facebook / Kultura v Černošicích
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NOC KOSTELŮ
Kdy: 9. června
Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Černošicích
V pátek 9. června proběhne Noc kostelů.
Po celé republice na ni připravuje program
na 1200 kostelů a modliteben. Mezi nimi
i náš černošický kostel Nanebevzetí Panny
Marie.
Program:
• 18.30 h - zahraje Canzonetta á 5, dechové kvinteto posluchačů konzervatoře
pod vedením Michaela Vernera
• 20.00 h - prohlídka kostela s doprovodným slovem Huberta Poula
• 20.30 h – vystavené bohoslužebné
oděvy okomentuje Ivan Tobek
Kostel bude otevřený od 18 do 23 hodin. Srdečně zveme!
Za farnost Lucie Poulová

BUKIFEST 2017
Srdečně Vás zveme na již 9. ročník černošického BUKIFESTu, který je vždy věnován vzpomínce na textaře a hudební osobnost Michala
Bukoviče. Jako každý rok, tak i tentokrát, Vás
čeká večer plný dobré muziky v rytmu country i starého dobrého rock´n´rollu, zkrátka
hudby, kterou Michal Bukovič sám skládal
nebo ji měl rád a máme ji rádi i my. Proto si
prosím poznamenejte do svých kalendářů
a diářů, že letošní BUKIFEST se uskuteční
v pátek 8. září od 19 hodin v černošickém
Club Kině. Program a další podrobnosti budou následovat v dalších IL.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Za organizační tým
Magdaléna a Michaela Voldřichovy

Rockový Slunovrat
Kdy: 3. června
Kde: Lesní divadlo Řevnice
Kdo chce zažít opravdové hudební žně a nemít
přitom vítr v peněžence, festival Rockový Slunovrat si zamiluje. Za 150 Kč v předprodeji slibuje
nejnabitější program ve své jedenáctileté historii. Na třech pódiích se představí téměř dvacítka
ostřílených kapel české i zahraniční hudební
scény. Headlinerem festivalu je kapela Dubioza Kolektiv z Bosny a Hercegoviny. Kromě nich
v řevnickém Lesním divadle zahrají Tata Bojs,
Hentai Corporation, Circus Problem, Sto Zvířat,
Fast Food Orchestra, Prague Conspiracy, Timudej, TiNG, The Slapdash, K2, Nano a v neposlední řadě také punková formace Dead Neck
z Velké Británie.
Hlavním mediálním partnerem festivalu je rádio Beat a rádio Kiss 98. Festival tak žánrově
obohatí Beat Stage, která se ponese v rytmu
rocku a punk-rocku.
Veškeré podrobnosti o události najdete na
www.rockovrat.cz a na facebooku.
Na základě tiskové zprávy organizátorů akce
zpracovala Adéla Červenková
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Výstava Cestou necestou a jinudy
Kdy: od 5. do 31. srpna
Vernisáž se koná v sobotu 5. srpna
od 16 hodin
Kde: Mokropeská kaplička
Vernisáž se koná v sobotu 5. srpna 2017 v kapličce sv. Václava v Černošicích-Mokropsech od
16 hodin. Výstavu zahájí a úvodní slovo pronese
Mirka Humplíková a Jana Zelinková, hudební
vystoupení Jana Vavřínková. Výstava potrvá do
31. srpna, otevřeno úterý-neděle, 10-12 / 1317 hod.
Hana Bláhová, narozena 20. ledna 1952 v Litoměřicích. Absolventka aranžérské školy a Odborné školy výtvarné, Hollarovo nám. v Praze,
obor propagační výtvarnictví. Od roku 1974 působila v odd. propagace Potraviny Praha.
Po odchodu akad. soch. Marie Borkové do
důchodu vedla v letech 1983 – 2012 výtvarný
obor v Základní umělecké škole v Černošicích
a ve Všenorech. Aktivně se účastní letních výtvarných plenérů s Národní galerií Praha pod
vedením prof. Zdeňka Hůly. Pracuje na jednodenních výtvarných dílnách s NG Praha pod vedením Jitky Handlové a Marie Ladrové.

Zabývá se malbou, kresbou, kombinovanou
technikou, akvarelem. Má ráda lidi, přírodu, zvířata a vše živé. Maluje na letních plenérech na
Ostrém, Písku, Levíně, Křešicích i jinde. Maluje
krajiny, lidi, dění okolo sebe. Pracuje i ve vlaku
z Černošic do Prahy, hlavního nádraží a zpět.
Srdečně zvou
Hana Bláhová a Pavel Blaženín

z města a okolí

Mifun párty v karibském stylu
Kdy: neděle 25. 6. v 15.00
Kde: Club Kino
Tohle si rozhodně nenechte ujít! Zábavné odpoledne pro děti i dospělé!
Dětský sbor Mifun oslaví konec sezóny karibskými rytmy „Son Jarocho“. Čeká nás pestrý
program, kde nebude chybět celá řada skvělých
hostů české i zahraniční hudební scény, pěvecká soutěž o zajímavé ceny, projekce, tancování
a stylové dobroty. Jako hlavní host vystoupí mexická kapela Mogo Mogo, která si k nám odskočí
od svého evropského turné, ale těšit se můžete
i na zcela nový latino mix od DJ Fluxe, připravený
speciálně pro tuhle příležitost. Vstupné 50 Kč.
Přijďte, těšíme se na Vás!
Za Mifun
Jiří Polívka

FOTO: archiv Mogo Mogo

-- Vystoupení dětského sboru Mifun letos „osvěží“ hudba mexické kapely Mogo Mogo. --

O kapele
JAROCHO, tak se v hovorové španělštině označují lidé i věci z oblasti mexického zálivu, v mexickém státě Veracruz. Přes dvě a půl století
se zde rozvíjí osobitý hudební styl “Son Jarocho”. K němu patří specifické hudební nástroje kytarového typu, jako například jarana nebo
requinto. Texty písní jsou často romantické, opěvují přírodu nebo

vyprávějí humorné historky ze života námořníků. V mexickém zálivu
na poloostrově Yucatán, ve státě Quintana Roo se rozkládá starodávné a malebné městečko Tulum. Prolínání vlivů španělské, karibské
a kultury původních obyvatel zde dýchá na každém kroku a promítá
se i do hudební tradice celé oblasti. Právě z tohoto inspirativního
prostředí pochází pětice muzikantů tvořící kapelu Mogo Mogo, která
ovládá kouzlo, jak vás zanést na letní mexickou pláž.

Císař Karel IV. pojede i letos na Karlštejn

Již po jedenácté vyrazí průvod císaře Karla
IV. z Radotína na hrad Karlštejn. A my jsme
rádi, že vás můžeme opět po roce na tuto
výjimečnou akci pozvat. Ve dnech 3. a 4. 6.
se můžete těšit na průvod s doprovodným
programem v jednotlivých obcích a městech,
kterými průvod povede. Jeho veličenstvo se
samozřejmě neopomene zastavit v Černošicích a také v Mokropsích. Na Karlštejn také

dorazí poselstvo vévody Štěpána Bavorského,
které poputuje z Králova Dvora, přes Beroun,
Tetín a Srbsko.
Svým rozsahem se jedná o jednu z největších historizujících akcí v České republice.
K tomu několik čísel: Oba průvody projdou
12 obcemi a městy a urazí celkem 38 kilometrů. Zatím je do příprav akce zapojeno 16
obcí, okolo 70 spolků, na 1000 účinkujících,
14 vozů, 50 koní a to jak v průvodu, tak i v doprovodných programech v jednotlivých zastávkách na trase průvodu. Přijedou delegace tří
měst z Francie a Německa. Akce bývá sledována zhruba 15000 diváky na trase průvodu
a v místech, kde se průvod zastaví.
A ještě krátký exkurs do minulého ročníku:
Průvod Karla IV. byl v loňském roce významnou akcí v rámci oslav 700. výročí narození
Karla IV. Tato kulturní akce přitom překročila
nejen hranice regionu, ale i republiky. Vždyť

loni přijelo na průvod zhruba 250 zahraničních hostů. Navíc pořadatelé Královského
průvodu byli pozváni, aby podobnou akci pomohli uskutečnit ve Francii (Molsheim) a v Itálii
(Lonigo), tedy v místech, kde císař Karel IV.
působil.
Letos se pořadatelství akce ujaly Město
Dobřichovice ve spolupráci se svazkem obcí
Dolní Berounka, agenturou Alotrium, Dobřichovickou Divadelní společností, pražskými
městskými částmi Radotín a Zbraslav, městy
Králův Dvůr a Beroun. Akce je zároveň podporována Středočeským krajem.
Černošice ovšem mají jeden primát. I letos
na průvod přijedou přátelé z Themaru, Molsheimu a Gerbrunnu.
Více detailů k programu průvodu se dozvíte
na adrese www.pruvodkarlaiv.cz.
Tereza Hibertová - Alotrium

-- Císař Karel IV. při loňském průvodu
s delegací z Molsheimu -FOTO: archiv Alotrium

25

z města a okolí

POHÁDKOVÝ LES
Kdy: sobota 10. června
Kde: Vonoklasy
Zveme Vás na 8. ročník stále oblíbenějšího POHÁDKOVÉHO LESA na Vonoklasech, který se
bude konat v sobotu 10. června. Nejen děti se
mají na co těšit! Lesní trasa, cca 1,5 km dlouhá,
bude lemována stanovišti s různými pohádkami,
nejen postavičkami, ale budou zde i kulisy, rekvizity a spousta legrace při plnění úkolů. Letos
bude hlavní pohádkou Anděl Páně, ale potkáte
i dokonalou říši Mrazíka, Indiány nebo Jezinky.
Pro všechny děti bude na konci cesty čekat pohádkový strom plný zasloužených odměn.
Vstup na trasu Pohádkového lesa bude otevřen

mezi 13. až 16. hodinou přímo na návsi, kde bude
připraven i doprovodný program - skákací hrad,
malování na obličej a občerstvení. Občerstvení
je zajištěno i na konci trasy nad lesem, kde bude
navíc dětská střelnice nebo možnost projížďky na
koni. Mezi 17. a 18. hodinou bude na konci trasy
průvod všech postav z říše fantazie a budete mít
možnost se s nimi vyfotit či jen tak pobýt u dobrého jídla. Konec akce je kolem 18. hodiny.
A zda překonáme loňský rekord 80 kostýmovaných postav, o tom se přijďte přesvědčit sami.
Těšíme se na vás.
Akci pořádá ToJeVono z.s. (www.tojevono.cz)
ve spolupráci s obcí Vonoklasy a hasiči Vonoklasy. Vstupné je dobrovolné.

2x FOTO: ToJeVono

Za organizátory Jitka Šílená

-- Ve vonoklaském pohádkovém lese je vždy spousta pohádkových bytostí. Letos k nim přibudou i ty z pohádky Anděl Páně. --

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
CUBECA, Karel: Faraonův následník – historický román ze starověkého Egypta;
ERMLOVÁ, Dagmar: Rod Ermlů z Charbinu
a můj životní příběh – autobiografické vzpomínky české autorky z umělecké rodiny;
FOJTOVÁ, Věra: Neviditelná zranění – román
z 2. světové války;
HORŇÁKOVÁ-CIVADE, Lenka: Marie a Magdalény – Magdaléna, Libuše, Eva...jedna rodová linie a stejný osud: všechny vyrůstají bez
otce. Magdaléna zažila nacistickou okupaci,
Libušino dětství, rámované kolektivizací končí
za okupace vojsky Varšavské smlouvy, Eva je
dítětem normalizace;
CHOLTICKÝ, Jaroslav: Belhavý kůň – povídky;
JACKSON, Lisa: Chladná krev – detektivka;
JARCHOVSKÝ, Petr: Zahradnictví – rodinnou
ságu tvoří tři samostatné, nicméně propojené
příběhy. Příběhy plné nečekaných zvratů se
odehrávají z velké části v rodinném zahradnictví v Jaroměři a v rodinném kadeřnickém salonu
v Praze;
MAAS, Sarah J.: Dvůr mlhy a hněvu – fantasy;
OP DE BEECK, Griet: Výš než v sedmém
nebi – dojemný příběh složený z životních eskapád pěti lidí, z nichž každý vede svůj každodenní
boj s osudem. Debutový román belgické autorky získal ve své zemi literární ocenění a v přípravách je jeho filmová verze;
SCHEUNEMANNOVÁ, Frauke: Jezevčíkova
kocovina - humorný román, další trampoty jezevčíka Herkula;
TOPOL, Jáchym: Citlivý člověk – dobrodružný román ze současnosti. Hrdinou románu je
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kočovný herec Táta se svou alkoholickou ženou
a dvěma syny, křižují Evropu, aby se pokusili nalézt staronový domov na březích Sázavy;
WALDEN, Laura: Maorská princezna – román z Nového Zélandu, maorská princezna
Ahorangi žije mezi bílými osadníky. Když se
nechá pokřtít na Lucii, její otec pronese krutou
kletbu a ta se postupně naplňuje: tragédie, nenávist a intriky provázejí ji i její potomky.
Naučná literatura:
GORDON, Maggi: Vyšívání krok za krokem
- více než 200 ozdobných stehů včetně výšivek
a vzorů;
KABÁTNÍKOVÁ, Marie: 100 zajímavostí ze
starých Brd - stovka krátkých kapitol popisuje
osudy rodáků, historické události, zajímavé památky i přírodní lokality brdského pohoří;
MARŠÁLEK, Martin: Osadní toulky - první
díl řady se zabývá expanzí nohejbalu z Prahy
do trampských a chatových osad v jejím okolí
(povodí Vltavy a Berounky), vznikem prvních
osadních turnajů jako klasické soutěžní formy.
Čtenáři naleznou popis každé osady s vlajkou, popis vzniku osady a vývoje nohejbalu,
historické a současné fotografie, rozhovor
s pamětníkem;
MELDRUM, Carol: Malé háčkované zázraky
do 30 minut - co všechno můžete uháčkovat za
méně než půl hodiny;
SVĚRÁK, Zdeněk: Půlstoletí s Cimrmanem
- kniha zachycuje slovem i obrazem historii
jednoho z nejslavnějších divadelních souborů.
Vychází u příležitosti 50. výročí založení Divadla
Járy Cimrmana.

Pro děti a mládež:
Planeta otázek a odpovědí - bohatě ilustrovaná všeobecná encyklopedie nabízí odpovědi na
více než 2000 otázek z nejrůznějších oblastí,
pro děti kolem deseti let;
BERNER, Rotraut: Léto. Obrázkové příběhy
- leporelo pro nejmenší;
JANOUCH, Jaroslav: Čarovné housličky pohádky;
JANOUCH, Jaroslav: Kouzelný bubínek autor zavede děti do světa důvěrně známého
z lidových pohádek - na český venkov s jeho
mlynáři, krajánky, krejčíky, a také s tajemnými
bytostmi;
JOHNSON, Jinny: Encyklopedie zvířat pro
děti - poznatky a zajímavosti ze světa zvířat,
přes tisíc nádherných barevných ilustrací;
NĚMEČEK, Jaroslav: Jak se chodí do pohádky se Čtyřlístkem - komiks;
ZAVŘEL, Štěpán: Zachráněný dědeček - příběh pro děti od 4 let.

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

