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FOTO: Ivan Látal

FOTO: Petr Kubín

-- Folklorní soubor Pramínek k černošické ZUŠce neodmyslitelně patří už řadu let.
Jeho vystoupení tedy na ZUŠ OPEN nemohlo chybět. --

Jak jsme si užívali ZUŠ OPEN
Je úterý 30. května, 8 hodin ráno, a to, na co jsme se téměř půl roku horečně připravovali, právě nastalo. Celorepublikové ZUŠ OPEN vypuklo! Naše ZUŠka opustila svou
secesní budovu a vydala se do všech koutů Černošic, abychom ukázali, co všechno
umíme.
Celodenní maraton ZUŠ OPEN zahájila naše ZUŠka šesti vystoupeními pro nejmladší děti z černošických školek. Část se odehrála v mokropeské
kapličce a druhá polovina proběhla v ZUŠ, mezi
obrázky výtvarníků. Na všech stanovištích se začaly objevovat barevné balónky s novým logem
školy. Sluníčko svíti, hřeje a pálí.
Před základní školou v Mokropsech vyrostlo
malé pódium, kde o velké přestávce začal „koncert“ dětí pro děti. Rozezněly se saxofony, klavír
i flétna v jazzových, swingových i filmových melodiích. Horko, ale nálada výborná!
Plujeme dál
Ve dvě hodiny zvedla svůj dlouhý krk černošická volavka, která dokumentovala časosběrnou
kamerkou na zobáku dění okolo sebe.
Na loď Kazi se naloďují nejen malí i větší muzikanti, ale také posluchači. Loď za zvuků příjemné
hudby vyráží na Berounku. Nebe se pomalu zatahuje, začínají padat první kapky, ale na lodi je
příjemně, veselo a je co poslouchat.
Při průjezdu kolem ostrova na plavidlo „útočí“ kmen domorodců, jak jinak než černochů,
který je doprovázen hejnem labutí, hus a kachen umně vytvořených výtvarníky, ke kterým

se však přidává i hejno překvapených ptáků
skutečných.
Déšť sílí v průtrži mračen. Na Kazi je však stále
veselo. Na pláži zůstává jen skupinka výtvarníků
poschovávaná pod plážovými přístřešky a je jasné,
že výtvarná dílna letos nebude. Tak snad za rok!
Klavír u Slánky a tanec na Vráži
Zatím před Slánkou u stanoviště autobusů
vzniká nová scéna. Pod stanem tu přežil bouřku
klavír, který se stane základem další hudební exhibice. Atmosféra má francouzský kolorit.
Vlaky i autobusy přijíždějí a odjíždějí, lidé procházejí, nastupují, vystupují, postávají, posedávají, poslouchají, klábosí a každý z nich si snad
odnáší dobrou náladu, jež je zde rozdávána plnými doušky.
Mezitím na Vráži v kavárně Cellarius probíhá výstava z dílny fotografů z Foto-školy vidění. Poklidnou náladu tu podtrhuje skupinka kytaristů svými
intermezzy. Po čtvrté hodině mohou konečně po
dešti vystoupit tanečnice Folklorního souboru
Pramínek s programem za doprovodu lidové kapely, i s programem současného tance na hudbu
L. Sluky a M. Kabeláče. Oživí tak celou plochu
okolo lavičky Václava Havla.
pokračování na str. 23

FOTO: Petr Kubín

-- Atmosféra před Slánkou měla francouzský
kolorit. --

z radnice
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-- Slavnostní požehnání na Masopustním náměstí (projev místostarosty Petra Wolfa). --

Přivítání nové cisterny CAS 20 „Lenka“ a požehnání oběma vozům

V sobotu 17. 6. se uskutečnil den otevřených
dveří hasičské zbrojnice v Mokropsech, kde po
celé dopoledne probíhal doprovodný program
(nejen) pro děti. Počasí události přálo. Uskutečnila se mimo jiné soutěž o nejhezčí hasičský
obrázek či ukázka první pomoci, při níž asistoval figurant Karel, kterého se však asi rozdýchat

nepodařilo (alespoň mně ne, jelikož jsem mu
zapomněla zavolat záchranku). Bylo možné si
prohlédnout obě nové cisterny - CAS 30 „Monču“ i CAS 20 „Lenku“ a zázemí zbrojnice včetně další techniky. K tomu účelu hasiči připravili
letáky i videa a při vysazování dětí do cisteren
zodpovídali různé otázky.
Vrcholem dne bylo slavnostní požehnání oběma novým cisternám na Masopustním náměstí
panem farářem Zdeňkem Skalickým. Tohoto
slavnostního aktu se zúčastnili zástupci města,
společnosti Kobit – THZ, s.r.o., která vozidla
městu dodala, zástupce HZS Středočeského

kraje Jakub Jakupaj a zástupci HZS hl. m. Prahy
– ředitel Roman Hlinovský, Milan Černý, Oldřich
Kinduch a Pavel Pečený.
Nová CAS 20 „Lenka“, jejíž pořízení bylo realizováno s finančním přispěním Středočeského kraje, tak byla prvně představena veřejnosti
a zároveň slavnostně zařazena do služby.
Děkujeme všem za spoluúčast při organizování a děkujeme též malým i velkým návštěvníkům
za návštěvu a za podporu. 
Monika Formáčková,
projektová manažerka
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Jednou větou...
• Přívoz přes Berounku z Mokropes na Kazín
je od 1. června součástí Pražské integrované
dopravy.
• Byla podepsána smlouva mezi Středočeským
krajem, městem Černošice (přispíváme na dešťovou kanalizaci) a stavební firmou M-Silnice,
a rekonstrukce krajské silnice ll/115 bude moci
brzy začít; celá realizace proběhne na několik
částí a potrvá až do příštího roku.
• Do výběrového řízení na výrobu a montáž okenních žaluzií v budově A ZŠ Mokropsy se opět nepřihlásil žádný zájemce. Město se rozhodlo snížit
požadavky na formální náležitosti nabídky a hledat dodavatele formou zkráceného poptávkového
řízení. Ani to nepomohlo a realizace se znovu
odkládá.
• Podpisové petiční archy na podporu kandidátů do prezidentských voleb, jmenovitě kandidátů
Jiřího Drahoše a Michala Horáčka, je možné podepisovat v podatelně Městského úřadu. První
várka podepsaných archů bude odeslána v červnu, podepisovat je možné až do listopadu.
• O prázdninách proběhnou stavební úpravy
v černošických školách: v ZŠ Mokropsy se vyjasní v centrálních šatnách - stěny dostanou nový,
světlejší kabát, nově natřena budou dřevěná
okna na budově A, již probíhá odvlhčení základů
budovy B a zateplení a výměna oken budovy C.

V ZŠ Komenského proběhne výměna vnitřních
rozvodů vody, kanalizace a tepelného zdroje.
• Černošický jez byl 29. 5. 2017 slavnostně
otevřen za přítomnosti dvou ministrů české vlády
(zemědělství a životního prostředí); volný pohyb
vodní fauny je nyní oficiálně povolen i v přilehlém
rybochodu.
• Záštitu města získal i další ročník Černošického běhu, plánovaný na sobotu 16. září 2017.
• Zastupitelstvo schválilo přesun v rozpočtu potřebný pro rekonstrukci domečku u ZUŠ a také
navýšení částky, kterou lze již letos investovat do
výstavby atletického oválu, na 10 milionů Kč; využili jsme mimo jiné úspor z výběrových řízení na
zateplení a odvlhčení základní školy.
• Rada města schválila doplnění nového spoje
městské autobusové linky, a to v 15:45 od černošického nádraží na Vráž, aby se zvýšila kapacita v odpoledních hodinách, kdy se mnoho lidí
vrací z Prahy.
• Byl vybrán nový provozovatel Café Vera ve
sportovní hale Věry Čáslavské – paní Monika
Barcziová a pan Jiří Hubáček, kteří mají zkušenosti z cateringu pro festivaly a společenské
akce a z pražských farmářských trhů; rada města
jim dala přednost před dvěma dalšími zájemci.
Ostré zahájení provozu se chystá na začátek
září.
• Radní schválili nákup více než 70 000 ks papírových sáčků na psí exkrementy – majitelé psů,
nebojte se je používat, je jich dost!

• Na čistírně odpadních vod odešlo jedno ze
dvou kalových čerpadel (v ceně cca 100 tis. Kč)
a dodavatel v odpovědi na reklamaci tvrdí, že se
jedná o běžné opotřebení; s tím se odmítáme
spokojit a budeme proti firmě činit další právní
kroky.
• Poslanecká sněmovna schválila navýšení podílu obcí na DPH, cca o 600-800 Kč na obyvatele. Po téměř úplné ztrátě našich příjmů z daní
OSVČ (loni skoro 10 mil., letos 0) je to vítaná
záplata.
• V červenci a září bude zastupitelstvo projednávat strategický plán města. Návrh lze nalézt
na webových stránkách města v sekci Projekty
a dotace/Studie a analýzy. Více informací níže
na této stránce.
• Přijďte k nám - hledáme spolupracovníky na
několik zajímavých pozic. Více informací v inzerátech na dalších stránkách IL.
• Přeji Vám všem pohodové
léto!
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

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

Strategický plán rozvoje města Černošice 2017 – 2020
V uplynulých měsících jsme připravovali aktualizaci strategického plánu rozvoje města, která
naváže na původní dokument, jehož platnost
skončila s rokem 2016. Došlo k vyhodnocení
opatření a záměrů, které byly v minulém období
vytčeny jako prioritní, a stanovení dalších opatření, která mají přispět k rozvoji města v období
let 2017 – 2022. Na přípravě nového dokumentu se podíleli zaměstnanci a vedení města, jelikož externí zpracování jsme vyhodnotili jako ne
zcela účelné.
V úvodu je shrnut především sociodemo-

grafický vývoj města, druhá část obsahuje vyhodnocení předešlého strategického plánu.
Třetí část rozvíjí vizi města, resp. čeho chceme
dosáhnout. Z toho plynou čtyři prioritní oblasti
a v jejich rámci navrhovaná opatření, která jsou
koncipována tak, aby byla konkrétní, reálná, termínovaná a měřitelná.
Navržený dokument je nyní zveřejněn na webových stránkách města, v sekci Projekty a dotace/Studie a analýzy, popř. v aktualitách, kde
si jej můžete prohlédnout. Projednání na zasedání zastupitelstva proběhne dne 12. července,

Důležitá telefonní čísla
Tísňové linky
112 Tísňová volání - centrální číslo
158 Policie
155 Záchranná služba
150 Hasiči - centrální číslo
156 Městská policie - centrální číslo MP
606 707 156 Městská policie Černošice
724 060 620 Městská policie Černošice
251 640 150	Sbor dobrovolných hasičů
Mokropsy

Technické a havarijní služby
840 850 860 Poruchy dodávky elektřiny
(ČEZ Distribuce)
602 324 785 	Poruchy vodovody
a kanalizace (Aquaconsult)
1239		
Poruchy plyn (RWE)
800 101 109	Poruchy veřejného osvětlení
(Eltodo)
724 126 770	Zprávy o závadách a nedostatcích ve městě (také na:
problem@mestocernosice.cz)

schválení dokumentu se očekává 6. září. Pokud
máte zájem na projednání tohoto dokumentu,
či vyjádření svého názoru, zveme vás tímto na
zasedání zastupitelstva, kde o navrženém materiálu proběhne diskuze.
V případě, že máte k materiálu nějaké dotazy či připomínky, lze se mailem obrátit na paní
asistentku Jitku Drahokoupilovou (jitka.drahokoupilova@mestocernosice.cz). Vaše dotazy se
pokusíme zodpovědět, připomínky vypořádat či
vnést do diskuze.
Monika Formáčková

Upozorňujeme občany,
že dne 7. 7. budou všechna
pracoviště městského úřadu
(Praha, Černošice,
vč. knihovny) z provozních
důvodů uzavřena.
Omlouváme se za případné
komplikace.
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Zprávy
z městské
policie
Mršina divočáka
Dne 2. 6. krátce po poledni přijala Městská
policie Černošice oznámení o mrtvém divokém
praseti v ul. Ukrajinská, Černošice v blízkosti
řeky. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že
prase je již ve stádiu rozkladu a leží v řece. Proto požádali jednotku SDH Mokropsy o vytažení
mršiny na břeh. Dobrovolní hasiči prase vytáhli
na břeh a za pomoci přivolaných technických
služeb ho naložili do kontejneru. Prase bylo
převezeno na skládku v Černošicích, kde si ho
nejbližší pracovní den převzala kafilérka.

Osoba v pátrání
Na základě poznatků PČR byla strážníky MP
Černošice dne 3. 6. v 19:27 hod. v ul. Karlštejnská, Černošice zjištěna osoba, která je
v pátrání PČR z důvodu nedostavování se k výslechu. Po zadržení muže bylo kontaktováno
obvodní oddělení PČR Řevnice, která si věc
převzala k dalšímu opatření.

Sražený pes
Dne 5. 6. byli strážníci MP Černošice přivoláni

do ul. dr. Janského z důvodu sražení německého ovčáka projíždějícím vozidlem, kdy řidič
vozidlo ani nezastavil a pokračoval dál v jízdě.
Strážníci na místě zjistili, že pes má poraněnu jednu přední tlapu, psa naložili do vozidla
a převezli na služebnu MP, kde bylo zjištěno,
že pes nemá známku ani čip. Z tohoto důvodu bylo provedeno šetření k možnému majiteli
v okolních ulicích, kdy zaměstnankyně městského úřadu poskytla MP informace o možných majitelích. Naštestí se podařilo majitele
brzo dohledat a pes mu byl předán.

Ženu 14 dní nikdo neviděl
Dne 5. 6. v nočních hodinách požádala městkou policii žena o prověření, zda se něco nestalo její kamarádce, která bydlí v ul. V Horce
v Černošicích, je již hodně stará a 14 dnů se
jí neozvala a nebere jí ani telefony. Strážníci
na místě zjistili, že ani sousedé tuto ženu delší
dobu neviděli. Přes okna RD nebyla žena nikde spatřena. Naštestí se podařilo zjistit přes
sousedy kontakt na jednu známou pohřešované paní, která uvedla, že byla před 14 dny
hospitalizována v nemocnici. Strážníci si tuto
informaci ověřili a oznamovatelku ujistili, že
paní je v pořádku.

Ztracené dítě
Dne 7. 6. naše městská policie přijala oznámení o osamělém, asi 6 letém chlapci na nádraží
ČD Černošice. Na místo ihned přijela hlídka

MP, kde strážníci zjistili, že chlapec šel ze školy v ul. Komenského se svým starším bratrem
a ztratil se. Strážníci chlapce naložili do auta
a přijeli do ZŠ, kde přes učitelky zjistili kontakt
na matku. Ta na místo poslala staršího bratra,
který již svého sourozence hledal a následně
odvedl domů.

První pomoc
Dne 17. 6. 2017 ve 22:20 hod. byla hlídka
Městské policie Černošice požádána o součinnost PČR ve věci poskytnutí první pomoci pro muže ve věku 52 let, který zkolaboval
nedaleko obce Kuchařík a měl zástavu srdce
a dýchání. Na místě již byli přítomni policisté
z obvodního oddělení v Řevnicích, kteří se
pomocí masáže srdce pokoušeli muži obnovit
základní životní funkce. Strážníci MP použili
na místě defibrilátor, kdy se u muže povedlo
částečně obnovit srdeční rytmus, nicméně
pouze na krátkou chvilku. Další již odbornou
pomoc zabezpečila osádka záchranné služby
TransHospital, která se dostavila na místo a za
pomoci svého defibrilátoru po druhém pokusu
muže přivedla k vědomí a následně jej odvezla
do fakultní nemocnice Motol. O zdravotní situaci muže nemáme žádné další informace, ale
pevně věříme, že díky včasné pomoci všech
zúčastněných složek IZS se muži podařilo zachránit život.
Otmar Klimsza,
Městská policie Černošice

Město Černošice přijme
na volné pracovní místo (2 pozice)

pro odbor Technických služeb
zaměstnance na pozici
pracovník Technických služeb
Druh práce a místo výkonu práce:
• drobné údržbářské práce
• stavební, úklidové práce k zajištění čistoty města
• údržba městské zeleně
• práce řidiče
• a další práce dle pokynů vedoucího odboru;
Kontakt:
Mgr. Šárka Slabihoudková – personální úsek,
tel: 221982522,
email: sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz
Riegrova 1209, 252 28 Černošice
P.S.: Přijďte, budeme na vás hodní
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Vítání občánků

FOTO: Barbora Malá

V pátek 20. května přivítal pan starosta Filip
Kořínek další nové občánky města Černošice
v krásném prostředí městského sálu na Vráži.
Vítání se zúčastnilo 21 narozených dětí spolu se
svými rodiči a někdy i celými rodinami. Program
pro naše nejmenší připravila Základní umělecká
škola Černošice. Na klavír zahrál Matěj Václavek. Za jeho vystoupení moc děkujeme.
Pokud jsme vítali i vaši ratolest a rádi byste
měli z květnového vítání občánků fotografie, můžete si o ně zažádat na adrese eva.rehorova@
mestocernosice.cz.
Další vítání v listopadu
Vítání nových občánků je velmi příjemnou
místní tradicí, kterou chceme držet, a roztomilé přírůstky naší místní komunity vždy náležitě
přivítat a odměnit malým dárkem. Těšíme se na
setkání s dalšími šťastnými maminkami, tatínky
a jejich dítky.

-- V květnu město přivítalo 21 nových občánků. --

Další vítání občánků plánujeme na 3. listopadu od 16 hodin, opět v městském sále v Centru Vráž. Přihlásit se můžete již nyní na emailu

eva.rehorova@mestocernosice.cz, nebo na telefonu 221 982 526.
Eva Řehořová, matrikářka

Město Černošice
- Městský úřad Černošice
Riegrova1209, 252 28 Černošice

Město Černošice vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

Město Černošice nabízí službu občanům.

svoz bioodpadu

REFERENT ODBORU
INVESTIC A SPRÁVY
MAJETKU

velkoobjemovými kontejnery
Cílem služby je usnadnit Vám likvidaci trávy, větví a listí, snížit tím naše společné náklady
z městského rozpočtu na směsný odpad a zamezit hromadám odpadu v prostoru města.

Kontejnery budou přistavovány na vybraná místa
v termínech (viz tabulka), a to vždy
v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.
Služba je ZDARMA.
Kontejnery budou označeny – nápisem na větve (sem patří u nastříhané větvičky z tújí,
okrasných keřů apod.) na trávu a listí, popř. spadaná jablka, jehličí a ostatní bioodpad.
Upozorňujeme, že kontejnery nejsou určeny k odkládání objemného odpadu typu
starý nábytek, matrace, koberce aj.
Sběrné místo bioodpadu je i nadále celoročně k dispozici také v areálu technických služeb
- v pondělí, ve středu a v sobotu.
Prosíme o důsledné třídění bioodpadu. Větve se štěpkují, ostatní bioodpad
odvážíme do kompostárny.

DUBEN – PROSINEC 2017

Místo přistavení
Komenského (u kostela)
Na Marsu x Pardubická
Husova x Kollárova (za bývalou MŠ)
V Habřinách (osada Zátoka Radosti)
Na Vírku
Topolská x Jasmínová
Měsíční x Jitřní
Osada Lavičky

datum

24. 6.

22. 7.

19. 8.

16. 9.

14. 10.

11. 11.

1. 7.

29. 7.

26. 8.

23. 9.

21. 10.

18. 11.

8. 7.

5. 8.

2. 9.

30. 9.

28. 10.

25. 11.

15. 7.

12. 8.

9. 9.

7. 10.

4. 11.

2. 12.

Mapa míst je na www.mestocernosice.cz. Bližší informace, dotazy, nápady či
připomínky na tel. číslo 251 641 183 nebo e-mail technicke@mestocernosice.cz.

Náplň práce – zaměstnanec bude převážně vykonávat práce spojené se zajišťováním agend investičního technika
•	příprava a realizace veřejných zakázek
pro investiční záměry města
•	komplexní zajištění investičních záměrů
od jejich přípravy, realizace až po do
dokončení
•	příprava, administrace a kontrola projektů investičních akcí města
•	příprava a vedení agendy související
s investičními dotačními tituly
•	komunikace se společnostmi zajišťujícími pro město investiční činnost
•	zajištění kontroly dodržování smluvních
podmínek při realizaci investičních akcí
města, podávání reklamací v případě závad na předaných stavebních dílech
•	příprava materiálů pro jednání orgánů
města
•	odborná činnost související s agendou
investic a správy majetku

Lhůta pro podání přihlášky
je do 12 hodin dne 12. 7. 2017.
Úplné znění vyhlášení včetně náležitostí přihlášky najdete na www.mestocernosice.cz,
příp. nás kontaktujte na tel. 221 982 522,
Mgr. Šárka Slabihoudková – personální
úsek, email: sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz.
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z radnice

Z 94. jednání Rady města Černošice (22. 5. 2017)
Odbor investic a správy majetku
•	Dodávka a montáž okenních žaluzií na
východní a jižní straně budovy A ZŠ Černošice-Mokropsy - vyhodnocení výběrového
řízení
Rada města Černošice bere na vědomí informaci a doporučení Komise z jednání o výsledku
výběrového řízení; ruší výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka a montáž okenních žaluzií na východní a jižní
straně budovy A ZŠ Černošice-Mokropsy“ z důvodu skutečnosti, že do konečného termínu podání nabídek nebyla doručena žádná nabídka.
Rada města ukládá Odboru investic a správy
majetku oslovit formou zkráceného poptávkového řízení vybraný počet firem a vyzvat je k podání
nabídky.
•	Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice nová výmalba na stávajícím syntetickém povrchu (galerie a chodba)
Rada města Černošice bere na vědomí přijaté
nabídky na výmalbu šaten a chodby v ZŠ Černošice; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky
firmy Miloslav Mleziva, úklidové a malířské práce, IČ: 464 27 821, Smetanova 284, 273 45
Hřebeč na výmalbu šaten a chodby v ZŠ Černošice za celkovou částku 24.996,79 Kč včetně
DPH; schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 19.
Rada města ukládá Odboru investic a správy
majetku realizaci usnesení a Finančnímu odboru zapracovat změnu rozpisu rozpočtu č. 19 do
rozpočtu pro rok 2017.
• Výměna vnitřních rozvodů vody a kanalizace v ZŠ Černošice - Komenského - výběr
dodavatele stavby
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce na dodavatele stavby „Výměna vnitřních rozvodů vody a kanalizace v ZŠ
Černošice – Komenského“; souhlasí s výběrem
nejvhodnější nabídky společnosti TAKR stavební
s.r.o., IČ: 04753569, se sídlem: Nádražní 400,
386 01 Strakonice, na realizaci stavby „Výměna vnitřních rozvodů vody a kanalizace v ZŠ
Černošice - Komenského“ za celkovou cenu
975.722,97 Kč bez DPH; schvaluje 1) uzavření
smlouvy o dílo (CES 209/2017) mezi společností TAKR stavební s.r.o. a městem Černošice na
provedení stavby „Výměna vnitřních rozvodů vody
a kanalizace v ZŠ Černošice – Komenského“, 2)
rozpočtové opatření č. 38.
Rada města ukládá finančnímu odboru zapracovat RO do rozpočtu města a odboru investic
a správy majetku informovat dodavatele o výsledcích veřejné zakázky a zajistit uzavření smlouvy
o dílo CES 209/2017 s vybraným dodavatelem.
• Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice
- Komenského - výběr dodavatele stavby
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce na dodavatele stavby
„Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice –
Komenského“; rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o vyloučení společnosti
IBEKR s.r.o., IČ:28803426, sídlem Počaply
32, 533 04 Sezemice a společnosti KP servis
Most s.r.o., IČ: 28692811, sídlem Hradní 147,
435 02 Most-Souš z důvodu nesplnění podmínek zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky
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společnosti S.V.A. spol. s r.o., IČ: 18626467,
se sídlem: Pramenná 3, 148 00 Praha 4 - Kunratice, na realizaci stavby „Výměna tepelného
zdroje v ZŠ Černošice – Komenského“ za celkovou cenu 1.560.000 Kč bez DPH; schvaluje 1) uzavření smlouvy o dílo (CES 208/2017)
mezi společností S.V.A. spol. s r.o. a městem
Černošice na provedení stavby „Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice – Komenského“, 2)
rozpočtové opatření č. 37. Rada města ukládá
finančnímu odboru zapracovat RO do rozpočtu
města; odboru investic a správy majetku ukládá informovat dodavatele o výsledcích veřejné
zakázky a zajistit uzavření smlouvy o dílo CES
208/2017 s vybraným dodavatelem.
•	Rekonstrukce a přístavba radnice nové znění smluv č. 216/2017, 217/2017
a 218/2017 o připojení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města Černošice revokuje své usnesení
č.R/92/3/2017 ze dne 24. 4. 2017, protože
neodpovídá současným podmínkám smluvních
vztahů; 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 47.300
Kč; souhlasí 1) s uzavřením budoucí smlouvy
o připojení č.17_SOBS01_4121289649, CES
218/2017 (městský úřad) a úhradou podílu nákladů za připojení ve výši 44.500 Kč, 2) s uzavřením budoucí smlouvy o připojení č.17_SOBS01_4121896618, CES 216/2017 (městská
policie) (podíl nákladů za připojení je 0,00 Kč),
3) s uzavřením budoucí smlouvy o připojení
č.17_SOBS01_4121289630, CES 217/2017
(pošta) a úhradou podílu nákladů za připojení ve
výši 2.800 Kč.
•	Nákup síranu železitého do ČOV
Rada města Černošice bere na vědomí nákup
10 tun síranu železitého pro provoz ČOV; souhlasí s uhrazením faktury na nákup síranu železitého od společnosti KEMIFLOC, IČ 47674695,
Dluhonská 2858/111, 750 02 Přerov, ve výši
51.304 Kč bez DPH, přefakturované společností Aquaconsult, s.r.o.
•	Nátěry vnějších částí dřevěných oken na
východní a jižní straně budovy A ZŠ Černošice-Mokropsy - výběr dodavatele stavby
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce na dodavatele stavby „Nátěry vnějších částí dřevěných oken na
východní a jižní straně budovy A ZŠ Černošice-Mokropsy“; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Kalliopé, s.r.o., IČ:
25794914, se sídlem: Nám. Míru 36, 344 01
Domažlice, na realizaci stavby „Nátěry vnějších
částí dřevěných oken na východní a jižní straně
budovy A ZŠ Černošice-Mokropsy“ za celkovou
cenu 157.000 Kč bez DPH; schvaluje uzavření
smlouvy o dílo (CES 189/2017) mezi společností Kalliopé, s.r.o. a městem Černošice na
provedení stavby „Nátěry vnějších částí dřevěných oken na východní a jižní straně budovy
A ZŠ Černošice-Mokropsy“.
Rada města ukládá odboru investic a správy
majetku informovat dodavatele o výsledcích veřejné zakázky a zajistit uzavření smlouvy o dílo
CES 189/2017 s vybraným dodavatelem.

• Smlouva o úhradě odměny za zpracování architektonické studie Stavební úpravy
a přístavba ZŠ v Černošicích (sborovna,
učebna dílen a 4 kmenové učebny 4/2017)architektka Ivana Němcová
Rada města Černošice schvaluje návrh znění
a uzavření Smlouvy o úhradě odměny (CES č.
273/2017) mezi ing. arch. Ivanou Němcovou,
IČ: 13210165, Nad Trojou 787/5, 182 00 Praha 8 a městem Černošice ve výši 60.500 Kč
vč. DPH za zpracování architektonické studie
„Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicíchsborovna, učebna dílen a 4 kmenové učebny“
z 04/2017. Rada města ukládá odboru investic
a správy majetku zajistit uzavření smlouvy CES
č. 273/2017.
• Smlouva o dílo na rekonstrukci silnice
č. II/115
Rada města Černošice souhlasí 1) s uzavřením
smlouvy o dílo „II/115 Černošice, rekonstrukce
silnice“ (CES 259/2017) mezi městem Černošice a Středočeským krajem jako objednateli
a zhotovitelem společností M-SILNICE, a.s., IČ
42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice, 2)
s uzavřením smlouvy „II/115 Černošice, rekonstrukce silnice TDS + BOZP“ (CES 277/2017)
na výkon technického dozoru a koordinátora
BOZP při provádění rekonstrukce silnice II/115
mezi městem Černošice a Středočeským krajem
jako objednateli a poskytovatelem společností REINVEST, s.r.o., IČ 65410840, K Novému
dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, která se týká
příspěvku na vybudování dešťové kanalizace ve
výši 2 579 126,23 Kč s DPH.
Rada města ukládá odboru investic a správy majetku zajistit uzavření smluv dle tohoto
usnesení.
•	Rekultivace bývalé skládky U Dubu Černošice-stanovení příjezdové trasy
Rada města Černošice stanovuje příjezdovou
trasu pro stavební stroje po dobu realizace stavby Rekultivace bývalé skládky U Dubu Černošice, a to pouze po komunikaci K Dubu s napojením na komunikaci II/115 ul. Dobřichovická.
Rada města ukládá odboru investic a správy
majetku požádat stavební úřad o stanovení této
příjezdové trasy jako podmínku pro provádění
rekultivace skládky.
• Kupní smlouva č. 271/2017, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 2995/43
o výměře 5 m2 v obci a k.ú. Černošice, ul.
Slunečná
Rada města Černošice bere na vědomí přijatou nabídku od paní E.S., kterou projevila
zájem odkoupit pozemek parc. č. 2995/43
o výměře 5 m2 k.ú. Černošice, ul. Slunečná;
souhlasí 1) s přijatou nabídkou paní E. S. na
odkup pozemku parc. č. 2995/43 o výměře
5 m2 v obci a k.ú. Černošice v ul. Slunečné
za částku 4.000 Kč/ m2, 2) s uzavřením kupní
smlouvy č. 271/2017 mezi městem Černošice a paní E.S., jejímž předmětem je prodej
pozemku parc. č. 2995/43 o výměře 5 m2
v obci a k.ú. Černošice v ulici Slunečné za
částku 20.000 Kč a doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit kupní smlouvu
č. 271/2017.

z radnice
Úsek právní
• Schválení smlouvy o výpůjčce pozemku
se společností FROST FLOWER, s.r.o., aby
mohla být realizována rekultivace skládky
„U Dubu“
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce pozemku (č. CES
281/2017) se společností FROST FLOWER,
s.r.o., IČ: 27245047, sídlem Přístavní 321/14,
Holešovice, 170 00 Praha 7, kdy předmětem výpůjčky je část pozemku parc. č. 4090/1 v k.ú.
a obci Černošice o výměře 1550 m2; schvaluje
rozpočtové opatření č. 35.
Rada města ukládá úseku právnímu zajistit uzavření smlouvy dle tohoto usnesení a finančnímu
odboru realizovat rozpočtové opatření č. 35.
• Odpor proti platebnímu rozkazu ve věci
žaloby o zaplacení bezdůvodného obohacení za užívání pozemků pod pozemními
komunikacemi
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o žalobě na vydání bezdůvodného obohacení podané paní Janou Fillovou; souhlasí
s podáním odporu proti platebnímu rozkazu
sp.zn.: 6 C 71/2017 – 9; ukládá úseku právnímu zaslat Okresnímu soudu Praha - západ
v soudem stanovených lhůtách odpor dle tohoto
usnesení a vyjádření k žalobě o vydání bezdůvodného obohacení.
Finanční odbor
•	Změna rozpisu rozpočtu č. 18 a rozpočtová opatření č. 36 a 39
Rada města Černošice schvaluje 1) změnu rozpisu rozpočtu č. 18, 2) rozpočtové opatření č.
39; bere se souhlasem na vědomí návrh rozpočtového opatření č. 36; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit rozpočtové
opatření č. 36 podle přílohy č. 2.
Rada města ukládá finančnímu odboru realizovat změnu rozpisu rozpočtu č. 18 a rozpočtové
opatření č. 39 a předložit rozpočtové opatření č.
36 zastupitelstvu města k projednání.
• Fakturace vodného a stočného

Rada města Černošice schvaluje poskytnutí
slevy ve fakturaci vodného a stočného pro odběrné místo č. 615000 odběratele č. 685 z důvodu přechodně zhoršené kvality vody v důsledku odkalování vodovodního řadu po odstranění
poruchy ve výši 1 m3; pověřuje vedoucí finančního odboru rozhodováním o poskytnutí slevy na
vodném a stočném z důvodu zhoršené kvality
vody v důsledku odkalování vodovodního řadu.
• Pověření vedoucí finančního odboru
k provádění změn rozpisu rozpočtu
Rada města Černošice pověřuje Ing. Janu Ullrichovou, vedoucí finančního odboru, schvalováním změn rozpisu rozpočtu v rozsahu rady
města u položek 50XX (platy a související výdaje) v rámci ODPA 6171 - veřejná správa (úřad
města); ukládá finančnímu odboru následně informovat radu města o provedených změnách.
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
•	Zápis z 22. zasedání sociální komise dne
15. 5. 2017
Rada města Černošice bere na vědomí zápis z 22. zasedání sociální komise dne 15. 5.
2017.
Odbor informatiky
•	Nákup tonerů Kyocera 2017 - vyhodnocení VZ
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek a doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek;
souhlasí s uzavřením smlouvy CES 278/2017
s uchazečem poř. č. 2, Scenario s.r.o., IČ
29462177, Pohraniční 1435/86, 703 00 Ostrava, za celkovou cenu 279.946 Kč bez DPH
(338.734,66 s DPH).
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Poskytnutí dotace na Krimifest 2017
Rada města Černošice nesouhlasí s poskytnutím dotace panu Jaroslavu Kopicovi za účelem

organizace akce Krimifest 2017 a doporučuje
žadateli podat žádost v rámci grantového programu v příštím kalendářním roce.
Odbor vedení města
• Jmenování vedoucí právního odboru
Rada města Černošice jmenuje v souladu
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), v platném znění, na návrh tajemnice městského úřadu, vedoucí právního odboru Městského úřadu
Černošice paní Mgr. Slávku Kopačkovou a to
s účinností od 1. 6. 2017.
• Žádost o podporu akce Rockový Slunovrat v Řevnicích, dne 3. 6. 2017
Rada města Černošice souhlasí s podporou
akce Rockový Slunovrat v Řevnicích, včetně vyvěšení maximálně 3 reklamních plachet cca 1
m2 na území města Černošice a s uveřejněním
pozvánky v IL a na webové a facebookové stránce města.
• Žádost o záštitu města nad pořádáním 3.
ročníku závodu Černošický běh dne 16. 9.
2017
Rada města Černošice souhlasí s převzetím záštity nad akcí „Černošický běh“, který se bude
konat 16. 9. 2017 v Černošicích pro všechny
věkové kategorie a s využitím hřiště v Husově
ulici.
Rada města ukládá oboru školství zajistit inzerci v Informačních listech, informování občanů
pomocí SMS a zapůjčení vybavení k organizaci
závodu, odboru technických služeb posekat pozemek mezi hřištěm a Husovou ulicí a Městské
policii zajistit součinnost při organizaci závodu
(na křížení tras závodu s ulicemi Husova, K Dubu
a Černošická - Vonoklasy).
Návrhy členů rady města
• Program 22. zasedání zastupitelstva
města
Rada města Černošice schvaluje program 22.
zasedání zastupitelstva města.

Z 95. jednání Rady města Černošice (5. 6. 2017)
Odbor investic a správy majetku
• Sportovní areál u ZŠ Černošice - úprava
zadávací dokumentace
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o úpravách v zadávací dokumentaci a s tím
souvisejícími změnami; souhlasí se změnou
lhůty pro podání nabídek na 21. 6. 2017 do
9.00 hodin a se změnou termínu konání hodnotící komise pro otevírání obálek a posouzení
nabídek na 21. 6. 2017 od 9.15 hodin.
• Přidání autobusového spoje z Vráže k vlakovému nádraží Černošice
Rada města Černošice souhlasí s přidáním autobusového spoje linky č. 665 a s tím spojeným
navýšením nákladů na provozování autobusové
linky v částce 20.000 Kč, pro období od 1. 9.
2017 do 31. 12. 2017.
• Pachtovní smlouva č. 312/2017, jejímž
předmětem je pacht části pozemku parc.č.
6192/6 o výměře 50 m2 v ul. Zdeňka Lhoty
Rada města Černošice bere na vědomí přijatou nabídku od pana K. P., kterou projevil zájem

o pacht části pozemku parc. č. 6192/6 o výměře
50 m2 k.ú Černošice, ul. Zdeňka Lhoty; souhlasí
s nabídkou pana K. P. na pacht části pozemku
parc. č. 6192/6 o výměře 50 m2 k.ú. Černošice za částku 15.000 Kč/rok/50 m2; schvaluje
pachtovní smlouvu č. 312/2017 mezi městem
Černošice a panem K. P., jejímž předmětem je
pacht části pozemku parc. č. 6192/6 o výměře
50 m2 k.ú. Černošice v ul. Zdeňka Lhoty, před
č.p. xxx, za částku 15.000 Kč/rok/50 m2.
•	Bezúplatný převod pozemků parc. č.
6177/11, parc. č. 6177/5 a parc. č. 4285/2
v obci a k.ú. Černošice v Radotínské ulici od
Státního pozemkového úřadu
Rada města Černošice souhlasí s bezúplatným
převodem pozemků parc. č. 6177/11, parc. č.
6177/5 a parc. č. 4285/2 v obci a k. ú. Černošice v Radotínské ulici od Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, sídlem: Praha
3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ: 13000;
doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit bezúplatný převod těchto pozemků.

• Úprava kruhového výřezu pro strom ve
venkovním schodišti před vstupem do centrálních šaten ZŠ Černošice a zámečnická konstrukce pro zakrytí světlíku - změna
usnesení Rady města č. R/93/36/2017 ze
dne 9. 5. 2017
Rada města Černošice mění 1) usnesení dle
bodu II. tak, že souhlasí s cenovou nabídkou
společnosti 5D ATELIER, s.r.o., IČ 27612830,
se sídlem Velké Popovice 503, PSČ 251 69,
a to pouze na dodávku a montáž konstrukce na
zajištění světlíku ve výši 32.500 Kč bez DPH, 2)
usnesení dle bodu III tak, že schvaluje uzavření smlouvy (CES č 224/2017) se zhotovitelem
paní Monikou Špatnou; souhlasí s cenovou
nabídkou paní Monikou Špatnou, IČ 61044351,
se sídlem Nuselská 595/78, Praha 4 ve výši
59.700 Kč bez DPH (není plátcem) na úpravu
kruhového otvoru pro strom v hlavním nástupním
schodišti do centrálních šaten ZŠ dle architektonického návrhu společnosti Grido, architektura
a design, s.r.o.; ukládá odboru investic a sprá-
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z radnice
vy majetku vystavit na tyto práce objednávku
a uzavřít smlouvu o dílo k této objednávce.
• Výměna čerpadla v ČOV
Rada města Černošice bere na vědomí informace o poruše čerpadla v ČOV; ukládá odboru
investic a správy majetku ve spolupráci s právním odborem zajistit okamžitou reklamaci v souladu se smlouvou č. 61/2014 se zhotovitelem
HST Hydrosystémy s.r.o., ze dne 7. 5. 2014.
Úsek právní
•	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
563/2015 (zpracování lesních hospodářských osnov)
Rada města Černošice schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 563/2015 ze dne
23. 12. 2015 (zpracování lesních hospodářských osnov) uzavřené s Ing. Bořivojem Zimmermannem, kterým se stanoví konečná cena díla;
ukládá odboru životního prostředí zajistit podpis
dodatku č. 1 oběma smluvními stranami.
Finanční odbor
•	Rozpočtové opatření č. 41 a Změna rozpisu rozpočtu č. 22
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 41 a změnu rozpisu rozpočtu č. 22;
ukládá finančnímu odboru zapracovat rozpočtové opatření č. 41 a změnu rozpisu rozpočtu č.
22 do rozpočtu 2017.
Městská policie
•	Nákup nových softshellových bund pro
MP - obnova výstroje
Rada města Černošice schvaluje nákup nových
softshellových bund od firmy Francouz s.r.o.
IČO: 25234170, Chebská 79/23, Plzeň - Křimice 322 00 za cenu 47.499 Kč s DPH; ukládá řediteli MP vystavit na nákup objednávku
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Výběr provozovatele Café VERA

Rada města Černošice bere na vědomí jednotlivé návrhy uchazečů na provozování Café Vera;
rozhoduje o výběru nejvhodnějšího návrhu MgA.
Moniky Barcziové (IČ: 71714537, bytem U Třešňovky 482/1, 180 02 Praha) na provozování
Café Vera; ukládá odboru školství informovat
uchazeče o výsledcích posouzení jednotlivých
návrhů a úseku právnímu zpracovat návrh pachtovní smlouvy prostor Café Vera mezi vybranou
uchazečkou a městem Černošice.
Odbor technických služeb
• Žádost o schválení dodavatele a ceny na
nákup sáčků na psí exkrementy
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost zakoupení sáčků na psí exkrementy; souhlasí s udělením výjimky z vnitřního předpisu č.
5 „Zadávání veřejných zakázek“ dle bodu 5.1;
schvaluje uzavření rámcové smlouvy (CES č.
307/2017) s firmou Ivo Solnař, IČ 71681302,
Lužická 21, 120 00 Praha 2 – Vinohrady; ukládá odboru technických služeb realizovat toto
usnesení.
•	Havárie motoru sekačky Starjet
Rada města Černošice souhlasí s objednáním
nového motoru vč. montáže do sekačky Starjet
od firmy Agromak ND s.r.o., Lidická 155, 252
61 Jeneč, IČ 49824309 za celkovou cenu
cca 62.000 Kč vč. DPH; ukládá odboru technických služeb vystavit objednávku dle tohoto
usnesení.
• Smlouva o úhradě ceny díla č. CES
310/2017 za provedení kácení topolů v lokalitě Na Vírku
Rada města Černošice bere na vědomí provedení kácení a prořezu topolů a následné likvidace větví v oblasti Na Vírku; souhlasí s uzavřením
smlouvy o úhradě ceny díla č. CES 310/2017
s panem Miroslavem Peprným, Pod Homolí 192,
252 07 Štěchovice, IČ 18581994; souhlasí se
zaplacením ceny díla v celkové výši 356.406
Kč vč. DPH panu Miroslavovi Peprnému, Pod
Homolí 192, 25207 Štěchovice, IČ 18581994;

schvaluje rozpočtové opatření č. 42; ukládá
odboru technický služeb zajistit podepsání
smlouvy o úhradě ceny díla č. CES 310/2017
a finančnímu odboru realizovat RO č. 42.
Odbor vnitřních věcí
• Převod majetku od MPSV - telefonní
ústředny a ostatní zařízení
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
darovacích smluv v CES č. 252/2017 a č.
253/2017 s Českou republikou - Ministerstvo
práce a sociálních věcí IČ: 00551023, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, jejichž předmětem je bezúplatný převod majetku; ukládá
odboru vnitřních věcí zajistit podpisy smluv.
Odbor obecní živnostenský úřad
•	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 288/2016
o výuce anglického jazyka pro zaměstnance
JKM
Rada města Černošice schvaluje dodatek č. 1
ke smlouvě č. 288/2016 o výuce anglického jazyka pro 2 zaměstnance jednotného kontaktního místa (JKM), služby budou placeny z dotace
na činnost JKM.
Odbor vedení města
• Příspěvek na cestu klubu seniorů na Zahradu Čech v Litoměřicích
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím
příspěvku 5.000 Kč na cestu klubu seniorů (při
centru MaNa) na výstavu Zahrada Čech 2017
v Litoměřicích; schvaluje přípravu rozpočtového opatření; ukládá finančnímu odboru zpracovat rozpočtové opatření.

Z 22. zasedání Zastupitelstvo města Černošice (31. 5. 2017)
•	Závěrečný účet za rok 2016 a účetní závěrka za rok 2016
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí s celoročním hospodařením města Černošice za rok
2016, a to bez výhrad. Schvaluje 1) závěrečný
účet města Černošice za rok 2016 bez výhrad,
2) účetní závěrku města Černošice za účetní
období roku 2016 sestavenou ke dni 31. 12.
2016.
•	Rozpočtové opatření č. 36 a 40
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
rozpočtové opatření č. 36 a č. 40. Ukládá Finančnímu odboru zapracovat RO č. 36 a 40 do
rozpočtu.
• Kupní smlouva č. 271/2017, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 2995/43
o výměře 5 m2 v obci a k.ú. Černošice, ul. S.
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí přijatou nabídku od paní E. S., kterou projevila zájem odkoupit pozemek parc. č. 2995/43
o výměře 5 m2 k.ú. Černošice, ul. S.; schvaluje
1) nabídku paní E. S. na odkup pozemku parc.
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č. 2995/43 o výměře 5 m2 v obci a k.ú. Černošice v ul. S. za částku 4.000 Kč/m2, 2) kupní
smlouvu č. 271/2017 mezi městem Černošice
a paní E. S., jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 2995/43 o výměře 5 m2 v obci a k.ú.
Černošice v ulici S. za částku 20.000 Kč.
• Kupní smlouva č. 134/2017, jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. 4223/1
a prac. č. 4270/3 k.ú. Černošice, Na Vírku
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje kupní
smlouvu 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 J. L. za částku 150 Kč/m2.
• Kupní smlouva č. 298/2017, jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. 1682/2
o výměře 295 m2 a parc. č. 1682/176 o výměře 310 m2 v obci a k.ú. Černošice v Jitřní
ulici
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje Kupní smlouvu č. 298/2017 mezi městem Černošice a JUDr. Evou Kabelkovou IČ: 66201080,

sídlem Plzeň, Kamenická 1, PSČ: 312 00 jakožto insolvenčním správcem ve věci dlužníka: V.P.,
jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č.
1682/2 o výměře 295 m2 a parc. č. 1682/176
o výměře 310 m2 v obci a k.ú. Černošice v Jitřní
ulici za částku 60.500 Kč.
• Volba nového člena Grantového výboru
Zastupitelstvo města Černošice volí pana Michala Trešla do funkce člena Grantového výboru
s platností od 1. 6. 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 Jitky Drahokoupilové. 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.

z radnice

Zajištění průjezdnosti a průchodnosti místních komunikací
a bezpečného pohybu chodců na chodnících
-- Větvě stromů a keřů prorostlé přes plot ztěžují údržbu zeleně. Navíc zužují profil komunikací. --

Vážení spoluobčané,
z důvodu zajištění průjezdnosti a průchodnosti
místních komunikací, a to včetně chodníků, si
vás dovolujeme upozornit, že Městský úřad nemůže tolerovat přerůstající zeleň ze soukromých
pozemků, která přesahuje nad komunikaci
a omezuje tak bezpečnost projíždějících nákladních vozů Integrovaného záchranného systému,
vozů svážejících komunální odpad, případně jiný
odpadový materiál, či zasahuje do šíře chodníků
a omezuje tak bezpečný pohyb chodců, zejména dětí a starších lidí.
Protože řada majitelů nemovitostí sousedících
s místními komunikacemi včetně chodníků má
vysazeny stromy a keře v těsné blízkosti plotů,
dochází k prorůstání a přerůstání větví na pozemky, které jsou součástí chodníků a místních
komunikací. Zde pak tyto přerostlé větve zužují
profil komunikací.
A brání v bezpečné a bezproblémové údržbě
zeleně, tj. v sekání travnatých ploch.
Spadané nečistoty ze zeleně jako např. šišky,
jehličí, listí různé druhy ovoce apod. znečišťují
chodníky i komunikace a ohrožují zdraví spoluobčanů – uklouznutí na mokrém listí, smeknutí
nohy po šišce apod. Za úrazy, které tímto mohou vzniknout, zodpovídá vlastník přerůstající
zeleně.
Odstranění dřevin či ořezání větví je nutné
provést z hlediska bezpečnosti projíždějících
vozidel tak, aby byla zachována podjezdná výška 3,6 m.
O zeleň na parcele, která už není silničním
pozemkem, ale nachází se v jeho těsné blízkosti, takže větve stromů z něj mohou přesahovat
až do silnice, se má starat vlastník pozemku. Je

povinen provádět pravidelnou údržbu vegetace,
ořezávaní větví a kácení starých poškozených
stromů tak, aby nedocházelo ke škodám na životě, zdraví a majetku osob. V případě porušení
této zákonné povinnosti je vlastník odpovědný
za případnou škodu.
V případě dřevin omezujících pohyb svozových vozů je reálné nebezpečí, že nebude z důvodu neprůjezdnosti komunikace komunální
odpad vyvážen.
U pěších komunikací je nutné ořezávat přesahující dřeviny na podchodnou výšku 2,5 m, a na
šířku tak, aby nezasahovaly do průchodnosti
chodníků a nebránily chodcům v bezpečné chůzi. Chodci nemohou být nuceni kvůli přerostlé
zeleni vstupovat do vozovky, kde by mohli být
ohroženi projíždějícími vozidly, proto prosím berme ohled hlavně na děti, ale i na naše starší spoluobčany, často s omezenější pohyblivostí.
Zásah do přerostlé zeleně u nemovitostí, kde
jejich majitelé nebudou reagovat na naši prosbu
a výzvu, bude proveden městem na náklady majitele nemovitosti.
Prosíme a zároveň vás vyzýváme ke spolupráci při odstranění těchto přesahujících částí
dřevin v co nejkratší možné době. Toto opatření
prospěje jak bezpečnějšímu provozu a pohybu
v našem městě, tak i jeho krásnějšímu vzhledu.
Děkujeme za pochopení.

3x FOTO: – R. Petelíková

Renáta Petelíková,
vedoucí odboru technických služeb
-- Na šiškách napadaných na chodník či silnici
může někdo uklouznout. Za takový úraz by pak
nesl odpovědnost vlastník přerůstající zeleně. --
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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.

T.G.M. - ano či ne?
Dovolte mně malé zamyšlení nad anketou o pojmenování „návsi u kostela“.
Především bych velmi rád poděkoval panu
Alexandru Paříkovi za jeho nápad i aktivitu. Jen
pro ty mladší a později sem přistěhované bych
rád upřesnil, že rozvětvená rodina Paříků žije
v Černošicích již velmi dlouho a její působení
v obci zasahuje hluboko do dob 1. republiky
a tím i do doby T.G.M. Celá tato rodina se také
za ta dlouhá léta nemálo o rozkvět naší obce
zasloužila.
Pojmenovat nějaké opravdu významné místo v Černošicích po T.G.M. by jistě bylo velmi
vhodné a zvláště by se to hodilo v příštím roce ke
100. výročí vzniku naší republiky. Z reakcí různých zastupitelů, ale i jiných lidí bohužel vidíme,
že s pojmenováním „návsi u kostela“ náměstím nebo návsí T.G.M. nejsou příliš srozuměni
a s tímto názorem nesouhlasí. Škoda! Negace
jiného nebo nového je u nás bohužel velmi častým projevem.
Ptám se ale, proč významná a dnes zmodernizovaná škola v Mokropsích, která se původně
jmenovala „Masarykova obecná škola“ - a tento
název byl čitelný i z projíždějících vlaků - nenese
i nadále toto své krásné a původní pojmenování? Za dob komunismu byl tento její název odstraněn, ale po celá ta dlouhá léta byly stopy po
písmenech na omítce dobře viditelné i čitelné.
Teprve po novodobé rekonstrukci i tyto stopy

K návsi u kostela
Při čtení dvoustránky posledních Informačních
listů, ve kterých zastupitelé přemýšlí o pojmenování prostoru u kostela, mne napadá, jak je
vlastně snadné svést pozornost na něco, co
není tak důležité. Nemluvě o tom, že diskuze
byla vyvolána nesmyslným návrhem. Já ovšem
vidím v pozadí otázky pojmenování prostoru
před černošickým kostelem „dluh“ vedení města, jež vychází z nenalezeného architektonického řešení návsi a jeho následné realizace.
Krok k vydláždění byl povedený, zvýšilo to
důstojnost místa, ovšem zaznamenal jsem
v této lokalitě tlak na zvýšení počtu trvalých
parkovacích míst. Za těch několik let od rekonstrukce ulic v okolí je najednou prostor u kos-

FOTO: archiv V. Douska

definitivně zmizely. Myslím si, že zachování tohoto původního pojmenování v dnešní době,
kdy postrádáme skutečné osobnosti, by bylo
zcela přirozené a že tato škola by na ně mohla
být i patřičně hrdá a naopak o to měla sama usilovat již dávno.
Opravdu významné výročí vzniku naší republiky
k tomu dává obci i škole novou příležitost, která

se vyskytne pouze jednou za 100 let a na názory,
že je to velmi složité a komplikované bych odpověděl výrokem prezidenta J. F. Kennedyho, který
by oslavil své 100. narozeniny v tomto roce: „...
nesnažme se o to, co je snadné, ale o to, co je
nesnadné...“!
A proto děkuji panu Paříkovi, že se o to snaží!

tela a Komenského ulice velmi často zaplněn
auty, které zde parkují i déle než krátkodobě.
Vyvolává to pocit, že podmínky stavebních
řízení pro parkování na vlastních pozemcích
jsou nedostatečné. Často je vidět i auta na zelené ploše, kam přirozeně nepatří. Rozumím
také tomu, že nelze dořešit pěší komunikaci
k Penny Marketu do doby, než se zrealizuje
rekonstrukce železniční trati. Přitom se však
domnívám, že přichází poslední vhodná chvíle
maximum plochy tohoto prostoru ozelenit a vytvořit tak podmínky pro dlouhodobější klidovou
a bezpečnou zónu. Je také velká ostuda, v jakém stavu se nalézá přístupová cesta na hřbitov. Jezdí sem na hroby lidé nejen místní, ale
i z celé Evropy či světa.

Když náměstí, tak Mariánské
Pokud bych se měl vyjádřit k názvu návsi či
náměstí před kostelem, tak jsem toho názoru,
že tomuto prostoru přísluší název Mariánské
náměstí daleko více než ostatní návrhy. Tímto pojmenováním vyjadřujeme vztah k tomuto
místu. Respektujeme tím mariánský kostel,
který zde stojí již od 14. století. Mnoho generací místních obyvatel v kostele Nanebevzetí
Panny Marie bylo pokřtěno či oddáno a také
mnoho z nich bylo pohřbeno na hřbitově vedle
kostela. A tak, ať chceme nebo ne, toto místo
je spojené s mariánským kostelem.

Vladimír Dousek

Hubert Poul, farní kronikář
a člen Černošické společnosti letopisecké

Názor na článek p. Mališe z květnového IL
Pane zastupiteli Mališi,
v květnovém vydání Informačního listu se omlouváte za Vaše neobratné
vyjadřování na březnovém zastupitelstvu. Dále ve Vašem textu navrhujete,
jak provozovat černošickou sokolovnu.
Doporučujete pro inspiraci navštívit Sokolovnu Průhonice, majitel p. Babiš. Myslím, že argumentujete znovu neobratně. Možná nejste správně
informován, nebo je důvodem bezmezný a nekritický obdiv Vás jako člena
politické strany (hnutí) k Vašemu předsedovi.
V této provozovně jsou podobně jako v Čapím hnízdě ceny za sportovní
a gastronomické služby v podstatě dvojnásobné, než v podobných okolních zařízeních. Provoz je nastaven tak, aby je „cizí" lidé navštěvovali málo,
omezeně, nejlépe vůbec. To se „daří" plnit, skoro nikoho tam nepotkáte.
Určitě budete sborově tvrdit, že ne, ale projekty byly od počátku plánovány
především pro osobní prezentaci a potřebu Vašeho předsedy a jeho firem.
Podle vyjádření managera z průhonické sokolovny, je třeba její fungování
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dotovat částkou 1 mil. měsíčně. Domnívám se, že to není příklad dobrý
k následování.
Karel Hošek

Vážený pane Hošku,
informován jsem velice dobře, s manažerem Průhonické sokolovny
jsem se sešel a nechal si podrobně vysvětlit historii vzniku, počáteční investice, současný provoz a případné plány.
ANO máte pravdu, provoz je dotován 1 mil. měsíčně, ale tato částka právě představuje krytí nadstandartních služeb, o kterých jsem
se zmiňoval a považuji je za zbytečné. Jedná se zejména o dvojnásobné množství personálu (60 lidí).
Průhonickou sokolovnu jsem zmínil pouze jako příklad, co vše se
dá v obdobném prostoru provozovat.
Přemysl Mališ

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.

Bude jezdit přes Černošice 80 nákladních vlaků denně?
V současné době jezdí přes Černošice poměrně málo nákladních vlaků, kolem 27 denně, zatímco přes Děčín do Německa směřuje
100 vlaků denně, jak je patrné ze schématu,
kde tloušťka čar odpovídá počtu nákladních
vlaků. Důvodem je nevyhovující jednokolejná
neelektrifikovaná trať z Plzně přes Domažlice
do Německa, kde jezdí pouze 6 vlaků denně.
Pro tuto trať se připravuje modernizace, u které Sdružení železničních nákladních dopravců
(ŽESNAD) požaduje kapacitu alespoň 58 nákladních vlaků denně, což bylo potvrzeno i na
schůzce SO RDB s MD, SŽDC a ŽESNAD
(13. 2. 2017). Vzhledem k tomu, že většina
těchto vlaků pojede do Plzně právě přes Černošice, naroste zde počet nákladních vlaků
na asi 80 denně. Otázka tedy vlastně není,
zda vůbec, ale od kdy a jak dlouho.
Podle vyjádření SŽDC o modernizaci Plzeň-Domažlice (e15.cz, 18. 4. 2017), má
být dokončena v roce 2025. Pro stavbu je
schválená studie proveditelnosti a zpracovává
se dokumentace pro ÚR a EIA a v samotné
Plzni již stavba nyní začíná v rámci akce Uzel
Plzeň a to demolicí celé čtvrti. Pokud bychom
vzali jako měřítko v současnosti probíhající
železniční stavbu před Plzní, která bude od
zpracování EIA do dokončení trvat 13 let, dá

100 x opakovaný nepořádek!

se očekávat dokončení modernizace PlzeňDomažlice kolem roku 2030.
Jediné co může těch 80 nákladních vlaků
odvést jinam, je nové spojení Praha-Beroun,
asi převážně tunely. Tam bohužel příprava
vázne. SŽDC ještě nezadala ani studii proveditelnosti. Za jak dlouho po dokončení modernizace Plzeň-Domažlice dojde k výstavbě
nového spojení Praha-Beroun, je dáno skluzem přípravy a možnostmi financování. Co se
týče rychlosti výstavby, například ražba tunelů
ve zmiňované stavbě před Plzní postupuje asi
3,8 km/rok.
Znepokojující je, že optimalizace (koridorizace) současné trati 171 přes Černošice
má být financována z fondů EU pro páteřní
síť TEN-T, čemuž mají odpovídat i parametry,
například třída zatížení 22,5 t/nápravu pro
rychlost 120 km/h. Zdá se dosti nepravděpodobné, že současně s přípravou a realizací
optimalizace 171 jako stavby TEN-T by bylo
možné připravovat paralelní nové spojení také
jako součásti TEN-T a žádat na ně prostředky
z EU.
Radim Blažek

2x FOTO: M. Mališová

Jak dlouho ještě budete plýtvat, pane starosto, našimi penězi po každém dešti, kdy
nastoupí četa technických služeb, aby odklidila štěrk, vyčistila kanály a zavezla vyplavená koryta novým štěrkem, aby zase mohl být
příště vyplaven do Karlické a Vrážské ulice?
Ničí auta, boty, kanalizaci atd. Apeluji na Vás
od roku 2010, kdy jste byl námi zvolen. Právě
jsem zaplatila daně z nemovitosti a stále nemám pocit, že bydlím v nejdražším a nejluxusnějším městě ČR.
Markéta Mališová
Za poslední roky jsme opravili desítky ulic
a i na Karlickou a Pražskou (odkud se štěrk
vyplavuje) se chystáme. Pod čarou dříve
zůstávaly i kvůli potížím s pozemky. Projekt
máme hotový. Letos to ale nebude, není na
to už v rozpočtu.
F. Kořínek
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-- Vonoklaský les opět na jeden den ožil pohádkami. --

Vydařený Pohádkový les na Vonoklasech
Každoročně očekávaný Pohádkový les na Vonoklasech se opět velmi povedl. Zásluhu na
tom mělo krásné počasí a hlavně nálada dětí,
rodičů a všech účinkujících. Potvrdila se již
pravidelná účast kolem 350 dětí.
Zajímavostí je, že se do lesa vydalo 47 vonoklaských dětí (Vonoklasy mají cca 100 dětí do
13 let), 88 dětí z Černošic, 16 dětí ze Solopisk
a třeba 17 dětí z Prahy. Pražské děti, stejně
jako početná skupinka dětí z Brna, byly většinou kamarádi místních. Ale přijely i děti z takových míst jako jsou Říčany, Jeneč, Benešov,
Břežany, Neratovice, Chrášť, Vlkov, Žlutice,
Chýně, Mořina apod. A spousta z těchto dětí
nešla do našeho Pohádkového lesa poprvé.
Mrazík bodoval
Jsme za vysokou účast rádi a všem děku-

jeme za štědré dobrovolné vstupné. Protože
hlavně díky němu jsme schopni z každého stanoviště udělat jedno velké divadlo. Obrovský
úspěch sklidil Mrazík. Úžasný Ivánek, Mrazík,
Dědeček Hříbeček, Marfuša, Nástěnka i Ježibaba. Pochvalu si zaslouží za neskutečné kulisy s otočnou chaloupkou na kuří nožce nebo
sáněmi s kocourem. Ale i všechna ostatní
stanoviště byla dokonalá - Loupežníci, Anděl Páně, Vodníci, Indiáni, strašidelný Hejkal.
Škoda, že není prostor jmenovat všechny.
Přijďte za rok a přesvědčte se sami, že jsme
parta nadšenců, kteří dělají věci nejen pro radost dětem. Jsem také rádi, že naše akce má
i přidanou hodnotu v tom, že se do Vonoklas,
kde jinak končí silnice, dostanou i cizí děti
a černošické děti tak mohou poznat místo,
kde žijí jejich vonoklasští kamarádi ze školy

-- Postavy z Mrazíka se v pohádkovém lese
objevily poprvé. A sklidily ohromný úspěch. --

a školky. Těšíme se za rok, v podobné době
kolem 10. června.
Jitka Šílená za Tojevono z.s.
www.tojevono.cz

Sbory Vocalissimo a Chorus Puellaris rozezpívaly MaNu
Každý měsíc se v přívětivých prostorách komunitního centra MaNa lidé scházejí, aby si tu
popovídali, vyslechli přednášku z historie obce
či zorganizovali zajímavou akci. Tou poslední
a velmi úspěšnou byl zájezd na výstavu Zahrada
Čech Litoměřice, kam dorazil plný autobus spokojených černošických seniorů.
Ve čtvrtek 18. května se pak komunitní centrum stalo místem krásného mezigeneračního
setkání. Do Černošic přijeli studenti pražského
Gymnázia Jana Keplera a dívky z nově vzniklého
pěveckého sboru Chorus Puellaris. To vše pod
taktovkou uměleckého vedoucího, kterým není
nikdo jiný než bývalý úspěšný sbormistr sboru
Chorus Angelus, pan Roman Michálek. Jarní
koncert otevřely sérií lidových písniček dívky
donedávna působící ve sboru Chorus Angelus.
Nyní skupina vystupuje samostatně pod vedením Romana Michálka.
Poté usedl ke klavíru student Gymnázia Jana
Keplera Vojtěch Frei a MaNu rozezněly syté hlasy gymnazistů sboru Vocalissimo. Na programu
12

byly skladby moderní, spirituály i ekumenické
písně z Taizé. Pan profesor a jeho nadaný student se střídali u klavíru a pomyslné dirigentské
taktovky. Koncert gradoval a k hlasům studentským se přidávaly i hlasy nadšených posluchačů. To když MaNou zněla slova slavného Klobouku ve křoví či Davida a Goliáše. Přídavky
FOTO: archiv Společenství seniorů

obstaraly lidové písničky, takže nakonec zpívali
úplně všichni. Ochotní, milí a talentovaní zpěváci
připravili se svým učitelem černošickým seniorům kouzelné hudební odpoledne.
Děkujeme.
Za Společenství seniorů
Alena Štěpánková
-- Vystoupení v MaNě probíhalo pod taktovkou
sbormistra Romana Michálka. --

z města a okolí

Chorus Angelus - konec sezóny v pražském kostele, škole
i domově pro seniory
FOTO: archiv Chorus Angelus

Letošní sezónu tentokrátl Dětský pěvecký sbor
Chorus Angelus zakončil pohostinsky na koncertu smíšeného studentského sboru Evropská
v pražském kostele Martin ve zdi. Pod vedením své umělecké vedoucí Jany Egemové a za
doprovodu klavíristky Natálie Egemové zazněly
jarní písně Hradeckého, Ebena i Temla (sólově
vystoupili Rozálie Chmelařová, Zuzana Žitková
a Jakub Růžička), spolu s Kopelentovou Mouchou na královském sídle a anglickou I never
touched a rainbow od Ruth Artmanové, které
doprovodila na příčnou flétnu Magdalena Hykšová. Společně se sborem Evropská zazpívali
lidovou Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Za svůj výkon
sklidili velký potlesk od přítomných posluchačů.
Chorálek Černošice ke konci školního roku
vystoupil několikrát - na květnovém festivale Jazz
Černošice, dále na celostátní akci ZUŠ OPEN
v Mokropeské kapličce a v polovině června také
na společném koncertě se začínajícími muzikanty v Základní umělecké škole Černošice.

Zprávy
z Jednoho stromu
Setkání se sexuoložkou Laurou
Janáčkovou
Ke konci května přijala pozvání do Komunitní
školy Jeden strom přední česká sexuoložka
Laura Janáčková. Je docentkou klinické psychologie Sexuologického ústavu 1. LF UK
a VFN v Praze. Založila Institut partnerských
vztahů a ve Všeobecné fakultní nemocnici oddělení somatopsychiky se dlouhodobě věnuje
onkologickým pacientům. Dvě stěžejní témata
byla vzhledem k místu konání nasnadě: Partnerské vztahy a Jak mluvit s dětmi o sexu.
Předem jsme avizovali, že pokud by se někdo z účastníků přednášky trochu styděl, může
svůj dotaz napsat anonymně na papír a bude
mu na konci setkání zodpovězen. Když jsme se
pozdě večer s Laurou Janáčkovou loučili, nebyl na papírku vzkaz ani jeden a přitom diskuze
dlouze přesáhla vymezený čas.
Tím kouzlem byla totiž naprostá otevřenost
a pohoda, kterou kolem sebe tato žena šíří,
optimismus, který dodává, když začínáte tušit,
že to, jak si vedete v partnerském životě, není
úplně excelentní, a dále i otevřenost a přije-

MŠ Barevný ostrov
přijme vedoucí školní výdejny
-hospodářku na 0,75 úvazek.
Požadujeme základy práce s PC, znalost
fakturace, výživových norem a spotřebního
koše, smysl pro pestré a zdravé stravování.
Nabízíme práci v příjemném kolektivu.
Volejte na 724 877 645 - ředitelka MŠ
A. Červenková.

-- Letošní sezónu zakončil Chorus Angelus na koncertu smíšeného studentského sboru Evropská
v pražském kostele Martin ve zdi. --

Chorálek Dobřichovice v polovině června potěšil svým svěžím zpěvem klienty Domova pro
seniory pod vedením své sbormistryně Zory
Strnadové. Zazněly především písně spojené
s ročním obdobím za doprovodu kytary, flétny

tí, kterým vám od první chvíle dává najevo, že
mluvit s ní můžete opravdu o všem bez „bázně
a hany“.
A jestli měli posluchači odcházet a v hlavě si
udržet jednu základní, stěžejní myšlenku, určitě
to byla takto (laicky interpretováno): Již od útlého věku se snažte s dětmi nalézt večer (klidně
pod rouškou stmívání, ať se méně stydí) čas,
naučte je povídat si, svěřovat se, nebát se o věcech mluvit. Naučte je vážit si svého těla, sebe
sama a odmítat jakékoliv chování druhých, které jim není příjemné. Jsou to oni a jejich tělo.
Mají na to právo.
A co se týká partnerských vztahů? Toho by
bylo! Tak si buď přečtěte některou z knížek,
které Laura Janáčková vydala, nebo přijďte do
naší školy za půl roku, to máme totiž už teď slíbené pokračování…
Krásné léto všem přeje za celý Jeden strom
Renáta Vonzová

Lesní mateřské školy versus
dětské lesní kluby
Změna školské legislativy stanovuje od ledna
letošního kalendářního roku rozdíl mezi lesní
mateřskou školou a dětským lesním klubem.
Dle příslušné zákonné změny mohou nově nést
název lesní mateřská škola pouze ta předškolní zařízení, která jsou zapsána do rejstříku škol

MŠ Barevný ostrov
hledá učitelku/učitele
anglického jazyka
na výuku AJ jednou týdně
v odpoledních hodinách v MŠ.
Volejte na 724 877 645
Andrea Červenková.

i houslí. Na závěr vystoupení děti zazpívaly také
známé lidové písně.Těšíme se na nové zpěváčky opět v novém školním roce v ZŠ Černošice,
Dobřichovice i Řevnice! Krásné léto všem!
Simona Kysilková Šnajperková

a školských zařízení. Ostatní zařízení, která
jdou cestou vzdělávání v přírodě a je jim blízká
lesní pedagogika, avšak nejsou ve školském
rejstříku zapsána, nemohou mít ve svém názvu
označení lesní MŠ.
Od 17. 1. 2017 mohou organizace, které
provozují lesní kluby pro děti, žádat o zápis
svých klubů do rejstříku škol a školských zařízení. Vzhledem k tomu, že Asociace lesních
mateřských škol mnoho let usilovala o zrovnoprávnění vzdělávání pro „lesní školky“ v systému
předškolního vzdělávání, jedná se o možnost,
kterou například se zavedením povinného školního roku pro předškoláky, uvítá jistě i mnoho
rodičů. Organizace zřizující dětské lesní kluby
a rodiče se tak mohou svobodně rozhodnout,
kterou cestou se vydají a jaké výhody či nevýhody jim tato cesta přinese (získání normativů na
žáka či provoz bez dotací, možnost uplatnění
či neuplatnění slevy na dani za školkovné, řádné docházení předškoláků či jejich individuální
vzdělávání). Organizace Jeden strom z.ú. se
vydala cestou zápisu do rejstříku škol a školských zařízení pro svoji Lesní MŠ Na dvorečku
v Letech u Dobřichovic a uspěla.
Uvidíme, co nám první ověřovací rok, kdy budou nově zapsané lesní MŠ pod záštitou MŠMT
a krajů, přinese.
Alena Laláková,
ředitelka Jeden strom z.ú.

Mateřská škola Topolská
v Černošicích-Mokropsech
přijme zaměstnance
na pozici školnice.
Jedná se o úklid budovy,
údržbu zahrady
a výpomoc s dětmi.
Pro další informace volejte 602 370 636.

13

z města a okolí

Krátké zprávy
ze základní školy

3x FOTO: archiv ZŠ Černošice

Ohlédnutí za školním rokem
2016/2017
Další školní rok je za námi. Začali jsme v září později, ale do června se nám podařilo vše dohnat.
Uspořádali jsme několik výletů a exkurzí (do Krakowa, Anglie i po vlastech českých), mnoho tříd
vyjelo na školu v přírodě a sedmáci si zalyžovali
v Jizerských horách i Krkonoších.
V závěru školního roku jsme s úspěchem
pořádali Školní akademii s podtitulem Pořád se
něco děje. Většina tříd zde předvedla své různorodé scénky o letošních slavných výročích. Doufáme, že tím začala tradice školních akademií,
která potrvá i v dalších letech.
I letos naše škola slavila nemalé úspěchy
v nejrůznějších vědomostních soutěžích a olympiádách (ze zeměpisu, angličtiny i matematiky).
A naši žáci se neztratili ani ve sportovních disciplínách. 17. ročník Školní sportovní ligy pro
Prahu - západ naši reprezentanti vyhráli a velkou
zásluhu na tom má i pan učitel Martin Vodička.
Na začátku května proběhlo jarní kolo sběru
papíru. Podařilo se nám nasbírat neskutečných
11 tun papíru, za což jsme získali 11.530 Kč,
každá třída obdrží za svůj podíl poměrnou část
z těchto peněz, které může použít dle svých
představ.
Samí jedničkáři a tzv. Skokani roku, tedy žáci,
kteří dosáhli za uplynulý školní rok nejvýraznějšího zlepšení, byli (jako každoročně) na závěr
školního roku oceněni.
Nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017. Prázdninový provoz školy bude
zveřejněn na webových stránkách
(www.zscernosice.cz).
Přejeme všem krásné prázdniny!
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

-- Někteří žáci druhého stupně se v červnu podívali do Anglie. Mimo jiné navštívili i Windsor. --

Finanční svoboda
Během dvou dnů si třída 6.B doplněná o deset
žáků osmých tříd za podpory dvou lektorů ze
společnosti KFP zahrála hru "Finanční svoboda". Cílem bylo nejen zahrát si a vyhrát, ale dozvědět se něco i o finanční matematice a zlepšit
ekonomickou gramotnost mládeže. Hra byla
velmi emotivní - nebyla nouze o hádky, smích,
smutek, strategické manévry a doufání v trošku
toho štestí.
A o čem hra je? V ekonomické hře Finanční
svoboda se staráte o peníze mladé české rodiny. Vaším úkolem je v průběhu 30 let splnit
cíle, které rodina má (např. koupě rodinného
domu nebo vysněné dovolené) a dostat ji "za
vodu" – dosáhnout finanční nezávislosti. Na hře
je unikátní to, že věrně simuluje realitu. Používáte běžné produkty jako stavební spoření nebo
hypotéky a čelíte stejným situacím jako v životě,
např. zvýšení daní, ztráta zaměstnání nebo propady na burze.
A reakce našich žáků?
"Hra se mi velmi líbila, ale nelíbily se mi špatné
události! Naučil jsem se mnoho věcí s financemi." Vilém
"Prodal jsem pojištění majetku a hned nato se
nám vytopil barák!" Daniel

-- Žáci 6.B se při hře Finanční svoboda učili,
jak v životě řídit svoje finance. --
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"Líbilo se mi, že jsme se dozvěděli něco do
života, ale zábavnou formou." Eliška
"Nejvíc mě bavily hry podle skutečného scénáře. Někdy to bylo dost dlouhé, ale jinak super!" Adam
"Jsem ráda, že jsem se naučila pracovat s penězi, protože jsem zjistila, že to není vůbec jednoduché!" Lucie
"Myslím si, že to bylo celkem dlouhé a náročné, ale velmi jsme si to užili, protože jsme
se u toho smáli, chvílemi prohrávali i vyhrávali."
Jolča
"Moc se mi líbilo, že nás to seznámilo s budoucností a naučilo hodně nových pojmů."
Jan M.
"Bavilo mě počítat peníze. Dozvěděl jsem se
spoustu zajímavých věcí. Na hře mě nebavilo to,
že byla zdlouhavá." Dominik
"I když je hra dlouhá, tak není nudná. Nejlepší
cesta k bohatství AKCIE!" Pavel
Třída 6.B

Zájezd do Anglie
Na začátku června se vydali někteří žáci druhého
stupně na zájezd do Londýna a okolí. Na programu měli poznávání anglické metropole i konverzaci v rodinách, kde byli ubytováni. Jednodenní
výlet nás zavedl do univerzitního městečka Oxford i královského sídla Windsor, královnu jsme

-- Na školní akademii sehrála 2.B scénku o Marii Terezii. --

z města a okolí
Šlápota ve druhém pololetí

FOTO: archiv ZŠ Černošice

-- Jeden z výletů turistického kroužku Šlápota vedl na most Inteligence. --

však při své prohlídce nezahlédli, i když vyvěšená vlajka signalizovala, že je přítomna.
Přímo v Londýně jsme si prohlédli Muzeum
voskových figurín i Muzeum Sherlocka Holmese, projeli se double-deckerem i londýnským
metrem, nakupovali na proslulé tržnici v Camde-

nu a mnoho dalšího.
Z reakcí žáků je jasné, že si zájezd užili, a někteří se již nyní těší, kam pojedeme v příštím
roce.
Michaela Šlesingerová

Tajemství našeho těla
Další pohádka z našeho školního vzdělávacího programu je O Otesánkovi. Otesánek byl
vyrobený ze dřeva, ale z čeho je vlastně naše
lidské tělo? Společně s dětmi jsme se rozhodli
toto tajemství odhalit.
Povídali jsme si o lidském těle, jeho jednotlivých částech a jejich funkcích. Co máme kde
v těle umístěno a k čemu nám to slouží. Skládali jsme lidskou kostru z jednotlivých kostí a také
rentgenové snímky celé kostry. Prohlíželi jsme
si encyklopedie a studovali vnitřní orgány. Také
jsme zjišťovali, jaké smysly má člověk a vše si
vyzkoušeli.
Život ve tmě
Rozeznávali jsme různé chutě, vůně, poznávali zvuky podle sluchu a předměty hmatem.
Jaké to asi je, když někomu nějaký smysl
nefunguje? Pozvali jsme si do školky dvojici
nevidomých lidí, kteří přišli i se svým vodícím
slepeckým pejskem. Vyprávěli nám, jak se jim
ZDROJ: MŠ Topolská

žije, když nevidí.
Vyzkoušeli jsme si za použití různě upravených brýlí, jaké jsou druhy zrakového postižení.
Zkusili jsme si chůzi za pomoci bílé slepecké
hole. Vodící pejsek nám předvedl, co všechno umí a jak svým slepým lidem pomáhá. Také
jsme viděli mnoho kompenzačních pomůcek,
které nevidomým usnadňují život.
Hned následující den jsme si vyzkoušeli,
jaké to je být nevidomý. Děti si udělaly dvojice,
jeden z dvojice měl zakryté oči a druhý se snažil mu asistovat. V polovině dne jsme si role vyměnili. Vyzkoušeli jsme si běžné činnosti, které děláme každý den. Dojít si na toaletu, umýt
si ruce, vyčistit si zuby, učesat se, najíst se,
obléknout se. Šli jsme i na procházku a zkusili
si pohrát na zahradě.
Pro děti jsme připravili speciální hračky jako
sluchové a hmatové pexeso, domino, poznávali jsme předměty podle hmatu, po hmatu
jsme se snažili poznat kamaráda, zkusili jsme
nakreslit obrázek, podepsat se. Zkoušeli jsme
spojit kostky ze stavebnice, postavit řetěz
z jednotlivých dílků a také jsme se seznámili
s jednotlivými písmenky Braillovy abecedy.
Další den jsme hráli Kimovy hry na procvičování paměti a pozornosti.
Na návštěvu k zubaři i hasičům
Následující den jsme šli na návštěvu do zubní
ordinace k paní doktorce Jáchymové na Vráž.
Ordinaci jsme si prohlédli a paní doktorka nás
seznámila s vybavením ordinace a s tím, jak
to při prohlídkách u zubaře chodí. Dozvěděli jsme se spoustu důležitých věcí, jak si své
zoubky chránit a jak o ně správně pečovat, aby
nám vydržely co nejdéle zdravé.
-- Každý jsme si vyrobili svého kostlivečka z vatových tyčinek. --

I ve 2. pololetí školního roku 2016/17 se Šlápota činí.
Postupně se zúčastnila Dne otevřených dveří
Hasičského záchranného sboru, připomněla si
osudy mostu Inteligence, nádraží Bubny, odkud
byli transportováni Židé do koncentračních táborů a po válce obyvatelé německé národnosti
do Německa.
V pravoslavném chrámu svatého Cyrila a Metoděje a u Památníku heydrichiády v Libni vzpomínala 75 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
V Zemědělském muzeu Šlápotu zaujala interaktivní výstava o myslivosti a ve skleníku Fata
Morgana obdivovala tropické motýly.
S příchodem jara ale i sportovala – v Jump
aréně na Zličíně a volnočasovém areálu
Gutovka.
V květnových dnech, když už k nám dorazilo jaro, byla zajímavá cesta lanovkou na Petřín
a návštěva Leteckého muzea Kbely.
Za turistický kroužek Šlápota
Dan Patera, 7.D

Také jsme se šli podívat do hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů z Mokropes. Pan Prskavec nám velmi ochotně vše ukázal, vysvětlil,
co se k čemu používá, jak hasiči lidem pomáhají a proč jsou pro nás důležití. Vše jsme si
mohli zblízka prohlédnout a byli jsme nadšeni.
Aby tělo bylo zdravé
Po celou dobu našeho povídání a bádání
o lidském těle jsme si také povídali, jak se
správně chovat, jak si své tělo chránit a co dělat, aby bylo dlouho zdravé. Jak a co správně
jíst, na co si dávat pozor, jak předcházet úrazům a také sportovat.
Proto jsme uspořádali pro děti koloběžkový
výlet. Na koloběžkách jsme vyrazili po cyklostezce až do Černošic, tam jsme přejeli lávku
přes Berounku a po druhém břehu řeky jsme
se vraceli zpět na úroveň Mokropes, až ke Kazínské skále. Na zpáteční cestě jsme se stavili
na malé občerstvení v cukrárně.
Na cestu jsme se samozřejmě vybavili všemi
bezpečnostními prvky. Měli jsme helmy, chrániče, takže jsme dojeli v pořádku. Co ale dělat,
když se přece jenom stane nějaký úraz?
Základy první pomoci
Další den za námi do školky přijeli profesionální záchranáři, kteří děti naučili základům
první pomoci. I malé dítě totiž může zachránit
život. Vše jsme pečlivě poslouchali a také si vyzkoušeli. Nakonec jsme si prohlédli i sanitku,
kterou záchranáři do školky přijeli, veškeré její
vybavení a přístroje. Poznali jsme mnoho zajímavých a důležitých věcí o lidském těle, které
se dětem v životě budou jistě hodit.
Vám všem přejeme krásné a bezpečné léto.
Chraňte si své tělo, máte jenom jedno.
Kateřina Mandová,
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz
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z města a okolí

Dětský den s jarmarkem
a Královským průvodem
-- Dětský den spojený s jarmarkem se ve Sportparku u Berounky konal potřetí, Císař Karel IV. se svým královským
průvodem se zde zastavil již pojedenácté. To vše v jeden
den - v sobotu 3. června. --

-- Soutěžními stanovišti prošlo 160 dětí. Stanoviště vytvořili: SDH Mokropsy, TJ Sokol, Beránek (na snímku níže),
Kindergarten, Niki School in-line bruslení a Speleologický
klub Praha (ti zvýšili návštěvnost o další účastníky v podobě živých netopýrů). Děti za absolvování dostaly diplom,
vystřihovánku hasičského vozu, balónek, královskou
korunu a polaroidovou fotografii na památku. --

FOTO: Petr Kubín
FOTO: Petr Kubín

FOTO: Kateřina Beranová

-- Dětský den organizuje paní B. Malá (více
informací najdete v rozhovoru na str. 18-19)
ve spolupráci s odborem kultury. O zajištění
jarmarku se postaral pan P. Blaženín, vedoucí
tohoto odboru, s technickou podporou pana J.
Barchánka z firmy Šiba. -FOTO: archiv Kindergarten

-- V rámci programu na pódiu vystoupily mj. děti ze školky Kindergarten (na snímku).
Návštěvníci dále měli možnost zhlédnout dvě pohádky, několik šermířských soubojů, nebo si poslechnout známé písničky. Celý den jsme zakončili koncertem tzv.
Dojazzné. --
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FOTO: Petr Kubín

-- Starosta Filip Kořínek jakožto černošický purkmistr
obdaroval Císaře poukazem na plavbu po Berounce,
a spolu s družinou se pak vydal na další zastávku do Mokropes. --

z města a okolí
FOTO: Petr Kubín

-- Královský průvod dorazil v odpoledních hodinách za krásného počasí. Karla IV. (v podání Karla Krále) a Alžbětu Pomořanskou (Monika Vaňková)
pohostila děvčata z našeho Folklorního souboru Pramínek chlebem a solí. Císař nás za to odměnil pověřením svých několika nejlepších stavitelů, aby
nám byli nápomocni při stavbě nové radnice (škoda, že většina z nich zemřela ve 14. století), nedávno otevřenému jezu popřál bezpečnost, a černošickým občanům hodně radostných dětí absolvujících novou plánovanou (a nejen tu) školku. --

FOTO: Petr Kubín

FOTO: Petr Kubín

Mokropsy opět letos přivítaly Karla IV. Vzhledem k tomu, že si dovedeme představit náročnost dvoudenního pochodu, a poslouchání dlouhých projevů, a to vše v historických kostýmech, snaží se zde malá skupinka členů Mokropeského spolku jen o krátké, pokud možno trochu
vtipné přivítání. Letos to byl živý obraz ze křtu Karla IV.
Karel a jeho průvod se potěšil, nás naopak rozradostnilo Karlem po-

tvrzené privilegium na nejstarší Masopust v poberouní. Naše vyhlášené
krásné perníčky také udělaly radost celému průvodu i přihlížejícím dětem. V průvodu se také poprvé objevila Mokropeská vlajka, kterou si náš
spolek vymyslel a město Černošice velkoryse zaplatilo.
Ještě jednou všem děkuji.
Za Mokropeský masopustní spolek Jana Paďouková

...a ještě o Královském průvodu
Již tradiční Průvod Karla IV. s korunovačními
klenoty volně navazuje na historickou tradici poutě spojené s vystavováním císařských korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu (dnes
Karlovo náměstí).
Císař se svou chotí, s rytíři, jezdci a dalšími
příslušníky královského dvora vyjeli v sobotu 3.
června z Radotína, pokračovali přes Černošice
a Mokropsy do Dobřichovic, kde strávili noc.

V neděli se pak průvod vydal z Dobřichovic přes
Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby zde v Kapli sv. Kříže slavnostně uložil
korunovační klenoty.
Královský průvod uspořádalo již po čtvrté město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností, za
finanční podpory Středočeského kraje, svazku
obcí Region Dolní Berounka, Městských částí

Radotín a Zbraslav, Karlštejnského kulturního
sdružení a hradu Karlštejn. Rada města Černošice podpořila akci částkou 20 tisíc Kč a také
v rámci Regionu Dolní Berounka, z něhož Černošice představují asi třetinu obyvatel (a tedy i třetinu jeho příjmů z členských příspěvků). Letošní
ročník se konal pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.
Adéla Červenková
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z města a okolí

Společenské akce, komunitní život a veřejný prostor v Černošicích
s Bárami Malou a Novákovou
V jednom z předchozích vydání IL vyšel článek mj. o podpoře kulturních a společenských akcí. Tam ovšem chyběla zmínka o akcích, které vzniknou díky místním lidem,
kteří mají nápady, chuť, ochotu a schopnosti přispět do rozkvětu společenského,
dalo by se říci i komunitního života. Mezi takové se řadí i Bára a Bára – dámy, jejichž
společným znamením je obdivuhodná energie, touha neustále něco zlepšovat
a hlavně krásný úsměv, který vás chtě nechtě zkrátka vtáhne do jejich nadšeného
světa!
Báru Malou (dále BM) jste naposledy mohli potkat na začátku června ve Sportparku, kde
koordinovala Dětský den. Jakožto členka Komise
pro spolkovou činnost a komunitní život je také
patronkou některých černošických spolků.
Báru Novákovou (dále BN) si leckteří z vás asi
pamatují pod dívčím jménem Veselá. Pod tímto
jménem před sedmi lety vymyslela a začala organizovat tzv. prodej mezi vraty – Garage Sale.
Možná si někteří z vás vybaví, že na jaře na stromech ve městě přes noc vyrostly outfity (neboli
oblečení) – reklama/pozvánka na jejich společný
projekt Fashion Piknik
XX Kdy jste se přistěhovaly do Černošic
a kdo nebo co vás sem přivedlo?
BM: Před 11 lety.
BN: Před devíti lety jsme si tu zkusili bydlet v pronajatém bytě, sedm let už žijeme v Mokropsech.
XX Při jaké příležitosti jste se spolu seznámily?
BN: Bára se přihlásila na druhý Garage Sale, pak
si přiletěla jako velký vítr pro ceduli na plot a bylo
to.

5x FOTO: archiv B. Malé a B. Novákové

XX Co byl váš první společný projekt?
BM: Hallowen party
BN: Nebyla první Mikulášská?
XX Za kterými akcemi jsou vaše jména jakožto organizátorek – společně?
Mikulášská, Halloween party, Fashion Pikniky,
Maškarní na ledě a nejnověji projekt Mokropeský
statek.
XX Akce, které jste zorganizovaly/organizujete každá zvlášť?
BM: Dětský den, Open party na pláži, Maškarák
na bruslích. Jsem v kulturní komisi, podílím se tak
i na akcích města. Hlavně těch pro děti.
BN: Garage Sale je původně můj, ale poslední
akce v tom je stejně Bára namočená, takže já už
to ani nerozlišuji. Také z mojí iniciativy Bára, jako
člen kulturní komise, na město přinesla nápad na
Vlaknihovnu na obou našich nádražích. Tím se
rozběhlo kolečko akcí a po necelém roce se to
podařilo. V Mokropsech knihovna funguje skvěle,
v Černošicích spíš zeje prázdnotou. Černošice
jsou zařazeny mezi ostatní kulturní města a staly se oficiálně součástí projektu Kniha do vlaku.

-- (zleva) Bára Malá & Bára Nováková při první
novodobé akci na Mokropeském statku. --

Součástí knihovny byl/je deštníkomat, který dával
šanci deštníkům, které mají své nejlepší chvíle už
za sebou, ale na cestu z nádraží domů jsou fajn.
Deštníky se tam sice občas objevují, ale mají nulovou návratnost.
XX Kde berete nápady?
BM: Z každodenního života a v zahraničí.
BN: Obvykle to tak přichází z každodenního života. Mne napadá opravdu množství věcí a projektů
i produktů, ale fakticky realizovat jich lze jen pár.
Ale u těch akcí je to tak, že máme-li nápad, hned
ho nějak zpracujeme a když máme představu, věnujeme poměrně dost času a energie právě tomu
procesu příprav a přitom se nám to detailně tvaruje pod rukama. A už jsme si vyzkoušely i realizace
do týdne od nápadu a taky to šlo :-D.
XX Proč to všechno děláte, kdo nebo co je
vaší motivací?
BM: Baví mě to, mám ráda společenský život,
ráda komunikuji s lidmi, propojuji lidi, miluji život
a vážím si ho. Momentální motivací jsou pro mne
mé dcery.
BN: Hyperaktivní jsem byla vždycky, ale dřív
z toho těžil můj šéf. Když pak máte děti, donutí
vás to vystoupit z toho křeččího kolečka a vidět život najednou úplně jinak. Je to celé zábava, něco
vymýšlet a pak to přivést na svět je prostě zábava
a taky velká škola. Když jsme zkoušely první pánský Fashion Piknik, prodávaly jsme jen my dvě
a přišli asi čtyři lidi, ale my jsme si to stejně užily,
skvěle jsme si pokecaly, měli jsme tam dobroty
v piknik baru, stylové prostředí, kdo to má? :-D
Takže nás to baví a jsme rády, když vás taky.

-- Vyzkoušeli jsme, jak by statku slušel kulturní život. Porovnejte sami. --
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XX Jaká jsou vaše „civilní“ povolání?
BM: Vystudovala jsem právo a mediální studia.
Momentálně jsem na mateřské dovolené.
BN: Já jsem vystudovala marketingové komunikace a před dětmi jsem dlouho dělala PR a marketing pro přední vydavatele videoher pro PC a konzole. S dětmi na klíně jsem se ale stala mimo
jiné spoluautorkou kuchařské učebnice pro děti
Dobrodružství v kuchyni: Děti vaří samy a začala
se věnovat kreativnější práci. Z digitálního světa
jsem ale daleko neodešla a v současné době se
živím především jako webdesignerka a copywriterka. V kreativním přetlaku vlastní tvorby s mou
čtyřletou dcerou připravujeme minikolekci unikátního oblečení pro děti. Tomu se hodně budeme
věnovat v létě.
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XX Dohromady máte pět dětí – většina lidí
by řekla „Nemám na nic dalšího čas!“ - kde
vy berete energii na rozkvět společenského
a komunitního života?
BM: Asi právě v dětech. Mnohdy se organizace
neobejde bez pláče našich dětí, bez nechápajících pohledů našich partnerů, ale za pocit uspokojení zúčastněných, za jejich poděkování a obdiv to stojí.
BN: Ony právě ty děti paradoxně tu energii,
impulzy a inspiraci dávají, minimálně na té duchovní úrovni. Nemluvím o spánku, viď Baru ;)
Já to primárně vnímám jako pnutí, jak užitečně
tu energii využít, právě kvůli těm dětem. Přivedla jsem na svět tři děti a jako každá maminka
chci, aby žily v krásném světě. A věřím tomu,
že svět se dá měnit právě po malých krůčcích.
Tak to děláme a tím to ty děti, doufám, i učíme.
Já navíc s dětmi hodně řeším ekologii, udržitelnost a různé etické věci. Taky nevím, kde
budou jednou žít, takže je dobré brát celkově
ohled na naší planetu a nejen naši kedlubnu.
V tom je třeba Fashion Piknik ideální, i když se
to nezdá. Učí to děti například, že si věcí máme
vážit, proto je všechno oblečení na pikniku na
ramínku a neválí se v hromadách na dece. Také
že ho nemáme mít víc, než potřebujeme, protože logicky se pak o něj musíme starat, tudíž
nám to bere čas i energii a tak. Ten pocit po
akci, která se povede a lidi mají radost, ať už
z čehokoliv – dobrého nákupu, dobrého jídla,
příjemného setkání, je samozřejmě krásnou
třešničkou na dortu. A i když jsme po každé
akci opravdu unavené, už na místě nám jedou
myšlenky o tom, co podnikneme příště.
XX Co plánujete teď a jaké další nápady se
vám honí hlavou?
BM: Hlavním a již rozběhnutým cílem je oživení
Mokropeského statku. Rády bychom, aby vzniklo
místo, kde najde každý sám sebe, bude se cítit
šťastný, spokojený, vážený a plnohodnotný. Smažeme mýty a předsudky společnosti a budeme
se společně, komunitně a radostně setkávat při
mnoha společenských, kulturních i vzdělávacích
akcích anebo třeba jen tak, při cestě okolo, kávičce po obědě, skleničce před večeří. Rády
bychom, aby Mokropeský statek plnil funkci druhého domova.
BN: Statek je běh na dlouhou trať, který se bude
vyvíjet, společnost se všelijak mění. Ambicí statku
je ale stát se místem, které bude jako kotva. Ať
se děje, co se děje, místo, kde všechno bude
možné. Náš domov a jeho bezprostřední okolí je
to nejdůležitější a měli bychom se zde cítit dobře.
A v Mokropsech takzvaně chcíp´ pes…
XX Můžete prozradit něco konkrétnějšího?
BN: Moc se nám líbí původní jednoduchý název
Familie, který do konceptu propojování starého
s tím novým naprosto zapadá. A použili jsme ho
jako název celého projektu Nová Familie. To místo se určitě znovu zapíše do historie města a my
budeme rády, když k tomu budeme moci přispět.
Kompletní projekt pak počítá navíc s Centrem
inovativního vzdělávání, které by bylo přínosem
pro růst a rozvoj naší základní školy, která má obrovský potenciál. Zde doufáme, že se nám podaří
společně najít možnost spolupráce dříve než za
pár let. Alespoň po malých krůčcích.
XX V jaké fázi se tedy tenhle váš projekt vyu-

žití prostor Mokropeského statku momentálně nachází?
BM: Ta část mokropeského statku, o které mluvíme, patří městu. Loni na podzim tam starosta
uspořádal veřejné setkání, kde se několik desítek místních v debatě o jeho budoucnosti celkem
jasně shodlo, že by si město mělo statek nechat
a hledat pro něj nějaké komunitní využití. My jsme
pak město oslovily s návrhem, který do toho přesně zapadá. Později jsme se spojili ještě s druhou
aktivní skupinou a všechny navržené záměry se
snažíme sladit do jednoho dobrého celku. Naše
prezentace jsou na webu města pod záložkou
Projekty - Strategické záměry a také jsme vytvořily vlastní web www.mokropeskystatek.cz. Dalším
krokem asi bude oslovení architektů, aby pro nás
nějakou prvotní studií ověřili, zda všechno plánované statek vůbec může pojmout. Víme, že cesta
k realizaci bude ještě dlouhá. Jakmile bude vize
hotová, musí ji projednat zastupitelstvo. Když ji
zastupitelé schválí, přijdou na řadu další kroky –
projekt a pak žádosti a čekání na dotace. Město
na to v příštích pár letech vlastní prostředky mít
nebude, ale existují snad vhodné dotační programy z evropských fondů. Projekt je především komunitní, proto budeme rády, když se připojí další
nadšenci, a to jak finančně, tak i duševně, ať už
aktivně či pasivně. Jsme otevřené návrhům, připomínkám, snaze o vylepšení a pomoci.
XX Mokropeský statek, Fashion Pikniky
u mokropeského nádraží (a na statku),
Vlaknihovna na nádraží Mokropsy… – to vypadá, že z Mokropes bude za chvíli centrum
veřejného dění...
BN: Zajímá nás celý veřejný prostor, místa, kudy
denně chodíme a která na nás všelijak působí.
Máme proto radost, že máme možnost spolupracovat na novém designu podchodu v Mokropsech, který by se měl realizovat v průběhu léta.
Nápadů, jak to pojmout, je hodně, rády bychom
tam vnesly variabilitu a možnost prostor průběžně
aktualizovat a tematicky upravovat. Knihovna zůstane na místě a prostor kolem ní zútulníme. Na
to se osobně moc těším, protože právě tam začíná mnoha lidem den nebo tudy jdou do školy.
XX Na jaké akce se můžeme v dohledné
době těšit?
BM: Kromě toho určitě bude nějaký Fashion
Piknik a asi opět na statku. Všechny informace
a pozvánky sdílíme na facebooku kultury v Černošicích, takže není složité je najít.
BN: Na podzim bude ještě Garage Sale, příští rok
uvidíme. Letos jsem si v rámci zjednodušování života nezažádala o grant, říkala jsem si, že požádám ty, kteří prodávali, aby přispěli nějakou zcela
dobrovolnou částkou z tržby, kterou by nebýt GS
neměli. Polovinu z toho jsem navíc chtěla poslat

--Halloweenská párty se pod taktovkou Báry Malé
a Novákové stala tradiční podzimní událostí. --

Lékařům bez hranic, pošlu jim tedy 50 korun
a svou energii namířím jinam. Nehodlám se myšlenky GS vzdát, ale chystám se to nějak zautomatizovat, aby si každý mohl garážový prodej udělat,
kdy chce a chudáci nakupující tu pak jeden den
nelítali mezi osmdesáti místy, což ani nelze. Takže
to je ještě hodně otevřené.
XX Chtěly byste ještě něco dodat?
BM: Černošice by měly žít!!! Jsou nádherným
městem s luxusními kvalitami. Městem, které vychová dítě od kolébky po vrásky. Je třeba s ním
takto nakládat, vážit si toho a pomoci mu vzkvétat.
Jen takto si život v něm více užijeme a prožijeme!
BN: Já vnímám jako největší povinnost ukázat dětem, že když má člověk nápad, jak něco zlepšit,
vylepšit, zkulturnit, má jít a udělat to a neremcat
a nečekat, že to někdo udělá za něj. Jestli nic
jiného, tak za tuhle školu pro děti to stojí. Moc
si přejeme, aby se povedl realizovat Mokropeský statek. Ten potenciál toho, co by nám to tady
mohlo nabídnout, je obrovský. Tak věříme, že
nám planety budou nakloněny! Centru inovativního vzdělávání moc fandím, protože po tom, co
naší rodinou prošla 1. třída základní školy, cítím
velké pnutí a potřebu minimálně pomoci přiblížit
primárně tu naši školu dnešnímu světu. „Hejného metoda výuky“ je skvělý start, ale svět je zas
o kus dál a nečeká, až si všimneme.
BM: Odměnou nám bude místo, kde se budeme
cítit dobře, sami sebou, kde najdeme přátele,
klid, ale i život a kam se budeme rádi vracet. To
je náš cíl.
Adéla Červenková

-- Prvním netradičním prostorem, který Báry oživily, je prostor před nádražím v Mokropsech.
Od loňského roku se tam konají také Farmářské trhy. --
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KARATE Černošice

–prázdninový příměstský
kemp

10. - 12. 7. 2017
areál TJ Sokol Černošice - Fügnerova ul.
věk účastníků: cca 4 - 10 let
Náš kemp je určen pro děti předškolního
a mladšího školního věku. 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.
Cena:
1.800 Kč - 3 dny
1.300 Kč - 2 dny
700 Kč
- 1 den
Veškeré dotazy rádi zodpovíme.

Jak vznikly SK ALIEN NATION
FOTO: archiv SK Alien Nation

termín:
místo konání:

Andrea Bergmanová
tel: 731 696 674
mail: info@karatecernosice.cz
FOTO: archiv Karate Černošice

-- Na začátku měl oddíl SK ALIEN NATION jen dvě kategorie – muže a starší žáky. Dnes má oddíl
více než 140 členů a hraje v pěti kategoriích. --

Píše se rok 2014 a parta kamarádů v čele s Michalem Janoušem a Vítem Rosolem se rozhodla
založit florbalový oddíl. Tomuto nápadu pomohla
nesporná výhoda, kterou se stala nově postavená Hala Věry Čáslavské. Oddíl se zejména
díky černošické mládeži každým rokem rozrůstá
o další mužstva věkových kategorií. Hlavní zádrhel byl vytvořit název. Tučňáků, Vikingů, nebo
Medvědů je spousty, ale mimozemšťany tady
ještě nemáme. Vznikli tak SK ALIEN NATION.
Na svém počátku se oddíl skládal pouze ze
dvou kategorií - mužů a starších žáků. Avšak do
sezóny 2017/2018 budou „Alieni“ vstupovat se
sedmi mužstvy v pěti kategoriích. V současné
době mají totiž ve svých řadách přes 140 aktivních členů.
Jak skončila letošní sezóna
V tuto chvíli mají všichni florbalisti sezónu již
za sebou. Muži skončili na nepostupovém pátém místě, kdy nejvíce bodů (39) zaznamenal
Antonín Krudenc za 27 branek a 12 asistencí.
O trochu lépe se dařilo dorostencům, kteří až
do posledních zápasů bojovali o první příčky, zajišťující postup do vyšší soutěže. Bohužel i tady
si budeme muset s postupem počkat do příští

sezóny. Nejvíce bodů zaznamenal Ondřej Přib,
a to 93 za 75 branek a 18 asistencí. Stal se tak
bodově nejproduktivnějším hráčem své kategorie v celé České republice!!! Kategorii starších
žáků bodově ovládla dvojice Michael Beňačka
a Jan Waldhauser, kteří dohromady nasbírali neuvěřitelných 108 bodů za 77 branek a 31
asistencí.
Soutěže starších a mladších žáků a elévů se
hrají formou „košové soutěže“, kde se posouvají
v daných koších dle předchozího umístění. Ani
zde se nám nevedlo vůbec špatně, když například mladší žáci udrželi svou neporazitelnost po
dobu 12 zápasů.
Kam míříme
Cílem tohoto florbalového oddílu je založit
juniorskou kategorii a alespoň jedno dívčí mužstvo, proto neváhejte a přijďte si zkusit florbal na
jeden z tréninků, které začínají opět od září.
Více informací se dozvíte na facebooku „SK
Alien Nation florbal“.
Jménem florbalového oddílu Vám přejeme
pěkné léto.
Za SK ALIEN NATION
Vít Rosol

Černošičtí hokejisté to umí i na inlinech
Na jaře na černošickém zimním stadionu kralují inline hokejisté. Mužská soutěž se chýlí ke svému závěru. Černošice se probojovaly do nejlepší čtveřice, když ve čtvrtfinále postoupily přes celek IHC Čerti Kladno díky celkem
devatenácti přesným zásahům.
Strůjcem prvního čtvrtfinálového vítězství nad Kladnem
byl zásluhou čtyř branek nejproduktivnější hráč soutěže
Marek Loskot, Černošice nakonec vyhrály 7:4. V následném utkání se ještě kladenští pokusili výsledek zdramatizovat, ale sérii už vyrovnat nedokázali. Druhé utkání tak
Černošice vyhrály 12:9 a společně s dalšími favority soutěže Přerovem, Berounem a Novým Jičínem postupují do
Final Four. Finálový turnaj se hraje v Chrudimi, kde se
Černošice v semifinále střetnou s IHC Nový Jičín.
Hraje se opět na dva vítězné zápasy. Vítěz postupuje
do finále.

FOTO: archiv SK Černošice

Hana Bláhová
-- Hokejisté SK Černošice hrají zápasy i na inlinech, a úspěšně! --
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Zprávy ze Sokola

2x FOTO: archiv Sokola Černošice

Rozvrh hodin v Sokole
ZAČÍNÁME 11. září 2017
více na www.sokolcernosice.cz		
CVIČENÍ PRO DĚTI 2017/2018
Druh cvičení
Pro koho?
Rodiče a děti
Děti od 1 do 2 let
Děti od 2 do 4 let
Děti od 2 do 4 let
Děti od 4 do 5 let
Sportovky pro předškoláky Děti od 5 do 7 let
Atletika přípravka
Děti od 5-6 let
Předškoláci v pohybu
Děti od 5-7 let
Pohybovky
Děvčata od 6 do 11 let
Všesport pro školáky
Děti od 8 do 12 let
Gymnastika
Pokročilí závodníci
Děti od 7 let
Pokročilí závodníci
Děti od 7 let
Pokročilí závodníci
Stolní tenis
Děti od 8 let
Děti od 8 let
Děti od 8 let
Děti od 8 let

Kdy?
Pátek 10-11h
Úterý 9-10h
Čtvrtek 10-11h
Úterý 15.30-16.30h
Úterý 16.30-17.30h
Čtvrtek 17-18h
Středa 15.30-16.30h
Středa 17.30-19h
Středa 16.30-17.30h
Pondělí 17-19h
Úterý 16-18h
Úterý 18-20h
Pátek 15-16.30h
Pátek 16.30-18.30h
Úterý 17.30-18.30h
Úterý 18.30-19.30h
Pátek 18.30-19.30h
Sobota 9-11h

-- Po výstupu na Višňovku si děti chvíli odpočinuly a pak si zasoutěžily. --

si závod v běhu po posekané louce či hod šiškou do mohutné borovice.
Výlet byl zakončen táborákem s opékáním buřtů.
Kateřina Horáková (účastnice výpravy se synem),
Sokol Černošice

Pozvánka
PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ
seniorky - středy 9 - 10 hod
ženy - středy 19 - 20 hod
více informací na www.sokolcernosice.cz
SOKOL SPOLU V POHYBU - 18. - 24. září
otevřené cvičební hodiny
- pro seniory (18. 9.)
- rodiče s dětmi (19. 9.)
Den se Sokolem, neděle 24. 9.
- soutěže, pohybové aktivity, volejbal, stolní tenis
- Sletová štafeta - zahájení sletového roku
- pro jednotlivce, rodiny i družstva
- táborák
Výstava Všesokolské slety 22. - 24. 9.
Za Sokol Černošice zve Dana Pánková

Zakladáme cyklistický MTB klub
-- Ze závodů předškoláků v Komárově si černošické děti přivezly 9 medailí. --

ZÁVODY PŘEDŠKOLÁKŮ
V sobotu 10. června zabojovalo 6 statečných dětí na závodech předškoláků v Komárově a získalo dohromady 9 medailí – 3 zlaté, 4 stříbrné a 2
bronzové. Soutěžilo se ve 4 disciplínách: gymnastika, šplh, atletika a míčový trojboj.
Celé dopoledne si děti moc užily a odměna, která je čekala na konci,
kdy stály na stupních vítězů a dostávaly medaile s diplomem, bude určitě pro všechny nezapomenutelný zážitek. Děkujeme všem rodičům, kteří
s dětmi přijeli!
Naďa Suchá a Petra Frydlová

JARNÍ VÝPRAVA NA VIŠŇOVKU
Tradiční jarní procházka na vyhlídku a louky na Višňovce se uskutečnila
v neděli 28. 5. Náročný výstup do kopce od kostela Nanebevzetí Panny
Marie byl ještě ztížen velmi teplým počasím. Ovšem ani to neodradilo malé
účastníky, aby cestu zdolali.
Přispělo tomu několik zastávek po cestě, kde jsme si odpočinuli při plnění různých úkolů, jako například poznávání listů stromů, hledání obrázků
zvířátek či hod kamínkem do terče. Na vrcholu kopce nás čekal krásný
výhled do kraje a děti sladká odměna.
Po krátkém odpočinku si děti v přírodě vyzkoušely vylézt na stromy, dát

Nabídka volnočasových aktivit je v Černošicích široká, cyklistika zde
však zatím chybí. Našim cílem tak je dát dohromady partu dětí, které
budou pravidelně jezdit na kolech v krásném okolí Černošic. Scházeli
bychom se pravidelně jednou týdně na cyklistický trénink (každý čtvrtek
a za každého alespoň trochu přijatelného počasí). Zhruba na 1,5 hodiny
bychom vždy vyjeli do okolních MTB terénů, trénovali techniku, vytrvalost. Chybět nebudou ani zábavné soutěže. Jednou měsíčně (vždy první
sobotu v měsíci) bychom vyrazili na celodenní či víkendový výlet. Tato
činnost může být rozšířena o případné závody a zimní program.
Tréninky začnou v září 2017. Již nyní se ale mohou hlásit děti narozené v letech 2006, 2007 a 2008. Počítáme také se zapojením rodičů,
kteří pomohou s organizací tréninků a především pak víkendových akcí.
Pro více informací pište na e-mail: bike.cernosice@gmail.com.
Igor Klajmon a Michael Mullen

inzerce
Hledáme spolehlivou paní
na pravidelný úklid (2x týdně) rodinného
domu 5+kk a současně příležitostné hlídání
3,5 letého chlapce a ročního děvčátka.
Tel: 775310808.
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Model klub Černošice má za sebou svou 36. sezónu
Černošickému Model klubu se i po letech stále
daří, s dětmi dosahujeme slušných výsledků.
Letos postoupilo našich pět mladých modelářů
v kategorii házedla na podzimní mistrovství ČR.
Náš klub organizuje již mnoho let tradiční seriál soutěží (podzim – jaro) v kategorii F3K. Ač
měníme místa konání soutěží – Praha Vypich,
Černolice a u Klecan, je těžké nalákat naše diváky. V našem okolí není vhodný prostor pro modelářské soutěže. Letiště jsou mimo obce.
Jiné je to při našich soutěžích v hale, na zimním stadionu – tady létáme uprostřed města,
snažíme se zapojit všechny zájemce i „kolemjdoucí“. Vítáme malé i větší zájemce i řadu diváků. Každým rokem si za námi na „zimák“ najdou
cestu desítky diváků, hlavně dětí. Halové soutěže pořádáme tradičně ke Dni dětí a pak podle
zájmu české modelářské veřejnosti. Na našem
„zimáku“ létají haloví modeláři rádi.
Máme mezi námi i mistry
Poslední létání na zimním stadionu v neděli 4. června bylo současně mistrovství modelů
SMART. Mistr SMART 2017 je Šimon Fafejta,
1. vícemistr je Jirka Soukup a 2. vícemistr pro
2017 je Honza Totušek. Byl to fajn dětský den.

Měl bych i představit naše nejlepší mladé
modeláře. Abecedně tady to jsou: Kristián Behenský, Dan Kasl, Vláďa Knop, Pavel Krauz, Jan
Totušek a junior Jirka Soukup. V současné době
pilně stavíme nové, výkonnější modely, abychom
lépe uspěli na zmiňovaném mistrovství ČR. Také
v RC = rádiem řízených větroních máme výborné reprezentanty Roberta Apeltauera a Michala
Šebka.
Naše další aktivity
34 roků jsme v Černošicích pořádali oblíbené
letní tábory. My i mladí účastníci rádi vzpomínáme. Už jen vzpomínáme. Zbylo nám mnoho vybavení… Má někdo zájem?
Tradičně mnoho let předvádíme stavbu plastikových modelů na podzimním veletrhu Model
Hobby v Praze-Letňanech. Letos bude Model
Hobby koncem října. Rodiny našich modelářů
mají vstup zdarma.
Přijímáme nové členy
Nová sezóna a možný nábor nových zájemců
bude počátkem září, až se dětem ustálí ve škole
rozvrhy. Hlavní kroužek pro mladé modeláře je
středa odpoledne 16:00-18:00. Můžeme i jindy

Černošický běh, aneb běží celá rodina
Kdy: sobota 16. 9.
Kde: start a cíl u hřiště v Husově ul.
3. ročník Černošického běhu se pod záštitou
města Černošice uskuteční v sobotu 16. 9.
2017. Závodit se bude v obvyklých kategoriích
od nejmenších dětí až po běžecké veterány.
Připravujeme tradiční běh na 3 a 10 km a kratší tratě pro děti (trať 1500 m je letos zrušena).
Novinkou je rodinná štafeta 3 x 900 m, která
prověří sportovního ducha, odhodlání, odvahu,
a možná i přesvědčovací schopnosti rodinných
členů.
Co musí rodina splnit, aby se mohla k závodu 3 x 900 m přihlásit?
-	Sestavit tým, který bude mít 3 členy a ve kte-

rém jsou zastoupeny alespoň dvě generace.
-	Vymyslet si heslo, které bude natištěno na
startovních číslech členů týmu.
-	Registrovat se on–line (přihlášky rodinných
týmů na místě bohužel nejsou z organizačních důvodů možné).
-	Připravit podpůrný tým ze zbývající části rodiny, který bude povzbuzovat, masírovat a dodávat optimismus – trať je navržena tak, že
bude možno celý průběh závodu přehledně
sledovat z prostoru startu a cíle, předávání
štafety proběhne přímo v areálu hřiště.
- Začít trénovat.
Registrovat se on-line je možné již nyní na
www.cernosickybeh.cz. Na těchto stránkách
najdete také veškeré aktuální informace o závoFOTO: Tomáš Kratochvíl

-- Letos se bude na Černošickém běhu závodit v tradičních bězích na 3 a 10 km,
a nově také v rodinné štafetě. --
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FOTO: L. Apeltauer

-- Šimon Fafejta, Jirka Soukup a Honza Toušek
na mistrovství modelů SMART 2017
zabodovali. --

= dohodneme se. Se zájemci o letecké modelářství se můžeme dohodnout již nyní. Nejlépe
mailem: L.apeltauer@volny.cz.
Těšíme se na mladé šikovné zájemce, nejlépe co absolvovali již 3. třídu ve škole.
Apeltauer Lumír, Model klub Černošice

du a trasách. On-line startovné je oproti registraci přímo na místě před závodem zvýhodněno.
Neváhejte tedy, ze startovného budou hrazeny
jen nejnutnější náklady spojené se zajištěním
akce, veškerý finanční přebytek bude stejně
tak jako v předchozích ročnících věnován na
komunitní projekty (v minulém roce jsme takto
společně podpořili částkou 18.100 Kč knihovnu naší ZŠ).
Zúčastnit se můžete nejen jako běžci. Hledáme dobrovolníky na zajištění hladkého průběhu
akce, sponzory a pekaře a pekařky, kteří napečou sladké i slané občerstvení. V případě zájmu
najdete kontakt na webových stránkách.
Ať vám to běhá a nezapomeňte přihlásit
sebe, případně i celou rodinu.
Za organizátory se těší Dana a Petr Pánkovi
a Bětka a Tomáš Kratochvílovi

z města a okolí

Úspěch mládežnických družstev
SK KAZÍN

FOTO: Milan Vojtěch

Družstva mladší přípravky a mladších žáků vyhrála svou skupinu okresního přeboru a postoupila tak do finále o přeborníka okresu. Mladší
přípravka hrála finálový turnaj v Libčicích, kterého se účastnili vítězové
všech 6 skupin okresního přeboru. Kromě SK KAZÍN ještě Vestec,
Roztoky, Zvole, Kamenný Přívoz a sdružené družstvo Dobříč/Nučice.
Po čtyřech výhrách a jedné remíze kluci tento turnaj vyhráli a kvalifikovali se tak na krajské finále do Poděbrad! Mladší žáci se o přeborníka okresu utkají ve dvou finálových zápasech s vítězem druhé skupiny
SK Slavia Jesenice. Přejeme našim borcům hodně štestí!
Za SK KAZÍN Jan Manda
-- Vítězné družstvo mladší přípravky na finálovém turnaji v Libčicích. --

Jak jsme si užívali ZUŠ OPEN
pokračování ze str. 1

Závěr ZUŠ OPEN v Club Kině
U Club Kina už ladí své nástroje Dech Band,
aby v 18 hodin spustil své vystoupení. To trvá tři
čtvrtě hodiny a s posledním tónem se spouští
déšť, který po celou dobu kroužil kolem.
To nám ale nevadí, protože poslední akce
dnešního dne se koná pod střechou Club Kina.
Zde v šeru a pohodlí konečně spočinou všichni
utrmácení organizátoři i účastníci celodenního
maratonu.
Pan starosta nás přišel mile pozdravit, a pak
už začal závěrečný program složený z báječných
vystoupení absolventek ZUŠky, nyní studentek
konzervatoří a AMU a učitelů školy. To vše bylo
doplněno promítáním dokumentů z dnešního dne
i z minulých akcí a uměleckým snímkem Otvírání studánek Bohuslava Martinů. K tomu všemu
něco dobrého na zub. Je 21.30 a všichni odcházejí a odjíždějí do svých domovů. A je po všem. 1.
ročník ZUŠ OPEN je minulostí.
Povedl se?
Doufáme a věříme, že ano. Vyzkoušeli jsme si,
jak taková akce ve veřejném prostoru může vy-

3x FOTO: Ivan Látal

-- Loď KAZI se na chvíli proměnila v hudební plavidlo. Atmosféru přitom nepokazil ani silný déšť. --

padat a mile nás překvapil a potěšil zájem nejen
samotných vyučujících, žáků a rodičů, ale především kolemjdoucích. Bez velké pomoci a podpory by ale celá akce nevznikla.
Na závěr bychom tedy chtěli znovu poděkovat
městu Černošice za poskytnutí dotace na akci,
konkrétně pak paní Renátě Petelíkové a osazenstvu technických služeb, Pavlu Blaženínovi a odboru školství, kultury a cestovního ruchu, Zdeňku
Bergmanovi a Přívozu Kazín, Ladě Sklenářové za
otevření a účast na výstavě v kapličce, občerstvení U dvou přátel na mokropeské pláži, kavárně

Cellarius, Pizzerii Grande Pizza za ochutnávku
pizzy pro klavíristy, spolku přátel školy Rodiče
dětem – Černošice, Club Kinu Černošice, a samozřejmě všem rodičům a dětem, kteří navštěvují ZUŠ a všem pedagogům, kteří pilně celý rok
s dětmi pracují.
Těšíme se na vás nejen za rok na dalším ZUŠ
OPEN, ale i na ostatních akcích ZUŠ.
Za tým ZUŠ OPEN
	Ludmila Plzáková a Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz
www.facebook.com/zuscernosice

-- Závěr ZUŠ OPEN probíhal v Club Kině. -23
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích
červenec
1. 7.

Mokropeské farmářské trhy – pro děti keramická dílna

8.00-12.00,
prostransví před nádražím Mokropsy

4. 7.

Kabaret nekonečno

19.00, Club Kino

12. 7.

Zasedání zastupitelstva

19.00, Club Kino

15. 7.

Mokropeské farmářské trhy

8.00-12.00,
prostransví před nádražím Mokropsy

29. 7.

Mokropeské farmářské trhy

8.00-12.00,
prostransví před nádražím Mokropsy

29. 7.

Houslový recitál Václava Polívky
– skladby J. S. Bacha, J. Brahmse a A. Dvořáka

18.00

29. 7. – 4. 8. Letní houslové kurzy s Václavem Polívkou
a prof. Jaroslavem Foltýnem

srpen
12. - 13. 8.

Mariánská pouť

náves před kostelem
(Komenského ul.)
a Sportpark Berounka

v okolí
červenec
1. a 2.7.

Velké holky nepláčou (N. Simon) – divadelní přestavení v podání
Divadelního souboru Řevnice

20.00, Lesní divadlo Řevnice

1. 7.

Divadelní slavnosti – IL Congelatore – Zmrazovač
Opera mafia o třech dějstvích, hraje: kočovné divadlo AD HOC

20.00, nádvoří zámku
v Dobřichovicích

4. - 6. 7.

Divadelní slavnosti - Brouk v hlavě (Georges Feydeau), hraje:
Dobřichovická divadelní společnost

20.00, nádvoří zámku
v Dobřichovicích

13. 7.

Divadelní slavnosti – premiéra: Peklo v hotelu Westminster (Ray 20.00, nádvoří zámku
Cooney), hraje: Dobřichovická divadelní společnost
v Dobřichovicích

15. - 16. 7.
19. - 22. 7.

Divadelní slavnosti – Peklo v hotelu Westminster (Ray Cooney),
hraje: Dobřichovická divadelní společnost

20.00, nádvoří zámku
v Dobřichovicích

14. - 16. 7.
21. - 23. 7.

Jak je důležité míti Filipa – divadelní přestavení v podání Divadelního souboru Řevnice

pá a so 20.00, ne 17.00,
Lesní divadlo Řevnice

23. 7.

Koncert Circus Brothers (disco-balkan) - slavnostní ukončení
divadelních slavností

20.00, nádvoří zámku
v Dobřichovicích

27. 7.

Mistrovské kurzy prof. Karla Doležala s koncerty pro veřejnost Komorní smyčcový orchestr, dirigent Karel Doležal

18.00, zámek Dobřichovice

29. 7.

Koncert: Pražské violové duo (Mistrovské kurzy)

18.00, zámecká kaple sv. Judy
Tadeáše, Dobřichovice

29. 7.

Rockabilly Rumble – www.rockabilly.cz

Lesní divadlo Řevnice

1. 8.

Koncert: Doležalovo kvarteto (Mistrovské kurzy)

18.00, velký sál na zámku
v Dobřichovicích

4. 8.

Koncert: Komorní smyčcový orchestr, dirigent Karel Doležal (Mistrovské kurzy)

19:00, velký sál na zámku
v Dobřichovicích

srpen

Facebook / Kultura v Černošicích
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Letní houslové kurzy a recitál

FOTO: archiv prof. Foltýna

FOTO: Anna Poulová

-- Houslové kurzy zahájí jejich lektor Václav Polívka houslovým recitálem. --

Kdy: 29. 7. - 4. 8.
Hudební kurzy jsou příležitost pro každého se
nezávazně a bez tlaku, který vyvíjí školy a soubory svými požadavky, zdokonalit, dozvědět
se nové věci a zahrát si s lidmi, které by jinak
nepotkal v inspirujícím prostředí špičkových
muzikantů. Letos se mi podařilo jako hosta
získat profesora Pražské konzervatoře Jaroslava Foltýna, jednoho z nejlepších učitelů
houslí v ČR, který je ochoten nabídnout tuto
příležitost všem zájemcům bez ohledu na věk
a hudební vyspělost. Kromě sólových hodin
houslí a violy vytvoříme soubory komorní hud-

by ze všech nástrojů, které se zúčastní, vítány
jsou všechny.
Součástí kurzů jsou semináře nástrojové
technologie, intonace, interpretace a improvizace, které mohou být zajímavé i pro nehouslisty.
Protože já se zabývám i zpěvem a hrou na violu
d'amore, erhu a cink, nemusí se aktivity frekventantů omezovat jen na housle. Své umění
mohou všichni uplatnit na závěrečném koncertě
4. srpna v 18 hodin.
Houslový recitál
Nejen pro účastníky kurzů může být zajímavý

-- Hostem letošních houslových kurzů bude
profesor Jaroslav Foltýn. --

i zahajovací koncert Letních houslových kurzů
jejich lektora Václava Polívky. Ten proběhne 29.
července od 18 hodin. Provede skladby J.S.
Bacha, J. Brahmse a A. Dvořáka.
Vstupné 150/100 Kč, v předprodeji v Minimarketu na černošickém nádraží 130/90 Kč,
frekventanti houslových kurzů a žáci a učitelé
hudebních škol mají volný vstup.
Pro více informací pište na e-mail: v.polivka@
seznam.cz, nebo volejte na tel. 724 578 031.
Václav Polívka

Mokropeský trh pokračuje i o prázdninách!
Milí příznivci mokropeského trhu,
máme pro Vás příznivou zprávu – i v průběhu
letních prázdnin budete mít možnost každých 14
dní nakupovat čerstvé nebo s láskou upravené
lokální potraviny na příjemném plácku u nádraží
Černošice–Mokropsy.
Trh se bude konat v termínech: 1. 7., 15. 7.,
29. 7., 12. 8. a 26. 8, vždy od 8 do 12 hodin.
1. července vezměte na trh deky a své děti.
Čeká je keramická dílna! Vy můžete nakoupit
a udělat si v trávě piknik s koláčem ze snídaňového stánku a kávou z pražírny, a děti budou mezitím tvořit z keramické hlíny.
Připomínáme možnost objednávat čerstvá
kuřata a vejce vždy do středy před trhem u paní
Pečinkové z farmy Svinaře. Kontakt najdete na
našem facebookovém profilu @farmarsketrhymokropsy.
Díky tomu, že na trhy chodíte, se nám vracejí
prodejci, které máte rádi, a přicházejí noví. Z toho
máme velkou radost, děkujeme za přízeň.
Poděkování patří také městu Černošice za laskavou podporu trhu.
Za organizátory trhu přeje pohodové léto
Alice Fischerová

FOTO: A. Fischerová

-- Na mokropeských farmářských trzích si můžete dát i dobrou snídani. --
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Letošní pobyt seniorů na Benecku byl v duchu mezinárodním
V první polovině června uspořádal odbor Dům s pečovatelskou službou již
tradiční 9 denní pobyt na Benecku pro seniory nejen z Domu pečovatelskou
službou. Letošní pobyt byl tématicky v duchu mezinárodním a navštívili jsme
krásná místa v Polsku a Německu. Senioři v rámci pobytu navštívili město Jelenia Góra, Sklářskou Porubu, kde byla možnost vyjet lanovkou na Szrenicu,
historickým autobusem a parním vlakem zavítali do města Oybin v Německu.
V okolí Benecka jsme projeli Pec pod Sněžkou vyhlídkovým vláčkem a navštívili jsme Dvoračky, kde jsme navštívili Huťský vodopád. Na konci pobytu
jsme zavítali na základnu horské služby a na Benecku na rozhlednu Žalý
a další krásná místa. Část odvážných seniorů se vydala i na Zlaté návrší, kde
bylo pouze 5 stupňů a v podstatě nulová viditelnost. V podvečerních hodinách jsme na penzionu opékali buřty, grilovali, hráli bowling či petangúe. Na
závěrečný večer byl připraven karneval s živou hudbou, kdy se všichni senioři převlékli do mezinárodních kostýmů. Poděkování patří majitelům penzionu
Holubec při organizaci a městu Černošice za finanční podporu.

Foto: Milan Holubec

-- Rusko, Indie, Hawaii, Vietnam, Čína, Česko, Grónsko a Uganda - takové bylo setkání na Benecku… --

FOTO: Miroslav Strejček

Pozvánka na hudební
posezení v parku za DPS
Dne 19. 7. 2017 Vás srdečně zveme do parku za
DPS, kde od 14:00 do 16.00 hodin bude hrát na
klávesy známé písničky pan Leoš Holan. Po celou
dobu akce bude možné využít místní ohniště k opékání buřtů a bude možnost ochutnat pokrmy z našeho grilu. V případě nepříznivého počasí se akce
uskuteční ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou.
Těšíme se na Vás.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS

Mariánská pouť
Kdy: víkend 12. - 13. srpna
Kde: náves před kostelem
Opět po roce se o víkendu 12. a 13. srpna
bude v Černošicích před kostelem konat tradiční Mariánská pouť. Kromě jarmarku, houpaček a kolotočů, nebudou na programu chybět
ani pohádky pro děti, koncerty a spousta další
zábavy. Pouť zakončíme v neděli v podvečer
koncertem Černošické komorní filharmonie
v kostele. Po oba dny bude ke zhlédnutí výstava na téma „Svatby v proměnách času“, kterou
v komunitním centru MaNa připraví Černošická společnost letopisecká. Podrobný program pouti najdete na webu města, plakátech
a v příštím čísle IL.
Pavel Blaženín

BUKIFEST 2017
Kdy: pátek 8. 9. od 19.00
Kde: Club Kino
Zase to bude PARÁDA, jak praví jeden ze známých textů Michala Bukoviče pro Karla Zicha.
Slíbily jsme, že budeme postupně odkrývat, kdo budou letošní hosté Bukifestu 2017.
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Kabaret nekonečno
Kdy: úterý 4. 7. v 19.00
KABARET NEKONEČNO je zábavný program na celý večer. Můžete se s námi po-

Protože je večer vždy namíchán, jako koktejl,
z dobrého rock´n´rollu a country, tak večer
zahájíme s tou nejznámější osobností až z dalekého Memphisu, připravte si semišové polobotky a případně dobové oblečení. Parket
bude váš. Pak si trošku vydechneme u příjemné country, ale ještě vás budeme trochu napínat a hosty představíme zase příště, ale určitě
Vás tento blok pohladí na duši. Závěr večera

nořit do atmosféry kabaretní tančírny, kavárny v neurčitém čase a na neurčitém místě.
V programu zazní známé i méně známé šlágry, vystoupí hosté s autorskou tvorbou. Můžete se těšit na krásné tanečnice, na kankán
a satyrické scénky. Můžete se přidat nebo
se jen nechat bavit, popíjet u toho a třeba
si i zatančit. Uslyšíte šansony, standardy,
populární, jazzové, rockové i sprostonárodní písně. V rámci večera vystoupí studenti
HAMU (taneční pedagogiky). Začátek je
v 19.00 a zábava bude pokračovat až do
rána.
Lucie Barchánková
Zdroj: informace od interpretů

bude patřit kapele The Fribbels, která nám
předvede pravou rock´n´roll show a parket
bude opět patřit tanci.
Další podrobnosti o programu a předprodeji
očekávejte v srpnovém Informačním listu.
Srdečně zveme a těšíme se na setkání na
BUKIFESTu 2017.
Za organizační tým
Magdaléna a Michaela Voldřichovy

z města a okolí

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
Na večírku – české povídky;
BOLAVÁ, Anna: Ke dnu – psychologický román, volně navazuje na autorčinu úspěšnou prvotinu Do tmy;
BRADFORD, Barbara: Tajemství minulosti – román pro ženy;
CÍLEK, Roman: Zásnuby se smrtí – česká detektivka;
DUNLOP, Rory: Co jsme si neřekli - anglický temně humorný příběh
o manželství v krizi;
FERRANTE, Elena: Příběh nového jména – stejně jako první díl tetralogie
Geniální přítelkyně i další kniha je plná vášně a života. Přináší barvitý a detailní obrázek neapolské dělnické čtvrti, jejích obyvatel, ševců, lahůdkářů
a cukrářů;
GABALDON, Diana: Panicové – historický román;
GORDIMEROVÁ, Nadine: Poutníci - román jihoafrické autorky, oceněné Nobelovou cenou demonstruje na psychologickém milostném příběhu nesourodé dvojice závažné problémy současného světa;
HOFMANN, Corinne: Dívka se žirafím krkem – inspirující životní příběh silné, úspěšné a optimistické ženy, autorky Bílé Masajky, který vás
nejen překvapí, ale zároveň i povzbudí;
HORÁKOVÁ, Naděžda: Tajemství Anny z Lampersdorfu – romantický dobrodružný román propojuje příběh ze středověku se současnými
problémy mladých lidí;
CHŘIBKOVÁ, Ivana: Když to tam není, tak to tam nehledej – autobiografický humoristický román;
JOFFO, Joseph: Z  Paříže do Paříže – neuvěřitelný, avšak pravdivý příběh začíná v okupované Paříži, kde dva bratři, desetiletý Joseph
a dvanáctiletý Maurice, tráví čas jako ostatní kamarádi školou, pouličními
hrátkami i lumpárnami. Až do dne, kdy musí na kabátě začít nosit žlutou
hvězdu. Pak se situace zásadně změní;
KRYŠTOPA, Oleh: Ukrajina v měřítku 1:1 – tato kniha poskytuje
autentický vhled do situace na Ukrajině, pomůže pochopit, proč došlo
k událostem na Majdanu, následné anexi Krymu i nynější „tiché“ válce
s Ruskem;
NESBO, Jo: Žízeň – severský kriminální román;
PALAHNIUK, Chuck: Něco si vymysli – povídky;
PINBOROUGH, Sarah: Ví o tobě – napínavý anglický román;
VONDRUŠKA, Vlastimil: Husitská epopej 1450 – 1460 – 5. díl historického románu začíná klíčovým zlomem v zápase mezi katolíky, kteří
se snaží o návrat ke starým pořádkům a kališníky, vedenými mladým Jiřím z Poděbrad, který obsadí Prahu.

Knihy pro děti a mládež:
ABC moje první obrázková knížka – leporelo pro nejmenší;
Kdo k sobě patří – leporelo;
CAPEZZONE, Thierry: Kouzelný klobouk – kniha je fiktivním převyprávěním Andersenových pohádek pro děti každého věku;
DAVIS, Jim: Garfield a zlý čaroděj – humorný příběh pro děti
od 8 let;
DICKENS, Charles: Oliver Twist: dvojjazyčné čtení česko-anglické – převyprávění klasického románu- příběhu londýnského
sirotka;
KINNEY, Jeff: Deník malého poseroutky. Všechna sláva – komiks;
KNEBLOVÁ, Hana: České jazykolamy – jazykolamy s doprovodnými ilustracemi Josefa Lady. Kniha vhodná k procvičování výslovnosti
u mladších dětí;
KNEBLOVÁ, Hana: Česká přísloví – krátké příběhy pro nejmenší děti,
které jim osvětlí význam známých českých přísloví;
PEROUTKOVÁ, Ivana: Anička v zahradě – příběhy o dětech.

Otevírací doba v knihovně o prázdninách:
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

Pouze 7. července bude z provozních důvodů knihovna uzavřena.
naše telefonní číslo: 221 982 562, knihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny www.mestocernosice.cz nebo
na www.naseknihovna.cz/cernosice

Řádková inzerce zdarma
• Hledám spolehlivého studenta/studentku, který mi o prázdninách zaleje malou zahradu a nakrmí kočku. Tel. 608 333 056

inzerce

Naučná literatura:
BULLOVÁ, Jane: Zvířátka levou zadní – návody, jak uplést a ušít roztomilá zvířátka krok za krokem;
DAVID, Petr: Nejkrásnější výlety na tajemná místa – kniha plná zajímavých výletů doplněná praktickými informacemi (otevírací doba, parkování);
FEHÉR, György: Chorvatsko – průvodce po zahraničí;
FIFE, Bruce: Bolesti kloubů – bezbolestné léčení artritidy, artrózy, dny
a fibromyalgie;
HALLOVÁ, Cally: Drahé kameny – obrazový průvodce k více než 130
odrůdám drahých kamenů z celého světa;
KROISS, Thomas: Léčení bez pilulek – známý vídeňský lékař, který
získal čestnou medaili EU za úspěchy při léčbě rakoviny, představuje
alternativní i klasické terapie stovky nejčastějších nemocí, jichž se lze
snadno vyvarovat. Velmi srozumitelně vysvětluje čtenářům rozličné způsoby podpory a obnovy selhávajícího imunitního systému;
PADEVĚT, Jiří: Tři králové – publikace provede čtenáře po místech
spojených s legendární odbojovou organizací Tři králové. Navštíví místa,
na kterých připravovali výbušniny a ilegálně vysílali Josef Mašín, Václav
Morávek a Josef Balabán, ale také řada jejich spolupracovníků. Zvláště
v případě vysílacích míst radiostanice Sparta I se jedná o zapomenuté
hrdiny, které tato kniha důstojně připomene;
TSCHENZE, Vadim: Tajné vědění. Úvod do ezoteriky – kniha přibližuje tisícileté ezoterické zkušenosti z celého světa a nabízí jejich
odzkoušení v každodenním životě. Mimořádné duševní schopnosti
převzal autor od své ruské rodiny, která se po šest generací věnovala
jasnovidectví.
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