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-- členové zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Mokropsy --

Oslavy založení hasičského sboru
-- Dvě generace mokropeských hasičů při
hašení domečku. --

Kazín (strana 14)

Krásné počasí, které jsme si „objednali“
už v lednu, kdy se tato akce začala vymýšlet, nám opravdu přálo. Jak návštěvníkům, tak i hasičským sborům s jejich
technikou a ukázkami.
Návštěvníci si mohli prohlédnout dobové fotografie a filmové ukázky z našeho archivu. Dále
byla ke zhlédnutí hasičská vozidla, která měl
náš sbor ve „výbavě“, a to od Tatry 805 až po
nové vozidlo Scania. Je třeba uvést, že s historickou koňskou stříkačkou, s vozidly Tatra T805
a T815, Praga V3S, IFA, Škoda Trambus, AVIA
přijeli na oslavy kamarádi hasiči z okolních sborů. K prohlídce byla tři vozidla zdravotníků, včetně ukázek první pomoci.
Den plný zážitků
Velký zájem diváků byl nejen o vystavenou
techniku, ale i o samotný program, se kterým
se hasiči předvedli. Ten začal ukázkou hašení
požáru na konci 19. a začátku 20. století ruční
koňskou stříkačkou (hasiči z Řevnic), pak následovalo sekerkové cvičení s hudbou z třicátých let
20. století (hasiči z Líšnice). Po těchto ukázkách
z historie hasičstva následovala současnost.
Pokračování na str. 24.

Dětský den
Jarmark
Královský průvod
Kdy: 2. června po celý den
Kde: Sportpark Berounka (vedle betonárky)
V sobotu 2. června přivítáme v Černošicích
opět po roce Královský průvod, a stejně jako
vloni budeme slavit celý den. Odstartujeme
v 9 hodin ráno tradičním jarmarkem. V 10
hodin zahájíme dětský den se spoustou her
a soutěžních stanovišť. Hlad a žízeň budete
moct zahnat u stánků s občerstvením, které pro Vás připraví místní provozovatelé. To
vše bude součástí historického jarmarku se
spoustou prodejních stánků i dílen. Královský průvod dorazí v odpoledních hodinách,
císaře samozřejmě přivítáme velkolepým ceremoniálem. Během dne se budeme bavit
vystoupeními dětí z místních školek, různých
souborů, šermířů, hudebníků a dalších. Konkrétně se můžeme těšit na šermíře ze skupiny
historického šermu Artus Thor a černošické
skupiny Nevers, pouliční divadlo Trakař, pěvecký sbor Mifun ad. Celou slavnost zakončíme rockovým koncertem v podání skupiny
Long Silence.
Pavel Blaženín
Program najdete na str. 24.
FOTO: archiv organizátorů Královského průvodu

-- Ukázka dobového souboje před Císařem. --

z radnice

Fototalent Černošic

FOTO: Beata Hlavenková

Děkujeme všem, kteří se již zapojili do akce Fototalent Černošic. Přinášíme Vám nové soutěžní úlovky – jako ocenění jejich autorů a současně
výzva dalším, abyste se zapojili také. A mimochodem, nebojte se fotit také
lidi… - ať v té budoucí fotoknize nebo fotokalendáři nevypadá město jako
bez života! ;-)
Své fotografie můžete vkládat (i postupně) na www.mestocernosice.cz/
fototalent.
Filip Kořínek
FOTO: Pavlína Beranová

-- Podzim -FOTO: Petr Tušakovský

-- Mrazivé ráno -FOTO: Marek Jeřicha

-- Listí --

-- Pohyb -FOTO: Zbyněk Gubani

-- Západ slunce u Berounky -2

z radnice
FOTO: Petr Souček

FOTO: Monika Symonová

-- Berounka --

-- Noční atmosféra v Černošicích --

Nová radnice – totální rekonstrukce místo adaptace,
3 roky a 80 milionů

návrh a vizualizace: Jestico & Whiles

Když se na podzim 2016 rozeběhl projekt dílčí rekonstrukce (spíš adaptace)
a přístavby vily Tišnovských na budoucí
městský úřad, knihovnu, policii a poštu,
smlouva s firmou Metall Quatro byla na
cenu 36,8 milionů Kč bez DPH (tedy
44,5 mil. celkem).
Nepříjemná pravda
Už víme, že sondy, které byly provedeny
v rámci přípravy projektu, neodhalily skutečný
stav objektu. V domě byly byty a několik kanceláří, zvenku byl dům bez viditelných prasklin
či jiných závad. Kdyby se udělal rozsáhlejší stavebně technický průzkum – podle České komory architektů je pochybením projektanta, že
se tak nestalo - zjistili bychom už předem část
z nečekaných překvapení, která se na stavební
firmu vysypala až po zahájení prací na konci roku
2016.
Rozhodně bychom však nepřišli na všechny
problémy, neboť na řadu z nich se jinak než při
postupném odkrývání stavebních konstrukcí při
provádění rekonstrukce přijít nedalo. Dům byl
postaven ve třicátých letech velmi nekvalitně, ze
špatných materiálů a na řadě míst zřejmě s podvody na tehdejšího investora.
Když se projekt připravoval, pamatuji si rozhovor s architektem, jestli někde zachováme
stávající dlažbu a jen vymalujeme… Po odhalení
skutečného stavu se postupně „adaptace“ změnila na stavbu nového domu – zachovány zůstaly
obvodové stěny, ale uvnitř se musely postupně
předělat téměř všechny stropy a podlahy, nosné
stěny (podomácké úpravy z nich místy udělaly
víc komíny než nosný systém) a velká část základů a suterénního zdiva.
Když už, tak už
S ohledem na vyvolaný rozsah rekonstrukce
se v průběhu tří let také projekt upravoval z rozhodnutí města, aby výsledek lépe odpovídal
potřebám. Kvůli vybudování prostorové rezervy
(agendy z rozhodnutí státu, a tím i zaměstnanců,

-- Vlevo v přístavbě bude knihovna, v dvoupodlažní části nahoře pošta, dole městská policie. --

nám stále přibývá) a současně se záměrem vytvořit co-workingové centrum (sdílenou kancelář
pro veřejnost) jsme se rozhodli ke „zobytnění“
podkroví… Pro větší komfort zaměstnanců došlo na rozšíření klimatizace do celého objektu.
Opustili jsme možnost jen přetřít fasádu a pak
shánět dotaci na její zateplení, a zařadili jsme
tyto práce rovnou. Další navýšení nákladů představuje rozhodnutí o kvalitnějším prostranství
před budoucí radnicí a řada změn podle projektu interiéru, který vznikl až loni.
Dalším zdrojem růstu nákladů jsou (přes provedenou externí kontrolu projektu) nedostatky
původní projektové dokumentace, ať již práce
v projektu chybějící, ale nutné, či nevhodná
projekční řešení (např. u elektrické přípojky
a elektroinstalací).
Příprava dokončení
Po vyhodnocení situace rada města rozhodla,
že v rámci původní zakázky, rozšířené o veškeré vícepráce, bude stavba dovedena pouze do
fáze hrubé stavby, neboť již narážíme na limity
možnosti uzavírání dalších dodatků dané zákonem o zadávání veřejných zakázek.
V souladu se zákonem na konci léta vyhlásíme
další zakázku na kompletní dokončení. Pro její
zadání jsme u projekčního ateliéru CEDE zadali

návrh interiéru: architektka Anna Lacová

-- vstupní prostor městského úřadu, vpravo
recepce, v pozadí dvě kanceláře, vč. matriky -




zpracování ucelené projektové dokumentace,
která spojí původní projekt vily, jeho upravenou
verzi po zjištění stavu budovy, původní projekt
přístavby a jeho doplnění o některé další části,
nový projekt okolí radnice (zahrady a předpolí)
a projekt interiéru. Finální podklady také musí
zohlednit, co už bylo zrealizováno, abychom
měli pro novou soutěž správné podklady.
Současná firma má ještě na cca 4 měsíce
práce, a mezitím vyhlásíme novou zakázku.
V ideálním případě bude pak stavba moci bez
velkých přestávek pokračovat až do zdárného
konce.
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stské knihovny:

z radnice
FOTO:  Petr Kubín

FOTO: Petr Kubín, 12/2017

-- budoucí pošta --

-- stav v prosinci 2017 -FOTO: F. Kořínek

-- horní patro vily po sejmutí krovu, duben 2018 -FOTO: F. Kořínek

-- betonový nosník stropu a pod ním neúnosné
zdivo, mj. narušené komínovými průduchy --

městské architektury zdaleka nevidí všichni.
Jak to vyjde finančně?
Ostatně už v době rozhodování o budoucí rad• Původní smlouva – 36,8 mil. Kč + DPH
• Nepředvídané změny vyvolané špatným sta- nici asi před pěti lety se názory různily. Proti
vem vily a nedostatky projektu – 14,7 mil. Kč návrhům na stavbu úplně nového městského
úřadu tehdy zvítězil názor provést rekonstrukci
+ DPH
• Změny a zlepšení z rozhodnutí města (viz vily Tišnovských.
Jakkoliv nám projekt už dlouho dělá spoustu
výše) – 13 mil. Kč + DPH
• Navýšení cen vlivem inflace (předpoklad při starostí a kritikům poskytuje nemálo nábojů, věnové soutěži na dokončení stavby)* – 4,5 mil. říme, že tehdejší rozhodnutí má stále opodstatnění a nová radnice, knihovna, pošta a služebna
Kč + DPH
městské policie budou dobře sloužit. Dokonče• CELKEM – 69 mil. Kč + DPH (odhad)
* (Při dokončení stavby bude nutné zohlednit ní by podle předpokládaného harmonogramu
také růst cen, protože ceny nejen práce, ale mělo nastat bez větších překvapení na podzim
i materiálu se na stavebním trhu liší od situace příštího roku, tedy s dvouletým zpožděním proti
před dvěma třemi roky často o desítky procent.) původnímu plánu.
Výše uvedené nezahrnuje platby projektanFilip Kořínek
tům, technickému dozoru, rozpočtáři a náklady
P.S. Další informace k projektu jsou k dispozici
na doplnění nábytku (část stávajícího přesunena www.mestocernosice.cz – Projekty a dotace
me). Převážnou část nákladů financuje město
– Strategické záměry - Radnice
z vlastního rozpočtu - do loňska 12 mil. Kč, letos
Ĝešení chodeb u kanceláĝí úĝadu, VILA:
FOTO: L. Hrdoušek, tech. dozor, březen 2018
v rozpočtu 42 mil. Kč. Úvěrový rámec máme na
max. 15 mil., zatím není vyčerpán.
Shrnutí
Ano, pokud si tedy nalijeme čistého vína, nová
radnice bude zřejmě nakonec stát téměř dvojnásobek toho, kolik jsme původně očekávali.
Výsledkem ovšem bude také výrazně kvalitnější
stavba, než měla původně vzniknout, s větší užitnou hodnotou pro město i veřejnost.
Důležitý pohled je, že i při takto navýšené
ceně stavby nebude celkový účet vyšší, než
kdybychom přistoupili po zjištění statických problémů k demolici a stavbě nové budovy – ať už
repliky nebo jiné.
Považujeme za důležité, že budova byla zachráněna, jakkoliv ji jako cennou součást naší
návrh: architektka Anna Lacová

-- budoucí městská knihovna -4





-- kompletní výměna stropů uvnitř vily --

návrh: architektka Anna Lacová

-- společné prostory / chodba v patře městského úřadu --

z radnice

Jednou větou...
• Jsme přívětivý úřad č. 1 - MěÚ Černošice získal 1. místo ve Středočeském kraji v anketě Ministerstva vnitra! Zlepšení o jednu příčku proti loňskému roku. (Je trochu paradoxem, že ocenění získáváme zrovna nyní, kdy
náš novelou stavebního zákona paralyzovaný odbor územního plánování
několika stovkám klientů - nerad a nikoliv jen vlastní vinou - prodlužuje jejich
stavby. Viz rámeček „Zase ta závazná stanoviska“ níže.)
• Naši mokropesští dobrovolní hasiči oslavili své 115. výročí, se zajímavým
programem pro veřejnost – gratulujeme a děkujeme!
• Do dotačního programu Ministerstva dopravy na odhlučnění brzdových
systémů nákladních vlaků (viz Memorandum, podepsané loni mezi Svazkem obcí Region Dolní Berounka, Ministerstvem dopravy a Středočeským
krajem) se přihlásili tři významní nákladní dopravci, a to s projekty v celkové
hodnotě 735 milionů Kč. Z dotačního balíku na ně mají možnost čerpat
podporu 180 milionů Kč.
• Provedli jsme zpětnou kontrolu zveřejňování veřejných zakázek na webu
města – dle vlastních pravidel zveřejňujeme všechny zakázky nad 50 tisíc
Kč, a to včetně výsledků výběrových řízení (název vítězné firmy a její cenová nabídka). Ze 137 zakázek od roku 2014 do jara 2018 byly u osmnácti zjištěny nesrovnalosti, tj. část nebo celá informace nebyla zveřejněna.
V nejbližších dnech budou veškeré informace doplněny. Dlouhodobá transparentnost vyžaduje nejen mít na webu sekci pro zakázky nebo smlouvy,
ale také kontrolovat, že zveřejňování je systematické a úplné (až na řádně
odůvodněné, zákonu a směrnicím odpovídající a veřejnosti známé výjimky).

Zachraňme Berounku!
Na pondělí 21. května byla svolána tisková konference spojená
s podpisem společného dopisu starostů několika městských částí
Prahy (Radotín, Zbraslav, Lahovice, Modřany, Chuchle) a města Černošice a radní hlavního města Prahy.
Žádáme vládu o vyjmutí celé řeky Berounky ze seznamu toků určených
ke splavnění. Podle posledních neoficiálních zpráv totiž Ministerstvo
dopravy sice souhlasí se zkrácením délky řeky, která je pro splavnění
v příloze zákona o vodních cestách uvedena (mj. v reakci na dřívější
společná stanoviska Svazku obcí Region Dolní Berounka, která rovněž
iniciovaly Černošice), ale údajně chce zachovat prvních 5 km, tj. od
soutoku přes Radotín až po Černošice. To je ale v příkrém rozporu
s doporučeními odborníků, se záměrem hlavního města Prahy na vznik
přírodního příměstského parku Soutok, s názorem Ministerstva životního prostředí, s potřebou protipovodňové ochrany Prahy, se zájmy
a názory dotčených městských částí a města Černošice. Chceme, aby
i tento úsek Berounky zůstal přírodní a krásný a nebyl již ohrožován
rizikem budoucí devastace, možná vedené různými komerčními zájmy.
Text dopisu najdete na str. 8.
• Ve čtvrtek 7. června projede Černošicemi na cestě z Ostravy do Domažlic charitativní cyklistický peloton Na kole dětem, jehož zakladatelem a tváří
je Josef Zimovčák, 10násobný mistr světa v jízdě na vysokém kole. Cílem
projektu je pomáhat onkologicky nemocným dětem.
• Po zahájení zemních prací na přístavbě základní školy bylo zjištěno nesourodé podloží (na riziko upozorňoval již původní geologický posudek, bohužel se potvrdilo), a projektant navrhl úpravu dimenze základových pasů
a jejich doplnění tzv. mikropiloty.
• Rada města schválila nabídku společnosti Aquaconsult (nejnižší ze tří
soutěžících) na výměnu vodovodu v části Vrážské ulice, v koordinaci s celkovou rekonstrukcí silnice ze strany kraje.

• Rada města jmenovala členy komise pro konkurz na místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Černošice – konkurz byl vyhlášen po šesti
letech funkčního období v souladu se školským zákonem.
Restaurace v Černošicích
Pizzeria Luna po mnoha úspěšných letech ohlásila ukončení provozu
(k 31. 5.). Jakkoliv je to pro místní obyvatele i jiné návštěvníky citelná
ztráta oblíbeného místa, děkujeme majitelům a provozovatelům, že
nás tak dlouho zásobovali dobrým jídlem a dávali prostor pro setkávání a trávení volného času.
Pokračuje uzavření restaurace Rosemary (dříve Aquarius) v Centru
Vráž, kde probíhá soudní řízení a insolvenční správce zatím nesouhlasil s uvolněním prostoru k pronájmu a obnovení provozu.
Černošice měly vždy stravovací možnosti násobně lepší než všechny
sousední obce, ale v poslední době tento náskok ztrácíme. Snad
se trend brzy obrátí. Volání po další kvalitní restauraci v Černošicích
slýcháme poslední dobou z mnoha úst a doufáme, že poptávku brzy
někdo naplní.
• Panu Richardu Poulovi byla předána pamětní medaile a certifikát za jeho
téměř celoživotní zásluhy o obnovení a vedení místního skautského oddílu.
Od roku 1990 byl skautským vedoucím oddílu, který patřil pod skautské
středisko Všenory, od roku 1994 až do roku 2008 vedoucím nově vzniklého střediska Černošice a posledních deset let je zástupcem vedoucího. Výrazně se zasadil o získání, a následně po povodni v roce 2002 o celkovou
obnovu skautské klubovny poblíž černošického jezu.

Zase ta závazná stanoviska
Nemůžeme, sami máme málo lidí. Tolik ve zkratce odpověď krajského úřadu StČ, který jsme žádali o pomoc pro náš odbor územního
plánování, zavalený žádostmi o závazná stanoviska.
Ministerská delegace, kterou jako poskytnutou pomoc na naši žádost v médiích prezentovala paní ministryně, přijela (25. 4.), zjistila,
že to děláme dobře („jsem příjemně překvapena,“ řekla paní náměstkyně), a už se neozvala.
Mezitím se nám konečně podařilo obsadit volná místa a noví kolegové nastoupí 1. června. Až se zapracují, budeme moci žádosti
vyřizovat asi tak rychle, jak přicházejí. Ještě pořád před sebou ale
valíme „špunt“ několika set nevyřízených, takže zkrácení lhůt nelze
brzy očekávat. Stát nepomohl.
Nadále jsme přesvědčeni, že novela zákona chybně posunula stavební agendu dál od občanů, zvýšila náklady státní správy a vysála
z trhu práce odborníky, kteří budou chybět jinde. A to vše z peněz
města, protože nám na to stát letos nic nepřidal.
Děkujeme všem, kdo pomohli šířit informaci o volných místech, naši
situaci chápou a podporují nás.
P.S.: Znění dopisu z kraje, tiskových zpráv a dalších, najdete v Aktualitách na městském webu.
• Příští veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve středu 11. 7. v 19.00
v Club Kině.
Filip Kořínek,starosta (Věci černošické)
filip.korinek@mestocernosice.cz

Veřejné projednání Změny č. 2 územního plánu Černošice
proběhne v úterý 26. 6. od 18 hodin v Club Kinu.
Více na webu: https://www.mestocernosice.cz/mesto/
uzemni-planovani/up-a-rp-cernosice/projednavane/
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Otázky a odpovědi k objížďkám během I. etapy rekonstrukce
krajské silnice
Od začátku května začala rekonstrukce další fáze krajské silnice, a to  etapou s uzavírkou v samotném centru Černošic. Aktivně jsme komunikovali
s krajskou správou a jejich projektanty již předem, aby byl plán dopravních
opatření připravený co nejlépe. Po začátku uzavírky jsme situaci sledovali
a reagovali na vznikající problémy a odhalená slabá místa. Souběžně s tím
jsme také různými cestami komunikovali s Vámi, černošickými občany, mj.
na Facebooku. Přinášíme sadu otázek a odpovědí, které situaci ilustrují
a mohly by Vás zajímat. Současně již nyní připravujeme další úpravy pro
další etapu uzavírky (resp. je budeme navrhovat odpovědným osobám - tj.
krajské správě silnic, protože se jedná o jejich projekt, silničnímu správnímu orgánu, dopravní policii), abychom i tam promítli získané zkušenosti.
Filip Kořínek
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Zprávy
z městské
policie
Sprejeři
Dne 29. 4. v 06:05 hodin byla Městská
policie Černošice požádána o součinnost od
Policie ČR ve věci sprejerů v Dobřichovicích,
kteří měli v blízkosti vlakového nádraží ničit majetek sprejováním po zdech. Na místo ihned
vyrazila hlídka strážníků, která v blízkosti uhelných skladů viděla, jak policie pronásleduje
a dostihuje dva mladé muže. Strážníci ihned
přispěchali policistům na pomoc a oba podezřelé se podařilo zadržet. Následným šetřením
na místě bylo zjištěno, že došlo k pomalování
jedné stěny a částečně k pokreslení jednoho
vagónu nápisem. Podařilo se najít i odhozené spreje. Vzhledem k tomu, že mladíci měli
barvu na rukou, na místě byl zjištěn i svědek
jejich konání, nezbývalo jim nic jiného, než se
k činu doznat. K údivu všech přítomných jeden
ze zadržených vyjádřil nespokojenost se svým
zadržením, vždyť přece dělal jen umění a ne
něco špatného.  

Vyhazování odpadů

Opilý řidič

Dne 2. 5. přistihla na základě všímavosti
občana a jeho zavolání hlídka Městské policie
Černošice muže, který odkládal vedle sběrných nádob 6 pytlů s polystyrenem. Po vyzvání
muže k prokázání totožnosti se zjistilo, že muž
není ani občanem Černošic a nevlastní zde
žádnou nemovitost. Polystyren vezl ze stavby
a chtěl se ho cestou takto zbavit. Strážníci
muže poučili o jeho nevhodném chování a za
znečišťování veřejného prostranství celou věc
na místě vyřídili v příkazním řízení, kdy byla
muži uložena pokuta.

12. 5. v 23:52 hodin přijala Městská policie
Černošice telefonické oznámení o muži, který
přijel v motorovém vozidle tovární značky Toyota v Dobřichovicích na Plyn Boudu v podnapilém stavu. Zřejmě se potřeboval ještě posilnit
před další cestou a zakoupil si pár plechovek
s pivem, které na místě vypil, nasedl do vozidla a z místa odjel. Strážníci před příjezdem
na místo nadále udržovali telefonické spojení
s oznamovatelem a znali tak cestu, kudy muž
projížděl. Vozidlo bylo spatřeno, jak jede velmi
pomalu ulicí Viničná, odbočilo do ulice Polní,
kde samo zastavilo, řidič vypnul motor a zůstal
sedět ve vozidle. Strážníci po zastavení u tohoto vozidla zjistili, že muž ve vozidle usnul.
Vzhledem k tomu, že vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, byla na místo přivolána PČR, kde se následnou dechovou
zkouškou zjistilo, že muž má 2,06 ‰ alkoholu
vdechu. Celou věc si tak hlídka PČR převzala
k dalšímu šetření.

Sekání trávy ve svátek
Dne 8. 5. v době státního svátku nerespektoval muž v ulici Malinová v Černošicích
v odpoledních hodinách obecně závaznou vyhlášku města Černošice a v době, kdy je to vyhláškou zakázáno, sekal sekačkou trávník. Na
základě oznámení občana se strážníci dostavili do zmíněné ulice, kde muže řádně poučili
o nutnosti dodržovat zákaz používání hlučných
strojů v tento den a celou věc vyřešili v příkazním řízení drobnou pokutou.

Otmar Klimsza,
ředitel MP Černošice
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Úřad vlády ČR, nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Malá Strana, Praha 1

4x FOTO: archiv MěÚ Černošice

OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY
– ZACHRAŇME BEROUNKU
V Praze - Radotíně, 21. května 2018
Vážený pane premiére, vážení ministři, vážené ministryně,
v květnu 2015 podepsaly městské části a obce v oblasti soutoku Berounky a Vltavy
společné Memorandum, kterým vyjádřily zájem na spolupráci na rozvoji a budoucím
využití území kolem soutoku Vltavy a Berounky. K memorandu se následně připojilo
i hlavní město Praha.
V září 2015 schválili starostové deseti obcí sdružených ve svazku obcí Region Dolní
Berounka společné stanovisko, kterým žádají, aby řeka Berounka byla vypuštěna ze
seznamu toků určených pro motorovou lodní dopravu v příloze zákona č. 114/1995
Sb. o vnitrozemské plavbě.
Také zastupitelstva městských částí, jejichž starostové připojují své podpisy k tomuto dopisu, přijala usnesení, v nichž vyslovila svůj nesouhlas se záměrem splavnění
Berounky.
Institut plánování a rozvoje (IPR) hlavního města Prahy na základě strategických dokumentů schválených orgány hlavního města Prahy již několik let připravuje realizaci
přírodního Příměstského parku Soutok, jehož primárním cílem je zachovat cenné přírodní hodnoty v této oblasti.
Také ve strategických materiálech Povodí Vltavy s.p. se pro Berounku počítá se
zachováním a posílením jejího přírodního charakteru: "Berounka je přirozenou osou
celého území a zároveň atraktivním krajinným fenoménem. Je třeba posílit její přírodní charakter – zvýšit heterogenitu koryta a proudění vody, podpořit břehovou erozi
a tvorbu štěrkových náplavů, zvýšit plochu lemu lužních lesů a zároveň zamezit zarůstání břehů a vytváření sekundární divočiny. Břehy musí být z velké části přístupné pro
návštěvníky. Řeka by měla být v daleko intenzivnějším kontaktu s nivou, než je tomu
v současnosti.“
Záměr splavnění Berounky předpokládá využití řeky pro rekreační a turistickou plavbu, což by vzhledem k hydrologickým poměrům bylo hypoteticky možné pouze za
předpokladu realizace rozsáhlých stavebnětechnických děl a tím neúměrně vysokých
nákladů.
Navrhujeme proto změnu zákona, kterou by byla řeka Berounka z výše uvedeného
seznamu vypuštěna a byla tak uchráněna před možností splavnění – tj. umělých úprav
koryta, budování jezů a zdymadel, jak s tím počítá i generel splavnění aktualizovaný
naposledy v roce 2012.
Podle našich informací probíhají v současné době jednání Ministerstva dopravy
s Ministerstvem životního prostředí o rozsahu, ve kterém bude Berounka ze seznamu
splavných toků vypuštěna. MŽP navrhuje úplné vypuštění celého toku řeky, ale MD
údajně přišlo s variantou, že by byla zachována jako splavná po město Černošice, a to
stávajícím řečištěm.
Tato část řeky je přitom z celého spodního toku nejméně zasažena stavební činností
a technickou infrastrukturou. Je to čistě přírodní úsek bez jezů, téměř bez regulace
koryta, a právě proto je zásadně důležité ho zachovat ve stávající podobě.
V příloze si dovolujeme připojit fotografie, které ilustrují cenné přírodní kvality Berounky mezi MČ Praha 16 (Radotín) a Černošicemi. Tato část řeky je stejně jako výše
položené lokality pro splavnění podle našeho názoru nevhodná a realizace záměru by
způsobila nenávratné škody. Výstavbou vodních děl by navíc mohlo dojít k zásadnímu
a razantnímu snížení retenční schopnosti celé údolnice od Dolních Černošic až po
soutok, což by znamenalo rychlejší nástup povodňových stavů i pro hl. město Prahu.
Vážený pane premiére, vážení ministři, vážené ministryně, naléhavě Vás žádáme,
aby vláda přijala postoj všech dotčených obcí i Ministerstva životního prostředí, a zasadila se, aby byla řeka Berounka vyjmuta z výčtu vodních cest určených pro splavnění,
a to v celé své délce.
Zachraňme Berounku v její přírodní kráse i pro budoucí generace.
S úctou,
Filip Kořínek, starosta města Černošice
Karel Hanzlík, starosta MČ Praha 16 - Radotín
Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha-Zbraslav
Jana Plamínková, radní Hl. m. Prahy
Michal Popek, starosta MČ Praha-Lipence
Stanislav Fresl, starosta MČ Praha - Velká Chuchle
Milan Maruštík, Starosta MČ Praha 12 - Modřany
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Ze 121. jednání Rady města Černošice (23. 4. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné
služby v linkové dopravě v systému PID (linka PID č. 313,315, 664, 665 a 951) pro rok
2018
Rada města Černošice schvaluje 1) dodatek č. 9 (CES 442/9/2015) pro linku 313 ke
smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému PID na roky 2010
až 2019, 2) dodatek č. 9 (CES 234/9/2014)
pro linku PID 315 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID
na roky 2010 až 2019, 3) dodatek č. 14 (CES
236/14/2014) pro linku PID 664 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě v systému PID na roky 2010 až 2019,
4) dodatek č. 11 (CES 235/11/2014) pro linky
PID 665 a 951 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID
na roky 2010 až 2019.
• Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích- dodatečné zajištění stavební jámy
podél stávajícího hřiště pomocí technologie
hřebíkování
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o nutnosti dodatečně zajistit stavební jámu
podél stávajícího hřiště pomocí technologie hřebíkování u stavby Stavební úpravy a přístavba
ZŠ v Černošicích; nesouhlasí s cenovou nabídkou společnosti Chládek a Tintěra, a.s., IČ:
62743881, Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice v celkové výši 388.158 Kč bez DPH.
• Nový chodník na jižní straně ulice V Boroví - cenová nabídka na vypracování PD
Rada města Černošice nesouhlasí s cenovou nabídkou společnosti PPU, spol. s r.o., IČ:
49613481, za zpracování geodetického zaměření a jednostupňové projektové dokumentace
nového chodníku v ul. V Boroví v celkové výši
39.000 Kč bez DPH.
• Žádost o pronájem veřejného prostranství
ve Sportparku Berounka
Rada města Černošice souhlasí s pronájmem části Sportparku Berounka v Radotínské
ulici dne 26. 5. 2018 pro soukromou oslavu za
obvyklý poplatek 10 Kč/m2/den paní Z. P.; konstatuje, že výjimku z vymezení nočního klidu od
22 hodin stanoveného obecně závaznou vyhláškou nelze udělit.
• Smlouva č. 192/2018 o spolupráci při
zajištění dopravní obslužnosti PID č. P4 (přívoz přes řeku Berounku)
Rada města Černošice bere na vědomí možné poskytnutí veřejné podpory na provoz a rozvoj středočeských přívozů v r. 2018 pro obec
Černošice ve výši 20.000 Kč od Středočeského kraje; schvaluje smlouvu č. 192/2018
o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
PID č. P4 mezi městem Černošice a Hlavním
městem Prahou zastoupenou organizací ROPID
p.o., IČO: 60437359, sídlem: Praha 1, Rytířská
10, PSČ: 110 00.
Finanční odbor
• ZŠ Černošice - schválení účetní závěrky
za rok 2017
Rada města Černošice schvaluje účetní závěrku ZŠ Černošice, příspěvkové organizace,
IČ: 61385158 k 31. 12. 2017.

• MŠ Topolská - schválení účetní závěrky za
rok 2017
Rada města Černošice schvaluje účetní závěrku MŠ Černošice, Topolská 518, příspěvkové organizace,  IČ: 75008173 k 31. 12. 2017.
• Rozpočtové opatření č. 14
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 14.
• ZUŠ Černošice - schválení účetní závěrky
za rok 2017
Rada města Černošice schvaluje účetní závěrku ZUŠ Černošice, příspěvkové organizace,  
IČ: 75008165  k 31. 12. 2017.
• MŠ Karlická - schválení účetní závěrky za
rok 2017
Rada města Černošice schvaluje účetní závěrku MŠ Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ, IĆ 75008190 k 31. 12. 2017.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Uzavření MŠ Barevný ostrov ve dnech 30.
4., 4. a 7. 5. 2018
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí žádost ředitelky MŠ Barevný ostrov,
p.o. o uzavření školky ve dnech 30. 4. a 7. 5.
2018 z důvodu nízké návštěvnosti a dne 4. 5.
2018 z důvodu přerušení dodávky elektřiny.
• Uzavření Café Vera v době letních prázdnin 2018 a dodatek k nájemní smlouvě
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí uzavření Café Vera v době letních
prázdnin z důvodu nevhodných podmínek pro
provoz kavárny v okolí stavebních úprav u školy; schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
prostor sloužících podnikání č. 463/2017 ze
dne 12. 9. 2017, jehož předmětem je změna
platebních podmínek za období od července do
září 2018.
Úsek právní
• Smlouva o poskytování služeb pověřence
pro ochranu osobních údajů
Rada města Černošice schvaluje Smlouvu
o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů (CES č. 184/2018) mezi městem Černošice, IČ: 00241121 a SMS-služby
s.r.o., IČ: 06784771.
Odbor vnitřních věcí
• Veřejná zakázka malého rozsahu „Doplnění nábytku pro odbor přestupků“
Rada města Černošice schvaluje 1) vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem
„Doplnění nábytku pro odbor přestupků“, 2) výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
„Doplnění nábytku pro odbor přestupků“.
Odbor informatiky
• Smlouva č. 169/2018 o užití Ortofota
České republiky
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením smlouvy č. 169/2018 o bezplatném využití
Ortofota České republiky (podkladových dat
© ČÚZK) se společností GEPRO spol. s r.o.,
IČ: 44851529, sídlem Štefánikova 52, 150 00
Praha 5.

Odbor vedení města
• Žádost o záštitu města nad pořádáním 4.
ročníku závodu Černošický běh dne 22. 9.
2017
Rada města Černošice souhlasí s převzetím
záštity nad akcí „Černošický běh“, který se bude
konat 22. 9. 2018 v Černošicích pro všechny
věkové kategorie a s využitím hřiště v Husově
ulici.
• Výběr dodavatele zásahových ochranných pomůcek a příslušenství
Rada města Černošice schvaluje 1) nákup
zásahových ochranných pomůcek a příslušenství od firmy PROBO-NB s.r.o., Rumunských hrdinů 819, Nový Bor za celkovou cenu 129.927
Kč včetně DPH a dopravy; 2) změnu rozpisu
rozpočtu č. 16.
• Žádost o souhlas s akcí a užíváním místních komunikací - závod Bike Prague
Rada města Černošice souhlasí s konáním závodu Bike Praque dne 19. 5. 2018 za podmínky,
že bude vydáno souhlasné stanovisko Policie ČR
- DI, Praha-venkov Západ, Zborovská 13, 150 00
Praha 5, kladné vyjádření Odboru dopravy MěÚ
Černošice Podskalská 19, Praha 2 a za podmínky zachování pěšího provozu na lávce do Lipenců
po celou dobu konání závodu.
• Výběr dodavatele elektrického kalového
čerpadla
Rada města Černošice schvaluje nákup elektrického kalového čerpadla od firmy Požární
bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, Jihlava za celkovou cenu 54.592 Kč včetně DPH
a dopravy.
• Změna organizační struktury MěÚ Černošice k 1. 5. 2018
Rada města Černošice schvaluje 1) v souladu
s ustanovením § 102 odst.2 písm.f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, o změně pravomocí v městském úřadě a s tím související změnu organizační struktury Městského úřadu Černošice s účinností od
1. 5. 2018, tak jak je navrženo v důvodové zprávě, 2) nový Organizační řád Městského úřadu
Černošice s účinností od 1. 5. 2018; stanovuje
s účinností od 1. 5. 2018 celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu
na 248.
Dodatečně zařazené body programu
• Žádost o podporu města při pořádání
závodu cyklistického závodu FUNRIDE dne
19. 5. 2018
Rada města Černošice souhlasí a podporuje
pořádání cyklistického závodu „FUNRIDE“ dne
19. 5. 2018.
• Audit účetnictví MŠ Barevný ostrov
Rada města Černošice schvaluje provedení auditu účetní závěrky za rok 2017 mateřské
školy Barevný ostrov Černošice daňovým poradcem Ing. Pavlem Lampou (číslo  v seznamu
KDPČ R 564).
• ZPRÁVA o kontrole plnění dohodnutých
opatření OŠKCR - ze závěrečné zprávy o inventarizaci 2017
Rada města Černošice bere na vědomí inventarizační zprávu majetku města za rok 2017
včetně zprávy HIK o kontrole plnění dohodnutých opatření.
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Z 122. jednání Rady města Černošice (9. 5. 2018)
Odbor investic a správy majetku
• Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích - změny zjištěné v průběhu stavby
Rada města Černošice bere na vědomí změny vyvolané při realizaci stavby „Stavební úpravy
a přístavba ZŠ v Černošicích“; souhlasí s vypracováním projektového dodatku a vypracováním
cenové nabídky zhotovitele.
• Havarijní oprava vodovodu ve Vrážské
ulici
Rada města Černošice bere na vědomí informace o nezbytné opravě vodovodu v rekonstruované části Vrážské ulice; souhlasí s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky na provedení opravy
vodovodu od firmy AQUACONSULT, s. r. o., IČ.:
47536209 za celkovou cenu 538.098 Kč bez
DPH (DPH bude u této akce uplatněno); schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. CES 206/2018
mezi městem Černošice a společností AQUACONSULT, s. r. o. jejímž předmětem bude provedení opravy vodovodu ve Vrážské ulici.
• MŠ Husova - oplocení dočasné deponie
ornice
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o dočasném uložení ornice na pozemku
parc.č. 4105/4 v obci a k.ú. Černošice; schvaluje cenovou nabídku společnosti CL-Evans
s.r.o. na zařízení oplocení dočasné deponie za
cenu 44.174 Kč bez DPH.
• Návrh dohody o zpracování osobních údajů mezi městem Černošice a burzou PXE
Rada města Černošice bere na vědomí nutnost uzavření dohody o zpracování osobních
údajů mezi městem Černošice a burzou PXE;
schvaluje uzavření (CES č. 183/2018) Dohody
o zpracování údajů v souladu s ustanoveními článku 28 obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (dále jen „GDPR“) mezi městem a POWER
EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
• Protidešťové žaluzie na VZT hlavice v Hale
Věry Čáslavské - cenová nabídka
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o nutnosti provedení tepelné izolace
vzduchotechnických hlavic včetně montáže proti dešťových žaluzií v Hale Věry Čáslavské; souhlasí s cenovou nabídkou firmy Vzduchotechnika-Klimatizace, Krejčí Daniel, IČ: 65061136,
v celkové výši 23.850 Kč bez DPH; schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č. 21.
• Dodatek č. 6/200/2014 k pojistné smlouvě č. 0503503015 pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou
zaměstnavateli při výkonu povolání
Rada města Černošice schvaluje dodatek č.
6 k pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., IČ: 46973451, který
upravuje počet zaměstnanců na pojistné období
od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019 za částku 34.629
Kč/rok.
• Pronájem části pozemku parc.č. 4284/11
v obci a k.ú. Černošice, ve vlastnictví města
Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí informaci, že ke dni podání nabídek, dne 27. 4.
2018, město Černošice neobdrželo žádnou
nabídku na pronájem části pozemku parc.č.
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4284/11 v obci a k.ú. Černošice, ve vlastnictví
města Černošice.
• Žádost o možnost využití veřejného prostranství v Radotínské ulici pro krátkodobé
parkování (žadatel Ekotechnika, s.r.o.)
Rada města Černošice souhlasí 1) s pronájmem pozemku města parc.č. 4271/55 u ČOV
pro odstavení vrtné soupravy ve dnech 5. - 8.
6.2018, 2) s pronájmem veřejného prostranství
pro parkování automobilů ve Sportparku Berounka dne 7. 6. 2018.
• Žádost o povolení parkování na pozemku
parc. č. 3995/1, Na Klůčku
Rada města Černošice bere na vědomí žádost paní H. o povolení parkování na pozemku
parc.č. 3995/1 k.ú. Černošice, ve vlastnictví
města Černošice v lokalitě Na Klůčku; nesouhlasí s povolením parkování na pozemku parc.č.
3995/1 k.ú. Černošice, lokalita Na Klůčku
vzhledem k tomu, že se pozemek nachází dle
územního plánu v plochách US-4 plochy přírodní - územní systém ekologické stability, lokální
biocentra.
• Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího stání v Poštovní ulici
Rada města Černošice nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa v Poštovní ulici pro
automobil žadatelky (kapacita parkoviště není
dostatečná) a doporučuje, aby si vybudovala
parkovací stání na vlastním pozemku.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 15 a změna rozpisu rozpočtu č. 20
Rada města Černošice schvaluje 1) rozpočtové opatření č. 15 a 2) změnu rozpisu rozpočtu
č. 20.
Odbor vedení města
• Výjimka z obecně závazné vyhlášky
č.5/2012 o ochraně veřejného pořádku
Rada města Černošice souhlasí s udělením
výjimky z vyhlášky č. 5/2012 z čl. č. III o rušení
nočního klidu po dobu trvání rekonstrukce silnice ll/115, za účelem zajištění svozu odpadů
mimo dobu trvání ranní dopravní špičky, fy RUMPOLD-P s.r.o.
• Masarykova věta - návrh rozpočtu
Rada města Černošice souhlasí s realizací
a úhradou z rozpočtu města „Masarykovy věty“
za cenu 31.000 Kč včetně DPH; schvaluje rozpočtové opatření č. 16.
• Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení“
Rada města Černošice schvaluje 1) vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem
„Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení“, 2) výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení“.
• Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérovost - šikmé schodišťové plošiny“
Rada města Černošice schvaluje 1) vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem
„Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice bezbariérovost - šikmé schodišťové plošiny“, 2)

výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice
- bezbariérovost - šikmé schodišťové plošiny“.
• Zajištění podání žádosti o dotaci pro projekt v rámci výzvy 080 Operačního programu Zaměstnanost
Rada města Černošice souhlasí 1) s podáním
žádosti o dotaci ve výzvě č. 80 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení
a asociace ÚSC) spolufinancované z prostředků strukturálních fondů EU v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, 2) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Černošice a Bc. Andreou
Brázdovou;   IČ: 72707500 za celkovou cenu
40.000 Kč včetně DPH a v případě úspěšného
získání dotace 1 % z přidělené dotace, jejímž
předmětem je zajištění zpracování a podání žádosti o dotaci ve výzvě č. 80 OPZ na projekt
„Optimalizace procesního řízení a profesionalizace MěÚ Černošice“, vč. sestavení projektového záměru, analýzy stávajícího stavu a návrh
řešení pro projekt podle osnovy a pravidel dotačního titulu, zahrnující potřebné a nezbytné
konzultace zadavatele se zhotovitelem; rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek
dle vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města
o zadávání veřejných zakázek) a to z důvodu
zajištění dodavatele v krátkém časovém termínu
pro podání žádosti.
Úsek právní
• Žádost o souhlas s konáním akce ve skate-parku
Rada města Černošice bere na vědomí žádost pana M. T., o povolení akce ve „skateparku“, která se bude konat dne 16. 6. 2018 od 14
do 20 hodin; souhlasí s bezúplatným poskytnutím veřejného prostranství.
• Plánovací smlouva ulice Kollárova
Rada města Černošice schvaluje plánovací
smlouvu (CES č. 204/2018) mezi městem Černošice a MUDr. H. N.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Odvolání Ředitelky ZUŠ Černošice, příspěvkové organizace
Rada města Černošice odvolává ředitelku ZUŠ Černošice, příspěvkové organizace,
z funkce ředitelky ZUŠ k 31. 7. 2018, a to z důvodu uplynutí šestiletého období výkonu práce
na pracovním místě ředitele ZUŠ a s tím souvisejícím vyhlášením konkurzu.
• Jmenování členů konkurzní komise pro
konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Černošice,
příspěvkové organizace
Rada města Černošice jmenuje konkurzní
komisi pro konkurz na obsazení funkce ředitele/
ředitelky Základní umělecké školy Černošice,
p.o. v tomto složení: Lenka Kalousková – předsedkyně konkurzní komise, zástupce zřizovatele
školy; Tomáš Kratochvíl - člen určený zřizovatelem; Dita Sýkorová – zástupce Krajského úřadu
Středočeského kraje; Pavel Růžička - zástupce
ředitele ZUŠ Dobříš  - odborník v oblasti státní
správy, organizace a řízení ve školství podle druhu příslušné školy nebo školského zařízení; Petr

z radnice
Jiroš - zástupce České školní inspekce; Alena
Veretina - zástupce pedagogických pracovníků
školy; a dále určuje Evu Jeřichovou jako tajemníka konkurzní komise pro konkurz na ředitele/
ředitelku ZUŠ Černošice, p.o.
• Úprava vzoru nájemních smluv - Hala Věry
Čáslavské
Rada města Černošice revokuje body č. II.1,
II.2 a III. usnesení č. R/77/18/2016 ze dne 10.
10. 2016, kterými rada města schválila texty vzorů
nájemních smluv Haly Věry Čáslavské; schvaluje
1) text vzoru Nájemní smlouvy Haly Věry Čáslavské
pro dlouhodobý/pravidelný nájem, 2) text vzoru
Nájemní smlouvy Haly Věry Čáslavské pro krátkodobý/jednorázový nájem; pověřuje vedoucího
odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ
Černošice uzavíráním a podepisováním smluv.
Odbor informatiky
• Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup
tonerů Kyocera 2018“
Rada města Černošice schvaluje 1) vyhlášení
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nákup tonerů Kyocera 2018“, 2) 	výzvu a zadávací
dokumentaci včetně návrhu smlouvy k veřejné
zakázce „Nákup tonerů Kyocera 2018“.
• Návrh dohody CES 205/2018 o ukončení Smlouvy o poskytování služeb (CES
478/2012)

Rada města Černošice schvaluje znění dohody CES 205/2018 o ukončení Smlouvy o poskytování služeb (CES 478/2012) mezi městem Černošice a spol. H. I. Servis, s. r. o., IČ:
25053442.
• Návrh dohody CES 209/2018 o ukončení
smlouvy, jejímž předmětem je zajíštění webhostingu a správy www stránek
Rada města Černošice schvaluje znění dohody CES 209/2018 o ukončení smlouvy, jejímž
předmětem je zajištění webhostingu a správy
www stránek, mezi městem Černošice a spol.
CHL počítače, s.r.o., Karla Majera 93, 25231  
Všenory, IČ: 25782681.
Odbor vnitřních věcí
• Návrh na vyřazení majetku z inventarizace
2017
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením
a následnou likvidací rozbitého a nerentabilního
majetku města projednané likvidační komise.
• Úprava přepážkového pracoviště - výdej
řidičských průkazů
Rada města Černošice schvaluje 1) postup
podle čl. 5.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek), 2)
změnu rozpisu rozpočtu č. 22; souhlasí s nabídkou od firmy VinWood IČ: 76570843 v ceně  
40.193 Kč bez DPH.

Odbor územního plánování
• Smlouva o předání dat z IDC ÚHÚL,
č. CES 203/2018
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy o předání dat z IDC ÚHÚL, č. CES
203/2018 s ČR - Ústavem pro hospodářskou
úpravu lesů Brandýs n. Labem, organizační
složka státu, se sídlem Nábřežní 1326, 250 01
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za cenu
1.000 Kč bez DPH.
Dodatečně zařazené body programu
• Žádost o zábor veřejného prostranství
před kostelem Nanebevzetí Panny Marie
v ul. Komenského
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí žádost paní V. pro zábor veřejného
prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny
Marie v ul. Komenského, v neděli 20. 5. 2018
od 15.00 do 20.00 za účelem konání sousedského setkání obyvatel ulice Komenského.
• Dodatek č. 1 k darovací smlouvě
č. 504/2017 ze dne 20. 10. 2017
Rada města Černošice schvaluje dodatek
č. 1 k darovací smlouvě č. 504/2017 ze dne
20. 10. 2017, mezi městem Černošice a panem
M. O., který upravuje finanční částku daru.

Z 29. zasedání Zastupitelstva města Černošice (18. 4. 2018)
• Lávka do Všenor
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí
s dalším projednáním návrhu na budoucí umístění samostatně stojící lávky v prodloužení ul. Dr.
Janského (dle platného územního plánu) jako
náhrady za současnou lávku, která je součástí
železničního mostu (možnost realizace v rámci
plánované rekonstrukce železniční trati Praha
Beroun); doporučuje navrhovateli předložit zastupitelstvu 1) několik vizualizací lávky se zákresem do fotografií z více úhlů, 2) pohled v řezu
lávky a železničního mostu v soutisku (podélně
i příčně), 3) dopravní studii napojení lávky na
obou březích, 4) vyjádření povodí Vltavy s.p.
a 5) vyjádření statika k odolnosti lávky v případě
povodně na úrovni roku 2002.
• Volba přísedící Okresního soudu Praha –
západ
Zastupitelstvo města Černošice volí paní
Marii Rudolfovou do funkce přísedící Okresního
soudu Praha-západ.
• Dohody o ručení a ručitelská prohlášení
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
1) dohodu o ručení a ručitelské prohlášení ev.
č. CES 179/2018 uzavřenou mezi městem Černošice a Sportovním klubem Černošice, z.s.,
IČO: 47005246, sídlem Fügnerova 1244, 252
28 Černošice a Českou unií sportu, z.s., IČO:
00469548, sídlem Zátopkova 100/2, 169 00
Praha – Břevnov, kterou město Černošice přebírá odpovědnost za závazky Sportovního klubu
Černošice, z.s., které mu vyplývají z realizace
investiční akce s názvem „ČSTV-ČernošiceReko plochy ZS“ evidenční číslo 233512-3671
(dotační program č. 233510 MŠMT), 2) dohodu o ručení a ručitelské prohlášení ev. č. CES
180/2018 uzavřenou mezi městem Černošice
a Sportovním klubem Černošice, z.s., IČO:

47005246, sídlem Fügnerova 1244, 252 28
Černošice a Českou unií sportu, z.s., IČO:
00469548, sídlem Zátopkova 100/2, 169 00
Praha – Břevnov, kterou město Černošice přebírá odpovědnost za závazky Sportovního klubu
Černošice, z.s., které mu vyplývají z realizace investiční akce s názvem „ČSTV-Černošice-Reko
chlazení ZS“ evidenční číslo 233D512005264
(dotační program č. 233510 MŠMT).
• Změna příspěvků na odpisy příspěvkových organizací na rok 2018 a související
rozpočtové opatření
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
1) snížení příspěvku Mateřské škole Barevný
ostrov, příspěvkové organizaci na rok 2018
o 120.380 Kč dle nového odpisového plánu na
rok 2018; 2) navýšení příspěvku Základní škole
Černošice, příspěvkové organizaci na rok 2018
o 878.109 Kč dle nového odpisového plánu na
rok 2018; 3) zvýšení příspěvku Základní umělecké škole Černošice, příspěvkové organizaci
na rok 2018 o 9.230 Kč dle nového odpisového plánu na rok 2018; 4) rozpočtové opatření
č. 11.
• Rozpočtové opatření č. 13 a přijetí dotace na stavební úpravy a přístavbu ZŠ
Černošice
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
1) přijetí dotace na spolufinancování projektu
„Stavební úpravy a přístavba ZŠ Černošice za
účelem zřízení kmenových učeben, učebny dílen a sborovny“ dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 298D213000116 od MFČR;
2) rozpočtové opatření č. 13; a dále potvrzuje,
že ve finančním rozpočtu města Černošice byla
schválena částka 800.000 Kč na nákup dopravního automobilu pro SDH Mokropsy a zbývající částka bude uhrazena z dotace Krajského

úřadu, případně přesunem z jiné části rozpočtu
SDH.
• Memorandum o zřízení chráněné oblasti
přirozené akumulace vod říční nivy dolní Berounky - podnět spolku Život na soutoku
Zastupitelstvo města Černošice bere na
vědomí návrh Memoranda o zřízení chráněné
oblasti přirozené akumulace vod říční nivy dolní
Berounky od spolku Život na soutoku; pověřuje starostu města Černošice jednáním ve věci
Memoranda v rámci projektu Příměstský park
Soutok.
• Kupní smlouva č. 168/2018 na koupi pozemků parc.č. 2077/6 o výměře 85 m2 k.ú.
Černošice, ul. Jičínská a parc.č. 2279/5
o výměře 238 m2 k.ú. Černošice, ul., Na
Marsu
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
kupní smlouvu č. 168/2018 mezi městem Černošice a paní J.Š., paní S.E. a paní J.J. na koupi
pozemků parc.č. 2077/6 o výměře 85 m2 v Jičínské ul. a pozemku parc.č. 2279/5 o výměře
238 m2 v ul. Na Marsu, v obci a k.ú. Černošice
za částku 48.450 Kč.
• Kupní smlouva č. 174/2018 na koupi pozemku parc.č. 4271/80 k.ú. Černošice, osada Na Vírku
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
kupní smlouvu č. 174/2018 mezi městem Černošice a Státním statkem Jeneč, s.p. v likvidaci, IČO: 00016918 na koupi pozemku parc.č.
4271/80 o výměře 445m2 v obci a k.ú. Černošice v osadě Na Vírku za částku dle znaleckého
posudku 44.500 Kč.
• Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 21. 3. 2018.
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z města a okolí

Názory zastupitelů
Pirátská strana Černošice
napíná plachty a pokračuje
v kurzu Volby pro město
Nápad založit v Černošicích Pirátskou stranu
není zcela novou záležitostí. Pirátskou politiku
sleduji již mnoho let a vždy jsem ji považoval za
konstruktivní a založenou na dobrých principech.
Piráti ukázali, že do politického spektra dokážou
přinést svěží vítr a diskuzi obohatit o nové myšlenky a směry. Líbí se mi jejich záměr o transparentnost politiky a také to, že jako jediná strana
si fakticky klade otázky a hledá odpovědi, jak
bude vypadat budoucnost vzhledem k technologickým a celospolečenským změnám.
Volba pro město, jejíž jsem dlouholetým členem, hájila stejné či podobné ideály a nebylo
třeba ji nahrazovat, a přerušovat tak historickou
kontinuitu sdružení, a proto jsme myšlenku za-

Informace o GDPR
Přehledné informace pro podnikatele týkající se GDPR (General Data Protection
Regulation) lze nalézt na webu Ministerstva
průmyslu a obchodu https://www.mpo.cz/
cz/podnikani/obecne-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju-gdpr--228672/ včetně
Příručky pro přípravu malých a středních
firem na GDPR.
Hana Vyhnalová, vedoucí odboru obecní
živnostenský úřad

ložení místní Pirátské strany v minulých letech
nerealizovali. Volba pro město Černošice byla
jednou z buněk rozmístěných po republice, jejichž centrálou pak byla pobočka v Hradci Králové. Právě z centrálního vedení jsme se před
několika týdny dozvěděli, že kvůli administrativní
zátěži a nedostatečné kapacitě personálního
zajištění, potřebných pro chod celé organizace,
se vedení rozhodlo všechny buňky, kromě Královéhradeckého kraje, zrušit.
Protože jsme nechtěli všechny naše cíle, zkušenosti, historii ani know-how nechat jen tak
zmizet, navrhl jsem, aby se zdejší VPM transformovala v Pirátskou stranu. Po dlouhé diskuzi se
stávajícími členy a konečném hlasování padlo
finální rozhodnutí a byl jsem pověřen jednáním
s pirátským vedením. Po prvotním jednání v Poslanecké sněmovně jsme byli pozváni na krajskou schůzi v Nymburce, kde jsme společně
s Magdou Voldřichovou prezentovali naše záměry a výsledkem je, že nám Piráti pro Černošice
dali zelenou.

Oznamujeme tedy, že zakládáme Pirátskou
stranu - Černošice. Stavíme ji na bohatých zkušenostech původních členů Volby pro město, vítáme mezi sebou nové tváře lokální politiky a přizpůsobujeme ji tomu, co moderní Černošice
potřebují. Černošická politika se v podzimních
volbách bude muset vypořádat s celou řadou
změn. Své působení ukončí několik stran a nové
strany naopak přibudou. My chceme dále působit v místní politice konstruktivně s důrazem
na dobré trendy a zároveň ji obohatit o nové
myšlenky a postupy. Věříme, že právě Pirátská
strana je a bude vhodným zázemím a vyplní poptávku po politice, která v Černošicich dosud
chyběla. V současné době jsou veškeré náležitosti ve svých finálních fázích a brzy budeme informovat o dalších plánech, programu i dalších
nápadech.
Michal Třešl, zastupitel Volba pro město

Dočasná změna úředních hodin
na oddělení matrik a evidence obyvatel
Vážení spoluobčané, z důvodu personálního oslabení po dobu června a července budou na
oddělení matrik a evidence obyvatel na pracovišti Černošice, Riegrova 1209, úřední hodiny
pouze ve dnech: Po, St 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 a Pá 8.00 – 12.00.
Mimo tuto dobu můžete v případě potřeby kontaktovat pracovníky:
Ludmila Svozilová: 221 982 392,  ludmila.svozilova@mestocernosice.cz
Marcela Růžičková: 221 982 304,  marcela.ruzickova@mestocernosice.cz
Jaroslava Koutská: 221 982 436,  jaroslava.koutska@mestocernosice.cz
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
Marcela Růžičková, oddělení matrik a evidence obyvatel

Sociální rehabilitace v Dobřichovicích
VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Město Černošice přijme na volné
pracovní místo

Hasiče - technika
- organizačního
pracovníka.
Druh práce a místo výkonu práce:
výkon práce v organizačním i operačním
provozu hasičské jednotky.
Pracovní poměr na dobu neurčitou,
pracoviště Černošice. Nástup dle dohody.
Bližší informace naleznete na
www.mestocernosice.cz, v kolonce
úřední deska – volná pracovní místa
nebo na telefonu 778 547 778
– Tomáš Havlík.
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Spolek Náruč už mnozí obyvatelé regionu znají
převážně v souvislosti s příjemnou kavárnou na
náměstí v Řevnicích. Ta poskytuje pracovní místa lidem s duševním onemocněním.  Organizace
zároveň v regionu poskytuje sociální službu určenou pro klienty s mentálním postižením nebo
duševním onemocněním, ale i pro osoby, které
se ocitnou v náhlé sociální krizi.
Jedná se o službu SOCIÁLNÍ REHABILITACE
NÁRUČ, která funguje v Dobřichovicích. Uvítáme rádi i obyvatele Černošic či okolí.
Cílem je pomoct lidem k rozvíjení jejich
schopností a dovedností, aby se dokázali opět
začlenit do společenského života a posílit svojí soběstačnost. U každého to může znamenat
něco trochu jiného – někdo potřebuje pomoct
při zvládání běžných situací každodenního života
jako je třeba vaření, péče o domácnost   nebo
nakupování, jiný zase potřebuje natrénovat hospodaření s financemi anebo posílit své schopnosti komunikovat a nacvičit zvládání situací při
jednání s lidmi. Klienti se také mohou v rámci
sociální rehabilitace naučit pracovním návykům
před vstupem do nového zaměstnání. Někdy se
pomoc může týkat rozvíjení osobních zájmů klienta, nalezení nových možností jak si zpříjemnit
svůj volný čas.

Klienti díky novým zkušenostem postupně
získávají novou sebedůvěru tolik potřebou pro
převzetí zodpovědnosti za svůj život.
Služba je poskytována v přívětivém prostoru,
který působí víc jako útulný obývák s kuchyňkou
než sociální zařízení. Stejně tak vstřícného přivítání se klientům  dostane i od pracovníků, a to
každý den od pondělí do pátku. Kapacita služby
je aktuálně otevřená.
Jak to celé probíhá
Budete-li mít Vy nebo někdo z Vašeho blízkého okolí zájem o pomoc či podporu, stačí se
dohodnout na osobní schůzce. Tam si zájemce s pracovníkem služby může sdělit vzájemná
očekávání, společně zmapují konkrétní oblasti
potřeb a poté naplánují takovou podobu služby,
která bude vyhovovat potřebě daného člověka.
Každý z klientů si může být jistý, že vždy budou
respektovány jeho  individuální potřeby.
Kontakt:
Centrum sociální rehabilitace,
Pražská 345, Dobřichovice
mob. 732 757 881, simona@os-naruc.cz
Simona Petrejová

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.

Oslaví Černošice století republiky stomilionovou radnicí?
Zní to velkolepě. Ovšem jen pokud pomineme,
že původní částka, se kterou do tohoto projektu vedení města vstupovalo, byla pouze 35 milionů. Dnes už je zřejmé, že konečný účet bude
mnohem mnohem vyšší. Historie rekonstrukce
a přístavby vily Tišnovských a celá řada nedostatků a pochybení, která ji provází, byla na
stránkách IL již několikrát popsána. Zajímavější
bude ale teprve její další osud. Smlouva o dílo
již byla 4x změněna formou dodatků. Pravdou
je, že se vyskytly objektivní skutečnosti, které
v tom sehrály významnou roli. Ovšem již na
počátku bylo možné špatně připravený projekt
změnit, jak ostatně vyplývá z doporučení kontrolního výboru z jara loňského roku.
V této chvíli jsou možnosti dodatkování
smlouvy téměř vyčerpány a čeká nás nová soutěž. Je otázkou, zda se do ní přihlásí i někdo
jiný, než současný dodavatel. Rizika jsou značná a uchazeči si je tedy bezpochyby započítají
do ceny nové zakázky. Stavební trh je přehřá-

tý, zakázek je dost a dodavatelé upřednostní
stavbu, kterou nebudou dokončovat po někom
jiném. A o kolik měsíců se dokončení stavby
protáhne? Čas jsou peníze.
Další otázkou je, co všechno v investičních
a souvisejících nákladech chybí. Na posledním
zasedání zastupitelstva se pan starosta vyjádřil,
že tam ještě není BOZP, technický dozor investora, stavební dozor a dopracování projektové
dokumentace. Ještě tam ale také chybí např.
terénní úpravy a zateplení budovy, o němž se
teprve rozhodne, zda bude či ne. Významnou
položku pak bude tvořit vnitřní vybavení budovy. Kolik takových „ještě“ neznáme? Např.
náklady za pronájem stávající budovy radnice,
kterou město prodalo poněkud neuváženě
předčasně a dnes za její užívání platí, v deklarovaných nákladech rovněž chybí.
A co ostatní velké investice, které jsou nyní
na řadě? Nová školka, přístavba školy, školní
stadion. Jsou připraveny lépe než tato? Vzali

Bezohledné parkování

jsme si z radnice nějaké ponaučení, nebo nás
čekají další překvapení?
Lze očekávat, že se proti částce sto milionů
pan starosta rázně ohradí a bude tvrdit, že je
to přehnané. Zasvěcení však tuto sumu nevylučují. Výsledek ale uvidíme až za dva roky,
což je pravděpodobný termín dokončení stavby (oproti původnímu téměř o dva a půl roku
později). Celá věc je o to závažnější, že se
jedná o investici stoprocentně financovanou
z rozpočtu města bez koruny z dotací, přesněji
z peněz, které město nemá a musí si je půjčit.
Jaká bude nakonec pověstná sekera zaseknutá do rozpočtu Černošic, až bude akce hotová? Bude devíticiferná?
Lukáš Fiedler

V Informačním listu Černošice květen 2018 mne zaujal článek „Zprávy z městské policie“ o bezohledném
parkování.
Jako řádného občana mne tento nešvar trápí a rád
bych pro jeho odstranění něco udělal. Před časem
jsem však na MP Černošice byl odmítnut s oznámením,
že u nádraží v Mokropsích nějaké auto parkuje s parkovací čárou mezi koly, a to dlouhodobě a souvisle. Překvapilo mne, že MP Černošice mi oznámila, že s tímto
přestupkem nemůže nic dělat.
S nadějí jsem proto přečetl předmětný článek, který
popisuje bezohledné parkování mercedesu a zoufalost paní, která nemohla s Peugeotem odjet, protože
i z druhé strany bylo auto zaparkováno bezohledně. Zajímalo by mne, zda a jak byl potrestán řidič mercedesu,
který zaparkoval tak výrazně přes vymezení parkovacího místa.
Jsem si vědom toho, že takové nesprávné parkování
může být i předmětem neschopnosti řádně zaparkovat
uprostřed parkovacího místa, to však nesnižuje odpovědnost za obsazení dvou parkovacích míst. Na některých placených parkovacích plochách to řeší botičkou
a vymáháním parkovného za 2 místa.
Prosím o popis postupu MP při obhlídce parkovišť
a způsob sankcionování bezohledných řidičů. Já sám
jsem připraven s MP spolupracovat a oznamovat tyto situace, příp. zasílat jí fotografie těchto přestupků, pokud
je MP ochotna a schopna tyto přestupky řešit.

Vyjádření Městské policie Černošice
V případě parkování vozidla na parkovišti, které má vodorovné dopravní značení
vymezující prostor pro parkování vozidel a vozidlo parkuje přes dvě parkovací místa se jedná o podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 125c, odst. 1, písm. k)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Tento přestupek je Městská policie Černošice oprávněná projednat na místě v příkazním řízení
pokutou do výše 2.000 Kč. Umím si představit situaci, kdy by se o přestupek
nejednalo, jelikož společenská nebezpečnost pro společnost by byla prakticky
nulová (materiální znak přestupku). Například v nočních hodinách, kdy je parkoviště úplně prázdné by takové vozidlo nikomu nepřekáželo a právě materiální stránka
přestupku by nebyla naplněna. Také je potřeba vzít v potaz situaci, kdy někdo
přijede na parkoviště a nemá jinou možnost zaparkovat z důvodu špatně stojících
vozidel, než zaparkovat přes dvě parkovací místa (již takto stojí jiná vozidla, a ta by
před kontrolou strážníků z místa odjela), bylo by na místě při projednání přestupku
k tomuto přihlédnout.
Obecně tedy Městská policie Černošice může tyto přestupky řešit. Vždy je potřeba zvážit všechny okolnosti, za kterých byl přestupek spáchán (formální a materiální znak přestupku) a podle všech těchto zjištění věc projednat. V případě, že
řidič vozidla nebude na místě a nedostaví se na výzvu, věc je předána příslušnému správnímu orgánu k projednání. Pokud uznáte za vhodné nám taková vozidla
oznamovat, můžete. Zasílat fotky není potřeba. MP musí toto provést sama, a to
takovým způsobem, aby bylo v případě prokazování přestupku vše správně a dostatečně zdokumentováno.
V případě kontrol velkých parkovišť se strážníci převážně zaměřují na vozidla
parkující mimo vymezené plochy (na trávě apod.), na vraky a podílí se na prevenci
majetkové kriminality, jelikož větší množství vozidel často láká osoby s úmyslem
a snahou o vloupání do těchto vozidel. Pokud došlo k oznámení o špatně parkujícím vozidlu, měl strážník možnost věc řešit a je naší chybou, že k tomu nedošlo. Za
toto se omlouvám a pevně věřím, že se situace nebude již opakovat.   

Antonín Sailer

Otmar Klimsza, ředitel MP Černošice

Místo cyklostezky máme cyklostoku
Před 150 lety začaly zábavní vlaky vyvážet o víkendech Pražany do údolí Berounky. Dnes je sem dovezou kola. Dopravní značka nabízí sice prostor
chodcům i cyklistům, ale ti druzí se začínají chovat vůči chodcům stále agresivněji. Vadí to jen mně?
Chodec-cyklista Ivan Látal
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z města a okolí

KAZÍN
Vodáci, kteří mají Mži, alias Berounku, v oblibě
pro její nenáročný a odpočinkový tok, se těší na
její jarní odemykání či otevírání k prvnímu vyplutí.
Konečně nastane chvíle, kdy naplno propuknou
jejich vášně utlumené zimními měsíci. Březen,
začátek jara, začátek vodácké sezóny, má své
ustálené rituály, obrovské klíče k „odemykání“,
proslovy s prosbami k řece o její shovívavost
k vodáckým pokleskům. Plavbě zdar! Ahoj! Každý jiný pozdrav vodáka uráží, i když převážná
z nich ani neví, že jde o zkratku dávno užívané
fráze námořníky, prý poprvé užitou v roce 1751:
„Ad honorem Jesus“, „Ke slávě Ježíše“, kterou
psali na přídě svých lodí před vyplutím na moře.
Berounka začíná soutokem čtyř menších řek
v Plzni a to Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy. Pojmenování Berounka je poměrně nové. Ještě
v 18. století byla řeka po celém svém toku, až
k splynutí s Vltavou, zmiňována jako Mže. Na
kilometru 16,8 přitéká Klabava, kde pod soutokem s ní začíná většina vodáckého putování,
zkušených i začátečníků, rozličných plavidel,
která se odváží zdolat první překážku na sjízdném tetínském jezu.
Vodácká turistika, zejména v letních, prázdninových měsících, je krásná nejen sjížděnou
řekou, ale i atmosférou přírody a lidí kolem ní.
Nevýhodou je, že jsou vodáci řekou svým způsobem omezováni. V dnešních dobách se už
nevyplácí příliš se vzdálit od svého plavidla a výstroje, jak tomu bývalo dříve. Zprávy o číhajících
pobertech nejsou přehnané, a tak se jen vzácně
vodáci vypraví na zříceniny Libštejna, Krašova
nebo Týřova.
Klidná voda, řeka trvale splavná, krása břehů,
které ji obklopují, míjí „Rozvědčíka“, hostinec
proslavený Otou Pavlem. Zde končí divoká romantika, následuje Zbečno s přítokem rozmarného potoka Klíčavy, Nižbor a Beroun.
Pod Berounem začíná úsek obávaných mělčin v širokém řečišti, které se po několika kilometrech zúží, aby řeku hustě obklopily chatové
osady a vodáky dovedla k černošickému jezu,
kde jich většina končí. Mezi přístavištěm „Mokropeská pláž“ a přístavištěm „Černošice - Lipence“ se patrně vodáci potkají s místním přívozem
„Kazín“, s přístavištěm „Kazín“, pod Kazínskou
skalou. Tady se zastavíme a opustíme řeku, aby
se mohla tiše spojit pod Radotínským přístavem
v Lahovicích s vodami vltavskými. Ocitli jsme se
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v místě, které je opředeno bájemi o hradu, spíše
hradišti, nejstarší dcery vojvody Kroka, sídlícího
na hradě stejného jména v lesích u vsi Zbečno,
Kazi (též Kazě, Káza, Káša, Kazia, Běla). Původ
jména je nejasný, ale jako vždy, tak i zde se objevily nepravděpodobné spekulace.
Kazi vynikala znalostmi bylin, léčitelstvím, věštěním a kouzlením. Žila v 8. století a roku 710 si,
po smrti otcově, vylosovala třetinu země, které
vládl. Další dvě třetiny si rozdělily, patrně opět
losem, mladší sestry Teta a Luboša (Liobuša).
„Staré pověsti české“ Aloise Jiráska uvádí: „To
po smrti otcově sídlila nejčastěji na hradě, jenž
stál u hory Oseku, poblíž řeky Mže a jenž po ni
slul Kazín Hrad.“ Co Jiráska přimělo k formulaci
této věty, je patrné ze zápisu v kronice Kosmově, kde se říká: „Nad břehem řeky Mže, po cestě kudy se chodí do končin kraje bechyňského
přes horu, jež slove Oseka, prý lidé, po její smrti, navršili mohylu, jež je podnes (myšlena doba
Kosmova, pozn. aut.) vidět.“ Ale kde Kazi vlastně sídlila, Kosma neuvádí. Legenda o hrdinovi
jménem Bivoj, v podání Václava Hájka z Libočan
vypráví, že díky svému příběhu s divokou sviní,
kterou na zádech přinesl na její hrad, získal Kazinu ruku. Zda byli oddáni, či byl Bivoj jen takovým
dnešním „přítelem“, pověst neuvádí, ale uvádí,
že jejich prvorozený syn Radislav měl kančí hlavu ve svém erbu. Toto je zpochybněno v kronice
Dalimilově, kde hrdinou s uloveným kancem je
Jetřich z Buzic. Ten chtěl možná, v ten čas, jen
Bivoje napodobit, usilujíc o pannu po slovansku
kyprou. A kanců bylo dost, pannen pomálu.
Pátrání po hradu Kazín se stalo, pro několik místních patriotů, celoživotním údělem. Na
skále nad přístavištěm byl v roce 1868 vyveden, čitelný i z větších vzdáleností, nápis „KA-

ZÍN“. Dominantní kopec s kolmou skalní stěnou
k řece vypadá, proti skalám, které obklopují Mži
či Berounku, v romantických údolích v kraji za
Klabavou, skromně, s jistou nepopsatelně svůdnou čarovností. Obnažený, vodorovně rýhovaný
břidlicový ostroh je skalou nepříliš vysokou, ale
dost vysokou na to, aby vnukla zoufalcům uskutečnit sebevražednou myšlenku právě zde. Nebezpečné je její málo pevné temeno, stále se
drolící, kdy uklouznutí znamená smrtelnou nehodu. Jména nešťastníků pod skalou jsou toho
důkazem. Právě v těchto místech je v úpatí vytesána do skály široká terasa, na kterou navazuje
údolí s bývalou solnou stezkou spojující zemi od
severu k jihu.
V souvislosti s doznívajícím národním obrozením na počátku 19. století se objevily snahy
bájného „Kazína“ právě zde, na ostrohu Hrádku
nad Berounkou, názvu, který v té době zanikl
a pojmenování „Kazín“ u místních zdomácnělo.
I když místo samé, stejně tak jeho okolí, svádí
k úvaze, že něco takového jako hradiště by zde
bylo asi možné, oficielní archeologický průzkum
lékaře a archeologa Dr. Jana Aksamita z roku
1916 domněnku o bájném „Kazínu“ vyvrátil
a mnohé zklamal. Co nalezl, byly zbytky středověkého hrádku (možná tvrze Bluk), ale stopy
slovanského osídlení na kazínské skále chybí.
Nutno dodat, že před tímto průzkumem zde byly
nalezeny úlomky předmětů z osídlení z doby kamenné, bronzové i železné. Iluze trvá. Současné metody archeologických průzkumů používají
moderní technologie, které ještě živí naděje na
potvrzení existence bájného „Kazína“.
Otakar Štanc st.
(povídka z připravované knihy Á propos)

ČeSpoLet obohatil výuku v základní škole
Po dohodě s vedením naší základní školy
uspořádala v dubnu a květnu Černošická Společnost Letopisecká prostřednictvím svého
člena Vladimíra Douska sérii besed s žáky na
téma historie Černošic, a to v rámci letošního
100. výročí vzniku naší republiky.
Program se skládal z komentovaného promítání řady fotografií z historie, ke kterým byly
přiřazeny ty ze současnosti. Při porovnávání obou stavů   mohli žáci sledovat proměny
mnoha míst našeho města během uplynulého
století. Za tu dobu zde došlo k řadě výrazných
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změn, město se nebývale rozrostlo (v roce
1921 tu stálo 264 domů, dnes přes 2.500),
vznikla řada významných staveb a přibylo velké
množství obyvatel (v roce 1921 – 1.430, oproti dnešním více jak 7.000!). Žáci se tak prostřednictvím besedy mohli seznámit s mnoha
skutečnostmi, které nejsou obsaženy v běžné
školní výuce. Poznali blíže historii i vývoj naší
obce a dozvěděli se, kolik významných lidí zde
během té dlouhé doby žilo a působilo.
Od 23. června 2018 chystá Vladimír Dousek pro širokou veřejnost výstavu historických

a svých současných fotografií v Mokropeské
kapličce, kam srdečně zveme všechny sousedy i přespolní!
Černošická Společnost Letopisecká
www.facebook.com/letopiscicernosice

z města a okolí

Májové slavnosti 2018. Jaké byly?
6x FOTO: Petr Kubín

-- Letošní Májové slavnosti se konaly v neděli 13.
května. Májka byla kvůli nabitému programu pokácena sice se zpožděním, zato byla úspěšně vydražena. Děkujeme našim mokropeským hasičům! --- V odpoledních hodinách se vydal průvod krojovaných účastníků za doprovodu kapely Třehusk
a slunečních paprsků od kapličky na Masopustní náměstí. --

-- Na „Májích“ dále vystoupily děti z MŠ Karlická, MŠ + ZŠ Jeden strom, dětský folklorní
soubor Vonička, irští tanečníci a muzikanti
COISCÉM a dětský lidový soubor Modřenec. --

-- Akci moderovala slečna Magdaléna Voldřichová, která zároveň vystoupila
s Pramínkem a Praštěnkou. --

-- Hrálo, zpívalo a tančilo se celé odpoledne. --

-- S Pramínkem vystoupil i Ivan Látal:-) --
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Děvčata z Chorus puellaris zazářila v Brně
V sobotu 14. dubna se v Brně pod záštitou primátora města Ing. Petra Vokřála uskutečnil mimořádný koncert k poctě sbormistra Jaroslava
Dostalíka.
Prof. Dostalík, který je dobře znám i obyvatelům našeho regionu, byl jednou z nejvýznamnějších postav české sborové scény. Od jeho
narození uplynulo na jaře 90 let.
V 80. letech založil v Dobřichovicích dětský
pěvecký sbor Mladost, ve kterém zpívaly děti
z širokého okolí (později přejmenovaný na Chorus Angelus).
Na dubnovém koncertě v Brně vystoupila pětice souborů, které jsou s touto velkou hudební
osobností nějak spojeny.
V konkurenci tradičních těles a velkých sborů,
jakými jsou Primavera Brno nebo Mladost Brno,
se děvčata ze ZUŠ Černošice rozhodně neztratila. Přestože soubor, vedený dirigentem Romanem Michálkem a klavíristkou Ivanou Kylarovou,
zpívá v tomto složení teprve rok a podobně pres-

Červen
v MC Mraveništi
• 1. 6. -   K oslavám dne dětí si veselými
motivy nazdobíme balónek.
• 8. 6. -   Pro zábavu si vyrobíme z kelímku
a korálku cestovní hru.
• 15. 6. -   Potěšíme všechny tatínky a vyrobíme jim krásné přáníčko, k oslavě dne
tatínků.
• 22. 6.  - Z tvrdého papíru si vystřihneme
krásnou sovičku a dozdobíme.
• 29. 6. - Rozloučíme se společně výrobou
ovocného poháru.
Mraveniště přeje všem krásné léto a těšíme se na Vás opět od září. Opět se budeme scházet každý pátek od září do června,
vždy od 9 do 11 hod. v Komunitním centrum
MaNa, naproti kostelu, Komenského 2018.
Připravujeme pro děti básničky, známé
říkanky, výtvarnou činnost a někdy také
pohádku.   Také rádi zpíváme, povídáme si
a především si hrajeme.
Aktuální program pravidelných setkání
i jednotlivých akcí najdete také na adrese:
www.mcmraveniste.cz
Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Facebook: Mraveniště Černošice z.s.
Za Mraveniště Bára Kružel

Noc na Karlštejně
Kdy: sobota 2. června v 21.00
Kde: nádvoří zámku v Dobřichovicích
Skvostné obsazení nabídne letošní “premiérové” představení původního muzikálu Noc na
Karlštejně. Zahájí tak již třináctou sezónu. V roli
císaře Karla IV. diváci uvidí opět Václava Vydru,  
Michaela Nosková si “zařádí” v roli Aleny. Jan
Rosák s Petrem Jančaříkem skvěle ztvárňují Vévodu Bavorského Štěpána, resp. Krále cyperského Petra, Ondřej Bábor královského šenka
Peška Hlavně.
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tižní akce se účastnil poprvé, potvrdilo se, že
předchozí pečlivá příprava a zkušenost členek
se sborovým zpěvem nese své ovoce.
Jejich hudební vystoupení, složené ze skladeb různých období a stylů, v němž nechyběly
ani písně z pera Jaroslava Dostalíka, mělo výborný ohlas. Přes malé obsazení souboru, na
koncertě zpívalo 9 děvčat, si dokázaly zpěvačky
dobře poradit s akustikou velkého sálu v Lužánkách i jasným zvukem a přesvědčivým výkonem
si získaly sympatie publika.
Největší ovace sklidila závěrečná skladba
jejich programu: Čardáš A čo koho do toho
v úpravě Miroslava Raichla, s úvodním sólem
nejmladší členky souboru, jedenáctileté Aničky
Hynkové. Na závěr celého koncertu se zpěváci všech sborů sešli na pódiu, aby společně se
sólistou Janáčkovy opery zazpívali známou píseň z muzikálu Starci na chmelu Den je krásný
v úpravě jubilanta.
Po zdařilém koncertě následovalo přátelské

společenské setkání všech účinkujících se zástupci brněnské kulturní scény a pamětníků.
O kvalitě výkonu černošických zpěvaček a dobrém přijetí v hudebních kruzích svědčí fakt, že
kromě gratulací přítomných dostal sbor i několik
zajímavých nabídek k účinkování na českých
i zahraničních festivalech.
Věřme, že děvčatům vydrží radost z hudby
a stávající chuť do práce, a že Chorus puellaris
bude nadále dobře reprezentovat kulturu našeho regionu.
V nejbližší době například bude v rámci akce
ZUŠ OPEN spoluúčinkovat na koncertě s Magdalenou Koženou.
Informace o akcích sboru najdete na stránkách chorus-puellaris.cz nebo na stránkách
ZUŠ Černošice http://www.zuscernosice.cz/.
Jiří Kylar
604849770
jiri.kylar@gmail.com

2x FOTO: archiv MŠ Topolská

Oslava svátku maminek
V květnu mají všechny maminky svátek. Celý rok
se o nás starají, a tak jsme jeden den věnovali
jim, aby si mohly odpočinout a potěšit se. Připravili jsme pro ně na oslavu zahradní slavnost.
Děti pro maminky vyrobily přáníčka se srdíčky a motýlky a také dárečky. Mladší děti malovaly hrnečky, starší vyrobily přívěsek na klíče
a podložku pod hrneček. Do školky přišli také
tatínkové a společně s dětmi pro maminky vyrobili krásný dárek, netradiční náramek z korálků
a spínacích špendlíků. Před slavností děti připravily občerstvení. Upekly dva druhy sušenek,
vyrobily ovocné housenky z hroznového vína
a srdíčkové jednohubky. Maminky si užívaly program, který jsme pro ně s dětmi připravili. Děti
zpívaly, tančily a dokonce vystoupily i aquabelly.
Maminky dostaly kávu, občerstvení a nakonec
i dárečky, které pro ně děti vyrobily. Krásně
svítilo sluníčko a všichni jsme si užili nádherné
odpoledne. Maminky, děkujeme.
Kateřina Mandová,
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

-- Děti z mokropeské školky se
na chvíli proměnily v aquabelly. --

z města a okolí

Krátké zprávy
ze základní školy
Duben i květen nás překvapil krásným teplým
počasím, což potěšilo především ty třídy prvního
stupně, které vyrazily na tradiční školy v přírodě.
Páťáci se vydali na mokropeské hřiště, kde se
opět konala soutěž první pomoci Helpík. Pro
děti tady byla připravena přehlídka nejrůznější
záchranné techniky a vybraní jedinci soutěžili
přímo v poskytování první pomoci. Na jednotlivých stanovištích byli připraveni namaskovaní
figuranti, na kterých museli žáci předvést své
schopnosti. Naši reprezentanti sice nezvítězili,
ale ve velké konkurenci se neztratili. Děkujeme
za reprezentaci!
Úspěchy slavili i naši třeťáci, kteří zvítězili ve
výtvarné soutěži Jarní ptáci, pořádané Městskou
knihovnou Černošice. Blahopřejeme!
V průběhu celého dubna hostila naše škola
výstavu Tady nová republika! zapůjčenou z Muzea Jana Amose Komenského. Na výstavě se
vystřídaly všechny třídy a na několik dní byla
otevřena i široké veřejnosti. Do naší školy zavítal
také pan Dousek, který žákům vyprávěl o historii místa, kde žijí (nebo přinejmenším chodí do
školy).
Deváťáci (i sedmáci a páťáci) už mají po přijímacích zkouškách a díky slunnému počasí se
všichni už těší na prázdniny. Do té doby nás ale
čeká ještě zlatý hřeb letošního školního roku –
ŠKOLNÍ AKADEMIE ve čtvrtek 14. června 2018.
Letošní název zní Století očima dětí. Všichni jste
srdečně zváni!
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

Houby
Ve čtvrtek 19. dubna proběhla ve škole přednáška pana Jaroslava Malého. Poutavým způsobem seznámil žáky se světem hub. Dozvěděli se
mnoho zajímavého, poučného i užitečného. Povídání bylo provázeno unikátními audiomateriály,
kvízy a "živými" ukázkami v tuto dobu rostoucích
hub. Programu se zúčastnilo 12 tříd.
Martina Václavková, pedagog

-- Jak vypadají krkavcovití ptáci, o tom se mohli
něco dozvědět žáci 1. stupně. --

Krkavcovití

3x FOTO: archiv ZŠ Černošice

V pátek 20. dubna proběhl na naší škole
program společnosti Ornita. S touto organizací
spolupracujeme již několik let. Letos byli žáci
prostřednictvím velmi pěkně zpracovaného interaktivního programu seznámeni se skupinou
ptáků KRKAVCOVITÝCH. Nedílnou součástí
programu jsou ukázky živých ptáků. Letošní
ptačí návštěvníci získali mnoho příznivců. Druhá
skupina program absolvuje 31. května. Programu se zúčastní celkem 26 tříd z naší školy.
Martina Václavková, pedagog

Křížem krážem naším krajem
Na konci dubna se ve Všenorech konal pátý
ročník prezentační přehlídky Křížem krážem naším krajem. Akce je pořádána všenorskou základní školou a účastní se jí žáci druhého stupně
z celého Poberouní. Žáci si ve dvojicích připraví
krátkou prezentaci na vybrané téma z dění v jejich obci (letos byla zadána témata z historie)
a přednesou ji před svými kolegy z ostatních
škol. Naši školu reprezentovali žáci 8. A: Štěpánka Cafourková a Anna Václavková (Černošice před sto lety) a Josef František Vávra a Vojtěch Wolf (Černošice ve třicátých a čtyřicátých
letech). Přehlídka je již tradičně nesoutěžní, ale
naše dvojice se ve velké konkurenci rozhodně
neztratily.
Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme!
Michaela Šlesingerová, pedagog

Školní družina na jarních trzích
Téměř letní dny přivábily v sobotu 7. dubna na
náměstí Centra Vráž plno lidí. Nepřišli sem pouze za sluníčkem, nýbrž je zlákalo navštívit jarní
trhy se staročeskou zabijačkou.
Mezi stánky jste mohli nalézt i naše vychovatele ze školní družiny, kteří si pro dětské návštěvníky připravili výtvarnou dílničku s různorodými
výrobky a materiál pro jarní tvoření. V rukách
drobných šikulů tak vznikaly jarní rozkvetlé věnečky, zápichy do květináčů, zdobené květiny
z keramické hmoty, barevní ptáčci, zářivá sluníčka či vybavení do pokojíčku každé panenky.
K našim tvořivým stolům přišly jak děti, které
již družinu navštěvují, tak jejich kamarádi a dokonce i děti, které se do školy teprve chystají.
Během chvil, v nichž děti byly pilně zaměstnány

-- Žáci 8. A, kteří nás reprezentovali ve
Všenorech, si akci očividně užili. --

svojí tvůrčí činností, se i rodiče mohli příjemně
uvolnit a užít si poklidnou atmosféru sobotního
prosluněného dne.
Věříme, že všichni, kdo zavítali alespoň na
chvilku do centra těchto jarních trhů, odcházeli
pak domů spokojení a nabití dobrou náladou. Za
všechny vychovatele ze školní družiny doufám,
že i my jsme k této pohodě přispěli a těšíme se
zase příště na shledanou.
Olga Brožová, vychovatelka ŠD

-- Tvoření školní družiny si na jarních trzích užily děti školní i předškolní. --
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Změny v Jednom stromě

FOTO: archiv Jednoho stromu

Blížící se konec školního roku připomíná, že je čas začít bilancovat.
Říká se, že změna je život, a tak ani nám, v Jednom stromě, se občas
nevyhne. A nutno podotknout, že to letos nejsou změny malé.
V dubnu a květnu proběhly zápisy do našich škol. Zájem byl veliký
a my můžeme s klidným srdcem říct, že se Jeden strom opět rozroste.
K tomu, aby se tak mohlo stát, je nutné opustit místa, na která jsme
byli několik let zvyklí.
Školka Jednoho stromu se v rámci Dolních Černošic posune blíže lávce přes Berounku. Od září 2018 ji najdete nedaleko Bluckého
mlýna v ulici Na Bluku, což v rámci dostupnosti uvítají především rodiče z Černošic. V současné době již započala rekonstrukce nového
objektu.
Škola Jednoho stromu je díky otevření další třídy nucena stěhovat se
také, neboť stávající objekt je již kapacitně nevyhovující. Školu najdete
od září blíže vlakovému nádraží v Černošicích v Karlštejnské ulici.
Lesní mateřská školka Na dvorečku, kterou organizace Jeden strom
zřizuje, zůstává i nadále v Letech Pod Lesem pevně ukotvena v rejstříku škol a školských zařízení. V době vydání tohoto čísla Informačních
listů právě v LMŠ Na dvorečku probíhá kontrola České školní inspekce. O jejím výsledku vás budeme informovat v dalším čísle.
Změny, o kterých si můžete přečíst, nás v letošním roce stojí hodně
sil i finančních prostředků. Patří však k životu a my se z nich snažíme
radovat, protože každý strom i ten Jeden, pokud má dobré životní podmínky, roste.

-- Děti ze školy Jednoho stromu vystoupily s pásmem písní a tanců Pavla
Jurkoviče. --

Školáci na Staročeských májích
V neděli 13. května se konaly na Masopustním náměstí v Mokropsích Staročeské máje. Děti ze školy Jednoho stromu se jich zúčastnily s pásmem
písní a tanců Pavla Jurkoviče. Za doprovodu varhan, houslí, flétny a xylofonu, ve vlastnoručně ušitých kostýmech děti předvedly, jakou radost mohou
mít ze společného vystupování i přípravy na něj. Zvládly ho opravdu skvěle
a my děkujeme za tuto příležitost.
Alena Laláková

Alena Laláková

Vzpřímené výročí
v gymnastickém duchu
Kdy: 2. června
Kde: Hala Věry Čáslavské
Jde o nečekanou a symbolickou shodu náhod –
Hala Věry Čáslavské oslaví 2. června druhé výročí
svého otevření a zároveň v ní za přítomnosti TV kamer odstartuje nejdůležitější zdejší sportovní událost: Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice mužů a žen. Nejvýznamnější gymnastický
podnik Česka tak symbolicky vzdá čest jedné z nejslavnějších a nejváženějších obyvatelek Černošic.
Věřím, že Věra Čáslavská by měla při pohledu
na „svou“ dnešní halu radost. Palubovka je neustále plná malých i velkých sportovců a na své si
tu přijdou vyznavači fotbalu, basketu, florbalu, již
zmiňované gymnastiky, volejbalu, rope skippingu,
aerobiku a od září také atletiky. Týdenní komerční
pronájmy jsou pro příští rok až na některé večerní
hodiny beznadějně vyprodány, přitom se podařilo
sladit zájmy různých sportujících skupin a vyhovět
drtivé většině zájemců. Velmi se zvedl zájem o víkendové akce a turnaje a díky Café Vera i o soukromé, napůl sportovní oslavy. Stručně řečeno, Hala
Věry Čáslavské, která vznikla i díky obdivuhodnému přispění sponzorů a obyvatel Černošic, žije
naplno. Prosperuje a přináší radost malým i velkým
návštěvníkům.
Všichni, kdo se na podpoře a chodu Haly Věry
Čáslavské podílejí, z toho mají velký pocit zadostiučinění. A pro paní Věru by jistě bylo srdeční záležitostí nejen současné Mistrovství České republiky,
ale i navázání strategické spolupráce s Českou
gymnastickou federací, která do haly přinese další velké gymnastické podniky a nabídne divákům
špičkovou podívanou na tento nádherný sport.
Oto Linhart,
manažer a správce HVČ
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Informace o schválení celkového vyúčtování
veřejné sbírky – stavba a vybavení
sportovní haly – tělocvičny v Černošicích
Veřejná sbírka byla konána městem Černošice podle Oznámení a Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání sbírky č.j. 010337/2014/KUSK ze dne 16. 1. 2014 na dobu neurčitou a byla
ukončena k 1. 3. 2018.
Celkem za konání veřejné sbírky je hrubý výtěžek 1.252.046,96 Kč. Pro účel sbírky byl využit čistý výtěžek ve výši 1.251.946,96 Kč, 100 Kč byly dokladované náklady (bankovní poplatek
za zahraniční platbu). Podrobnosti o příjmech a výdajích v jednotlivých obdobích jsou uvedeny
v tabulce.
účet
celkem za I. účetní 236 622,00
období
do 30. 9. 2014
celkem za II. účetní 398 817,00
období
do 30. 9. 2015
celkem za III. účetní 436 759,96
období
do 30. 9. 2016
celkem za IV. účetní
0,00
období
do 30. 9. 2017
celkem za V. účetní
21 000,00
období
do 1. 3. 2018
hrubý výtěžek sbírky

pokladna pokladničky
36 950,00
0,00

25 000,00

předměty příjem celkem
0,00
273 572,00

19 087,00 28 600,00

výdaj
0,00

471 504,00

0,00

49 211,00

0,00

0,00

485 970,96

1 050 948,20

0,00

0,00

0,00

0,00

143 199,00

0,00

0,00

0,00

21 000,00

57 899,76

1 252 046,96

1 252 046,96

Zůstatek na transparentním účtu číslo 182-388063349/0800 k datu 1. 3. 2018 byl 0,- Kč.
Všechny doklady o čerpání veřejné sbírky byly krajskému úřadu předloženy v rámci průběžných vyúčtování sbírky. Informace o ukončení veřejné sbírky byla zveřejněna na webu města
a webu sportovní haly. KÚSK schválil celkové vyúčtování dne 6. 4. 2018.
Nejdražší zakoupenou věcí byla pojízdná basketbalová konstrukce za více než 316 tis. Kč
z vybavení na basketbal celkem za 323 tis. Kč. Dále bylo pořízeno náčiní pro gymnastiku v celkové ceně přes 518 tis. Kč, na florbal za necelých 173 tis. Kč, na odbíjenou za 49 tis. Kč, na
badminton za 36 tis. a další vybavení na ostatní sporty.
Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru (osoba pověřená jednáním ve věci veřejné sbírky)
Výše uvedený text je zprávou k oficiální veřejné sbírce. Další příspěvky na stavbu sportovní haly,
do celkové částky 10,5 mil. Kč, město přijalo na základě darovacích a sponzorských smluv.
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Vznik haly podpořili - a my jim ještě jednou děkujeme:
2 021 000 Kč
pk Solvent – Teta drogerie (Martin Moravec)
1 080 000 Kč
Libor Malý
907 500 Kč
PRO.MED.CS Praha, a.s. (Ivan Daněk)
220 000 Kč
Aspironix s.r.o. (Daniela a Jiří Pavlíčkovi)
200 000 Kč
Jan Fara; Erilens s.r.o. (Pavel Tichý); Dagmar a Radek Jalůvkovi; Zdeněk Otava
150 000 Kč
Marek Sláčík; Stavitelství Řehoř s.r.o. (Petr Řehoř); AQUACONSULT, spol. s r.o. (Zdeněk Vlček)
121 000 Kč
Jitka a Martin Schwarzovi; Benefit Management s.r.o. (Václav Kurel)
110 000 Kč
Milena a Jiří Paříkovi
100 000 Kč
Markéta a Dan Brodovi, Miroslav Huňáček, Zuzana a Daniel Zejdovi, Alžběta a Tomáš Kratochvílovi,
Vendula a Filip Kořínkovi, BRUDRA s.r.o. (Pavel Růžička), rodina Spáčilova, Kateřina a Robert Nešpůrkovi,
Josef Hlavička, Tomáš Sokol, Jan Strakoš, Radim Jasek, Barbara a Jan Žákovi, Štěpán Pírko, Pavel Švestka,
Michal Skalka, Klenotnictví Dušák, Jitka a Jiří Stržínkovi, Vladimír Vaněk
nad 50 000 Kč
Michal Hon, Vladimír Hranička, Alexandr Pavlov, Věra Čáslavská (Hanno R. Ellenbogen Citizenship Award),
Formánkovi, Martina a Jan Göttelovi, Jaroslav Dušek, Romana a Petr Wolfovi,
VeRa-Trans, s.r.o. (Vít Šec, Radek Šmíd)
50 000 Kč
Michal Šrámek, Jestico + Whiles (Sean J. Clifton), Olga Humlová, David Hendrych, Alice a Tomáš Uzlovi,
Vlaďka a Tomáš Hlaváčkovi, Marcel Hujo, Milan Pavlík, HST Hydrosystémy s.r.o. (Petr Hellmich),
amotIQ s.r.o. (Beňačkovi), Jana a Aleš Tichopádovi
nad 25 000 Kč
Kateřina a Jiří Hanauskovi, STARÝ A PARTNER s.r.o. (Hrdinovi), Peter Palečka, Zdeněk Kavka
25 000 Kč
Jiří Holubec, Simona a Milan Nováčkovi, Kateřina a Daniel Matulovi, Vladimír Frank, Jurij Zíma,
Lenka a Karel Kacálkovi, Magda a Petr Košťákovi, Petr Coka, Radka a Rudolf Štikovi, Karel Müller, Luboš Bórik,
EKOTECHNIKA spol. s r.o. (A. a K. Mrázovi), Libuše Müllerová, Angelisovi, PragMed s.r.o. (Karel Bláha),
Patrik Jeřábek, Tomáš Chalupský, M. a R. Opravilovi, Markéta a Lukáš Nývltovi, Kovimpex v.o.s. (Jan Kříž),
Rudolf Kříž, Kubátovi
nad 10 000 Kč
Vlastimil Ráb, Karel Znamenáček, Jiří Poňka, Laura Hlavsová, Videris s.r.o., Marie a Šimon Hradilkovi, Skauti,
Jaroslav Dufek, Soukeníkovi, Petr Ptáček
10 000 Kč
Petr Sýkora, Martina a Ivan Melounovi, Gabriela Linhartová, Bohatovi - Luna, Václava a Miroslav Jersákovi,
Radovan Maťha, Viktor Zborník, Tomáš Berger, Vendula Pechová, Monika Kopřivová, Alena Machovcová,
Zelinkovi, Simona a Petr Volejníkovi, CK Robinson s.r.o. (Petr Nový), Nestrašilovi
do 10 000 Kč
Linda a Martin Paříkovi, Kateřina Eliášová, Šetelík Oliva s.r.o., Vladimír Knop, rodina Bečvarovských,
Vendelín Koníček, Řezníčkovi, Brožovi, Magdalena Vančáková, M., M., J. a V. Stádníkovi, Sládkovi,
Alexandr Pařík, Pavel Hokr, Michal Suchý, Vladislava a Josef Krausovi, Hubert Poul, Vlasta a Josef Pitrovi,
Karel Kacálek, Stecivovi, Lojovi, Martin Slíva, Hokrovi, Světlana Vlasáková, Kuba a Valinka, Salon Lucie,
Petr Pánek, SAMSON KOSHER FOOD CORPORATION Ltd., spol. s r.o., Pavel Fojtík, Dufkovi, Jiří Voves,
Divadlo Akorát Praha, Ilona a Jan Arnoldovi, Jana a Pavel Cejnarovi, M. a P. Puldovi, Štikovi,
Klára Pondělíčková, Schmidtovi, Mudrovi, Themar trifft Europa - spolek z partnerského města Themar,
Budíkovi, Borákovi, Markéta Finnová, Eva Gryczová, Radko Pöschl, A. a P. Zmatlíkovi, Michaela Šteigerová,
Lenka a Jiří Kalouskovi, Petra Fiurášková, Ludmila Straková, Radka Charousová, Klaudia a Pavel Dvořákovi,
Jan Dragoun, Jan Mudr, Josef Kraus, Zdeněk Zika st. a Zdeněk Zika ml., Kyzlinkovi, Jitka a Standa Provázkovi,
DOS Doubkova obch. spol. s r.o., akce Hejbni kostrou, Andrea Bergmanová, Irena Johanovská,
Ludmila Svobodová, Stryglovi, Libor a Gabriela Ptáčkovi, Lucie a Petr Křenkovi, Jan Vobořil, Dana Šabatová,
Jaromír Příhoda, Aleš Pajgrt, GISA s.r.o. (I. Korčák), Zimmermannovi, Pavel Blaženín, Jaroslav Rozmajzl,
Helena Malířová, Petra Stejskalová, Pavel Potužák, Jan Červený, Šálkovi, Markéta Jechová,
Divadelní soubor MARŠLE, Jaroslav Pecl, Petra und Wolfgang Hinske, Monika Masur (Themar, Německo),
Jan Lachnitt, Samuel Hron, Martin Šlechta, R. a V. Purmannovi, Silvie Motlíková, Chalupníkovi,
Monika Kupková, Eva a Petr Hlaváčovi, Jindřiška Jandurová
…v neposlední řadě:
Martina a Radek Musilovi, Robert Zugar, Vladimír Vaněk, Jana a Jan Neumanovi, Lucie a Josef Barchánkovi
a další nejmenovaní dárci
…dále anonymní dárci na akcích a jejich organizátoři:
Tříkrálová sbírka 2014 (koncert Bratří Ebenů), Černošický ples, Country večer, Černošický běh, Radiofest;
divadlo 5.E; benefiční kalendáře
…a řada dalších místních rodin, spolků, firem a občanů, kteří přispěli finančními dary, poskytnutím materiálu
či služeb nebo organizací akcí na podporu sportovní haly.
Stavba byla dokončena v celkovém nákladu 53 milionů Kč v květnu 2016.
Místní občané a firmy přispěli částkou 10,5 milionu Kč.
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NOVÝ ROZVRH CVIČENÍ 2018/2019
PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY

FOTO: archiv Sokol Černošice

Více na: http://www.sokolcernosice.cz/
cviceni/rozpis-cviceni-2018-2019
TĚŠÍME SE NA VÁS!

PRONÁJMY TĚLOCVIČNY, AREÁLU SOKOLA
• PRAVIDELNÉ PRONÁJMY OD ZÁŘÍ 2018
• JEDNORÁZOVÉ PRONÁJMY NA AKCE, OSLAVY
Více na http://www.sokolcernosice.cz/pronajmy
V případě zájmu kontaktujte: Michaela Dvořáková, rezervace@sokolcernosice.cz
Autorka příspěvků: Naďa Suchá
-- Takhle vypadá cvičení těch nejmenších. --

POJĎTE CVIČIT DO SOKOLA
PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY na šk. r. 2018/2019
více na www.sokolcernosice.cz

CVIČENÍ PRO DĚTI 2018/2019
Druh cvičení

Pro koho?

Rodiče a děti

Kdy?

Děti od 2 do 4 let

Úterý 9-10h

Děti od 4 do 5 let

Úterý 15.30-16.30h

Děti od 5 do 7 let

Pondělí 17-18h

Děti od 5 do 7 let

Úterý 16.30-17.30h

Děti od 5 do 7 let

Středa 16.30-17.30h

Atletika přípravka

Děti od 5 do 6 let

Čtvrtek 17-18h

Pohybovky

Děvčata od 6 do 11 let

Středa 17.30-19h

Gymnastika

Pokročilí závodníci

Pondělí 18-20h

Děti od 7 let

Úterý 16-18h

Pokročilí závodníci

Úterý 18-20h

Děti od 6 let

Pátek 14-15h

Děti od 7 let

Pátek 15-16.30h

Pokročilí závodníci

Pátek 16.30-18.30h

Děti od 8 let

Úterý 17.30-18.30h

Děti od 8 let

Úterý 18.30-19.30h

Děti od 8 let

Pátek 18.30-19.30h

Děti od 8 let

Sobota 9-11h

Sportovky pro předškoláky

Stolní tenis

POJĎTE CVIČIT DO SOKOLA
PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY na šk. r. 2018/2019
více na www.sokolcernosice.cz

ČARODĚJNICE

FOTO: archiv Sokol Černošice

Vzkaz pro všechny malé čarodějnice
a černokněžníky! Děkujeme vám za
hojnou účast na čarodějnickém sletu,
který se konal v úterý 25. dubna na
zahradě Sokola. Předvedli jste skvělé
výkony, jako například let na koštěti
přes překážky, hod na netopýra, propletli jste se výborně labyrintem pavučin a uvařili dobré kouzelné lektvary.
Těšíme se na vás opět příští rok! Rádi
bychom také poděkovali i všem rodičům, kteří nám na jednotlivých stanovištích pomáhali.
Sokol Černošice

-- Čarodějnice v Sokole se opět vydařily. --

VÝLET NA
SLET
KOMÁROV 9. června
Program:
Turistický výlet – nenáročná trasa naučnou
stezkou okolí Komárova, muzeum
Župní slet-průvod a sletová vystoupení
doprava autobusem tam i zpět
info Hana Fořtová – sokol.cernosice@volny.cz

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ 2018/2019
Druh cvičení

Pro koho?

Kdy?

Aerobik

Ženy

Středa 19-20h

Bodystyling

Ženy

Čtvrtek 19-20.30h

Buď Fit

Ženy

Neděle 19-20h

Seniorky

Ženy

Pondělí 9-10.30h

Ženy

Středa 9-10h

Kruhový trénink

Muži

Čtvrtek 20.30-22h

Streetball

Ženy, muži

Středa 20-21.30h

Stolní tenis

Muži

Úterý 19.30-22.30h

Muži

Pátek 19.30-22h
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NECKYÁDA
Kdy: sobota 16. června ve 13.00
Kde: říční lázně Radotín
Máte rádi recesi? Pak se můžete zapojit do jubilejního 10. ročníku soutěže ve
splavování Berounky na netradičních
plavidlech –  Radotínské neckyády.  Plavení se tradičně může zúčastnit každý,
komu nechybí odvaha, patřičná dávka
recese a humoru, a dostaví se na start

v radotínských Říčních lázních s improvizovaným a amatérsky vyrobeným prostředkem konstruovaným pro splavení
řeky Berounky.  Kdo tolik odvahy nemá,
může přijít soutěžící alespoň povzbudit.
Kromě samotné plavby je naplánována
i zábava v Říčních lázních Radotín, hrát
bude kladenská kapela Ex Post.
Zdroj: www.mcpraha16.cz
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Černošický dvojboj v Hale Věry Čáslavské
Sokol Černošice uspořádal dne 14. dubna
2018 druhý ročník gymnastického dvojboje jako
vzpomínku na naši spoluobčanku a patronku
haly Věru Čáslavskou.
V krásné nové hale, která nese její jméno a jejíž výstavbu podporovala, se v gymnastickém
dvojboji na kladině a v akrobacii utkalo sedmdesát šest děvčat a žen, na hrazdě a v akrobacii dvacet pět chlapců a mužů. Plně zaplněné
hlediště sledovalo se zatajeným dechem výkony
gymnastek a gymnastů z Dobřichovic, Radotína,
Libčic, Nižboru, Vyšehradu, Hlubočep, Hradčan, Turnova a Černošic.  
Z černošického Sokola se zúčastnilo dvacet
čtyři dívek a žen, devět chlapců a mužů. O tom,
že nebyli jen ozdobou závodů, svědčí jmenování

těch, kteří se umístili na pódiových pozicích ve
svých kategoriích:
• Kategorie III dívky: 1. Jolanka Farová, 2. Katja
Valtonen
• Kategorie IV dívky: 1. - 2. Karolína Blažejová
s Klárou Schmiedovou, 2. Veronika Mannová, 3. Kateřina Malíková
• Kategorie dorostenky: 1. Kristýna Pavlovská,
2. Jana Tuháčková, 3. Lucie Trnková
• Kategorie ženy: 2. Eliška Formánková
• Kategorie III chlapci: 3. Jindřich Urbanec
• Kategorie IV chlapci: 2. Tomáš Trnka
• Kategorie Muži: 1. – 2. Jakub Fara a Roman
Malíř, 3. Jaroslav Lžičař
Umístění cvičenců však nebylo to nejdůležitější, podstatná byla přátelská atmosféra závodu,
2x FOTO: FOTO: J. Formánek

jako by paní Věra Čáslavská byla s námi. To vše
bylo umocněno krásným prostředím haly, kterou
hostující cvičenci a trenéři obdivovali.
Jako při prvním ročníku byl použit způsob
bodování, který motivuje závodníky k zařazování
obtížných prvků na rozdíl od sokolských závodů
všestrannosti. Závodníci, trenéři i rozhodčí tuto
změnu uvítali a konstatovali, že přispěla k atraktivnosti závodu. Výchozí známka byla stanovena
na 10 bodů a hodnota bonifikovaných prvků se
k této známce přičítala bez omezení počtu těchto prvků a s tím, že mohly být i ze stejné skupiny.
Navíc u některých obtížnějších prvků byla bonifikace zvýšena na 0,3 desetiny bodu.
Memoriál poctil svou návštěvou nestor černošické gymnastiky pan Vladislav Březina.
Děkujeme všem ze Sokola, kteří se podíleli na
přípravě a průběhu memoriálu, rovněž správcům
haly, technickým službám a městu Černošice za
podporu.
Jaroslav Formánek

-- Nela Zejdová --

FOTO: archiv Rebels O.K.

-- Lucie Trnková --

Česko se hýbe
19. dubna 2018 se starší dívky z černošické dětské zumby poprvé zúčastnily soutěže „Česko se
hýbe“, která se konala v Praze, v hale Sparty.
Přestože nepostoupily do republikového kola,
předvedly skvělý výkon, který bude pro všechny motivací do další sezóny. Se stejnou formací
vystupovaly 5. května na výstavě SPORT EXPO
v Praze v Holešovicích.
Vendula Kořínková
-- Do Černošic se sjelo 131 závodníků z ČR, Německa a USA. --

FOTO: archiv V. Kořínkové

Rebels O.K. pořádali závody
v Rope Skippingu v Černošicích
V sobotu 12. května se v Hale Věry Čáslavské
uskutečnila 2. mezinárodní soutěž v Rope
Skippingu REBELSTYLE COMPETITION.
Do Černošic se sjelo 131 závodníků z ČR,
Německa a USA. Skvělé výkony soutěžících
byly podpořeny nadšenými diváky, kteří s údivem sledovali, co všechno se dá se švihadly
dělat a o jak náročný sport se jedná. Skoka-

né překonali několik národních i osobních rekordů. Sportovní akce byla obohacena o zajímavá vystoupení jednotlivých týmů. Již nyní
se těšíme na 3. ročník mezinárodní soutěže,
která bude opět v moderní Hale Věry Čáslavské v květnu 2019.     
Za REBELS O.K. Olga Kepková
-- Ačkoliv nevyhrály, soutěž si opravdu užily. --
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FOTO: Veronika Spiegelová

-- Dětský sbor Mifun nacvičuje program na Jazz Černošice 2018 na
jednom ze svých workshopů. --

Mifun točí jazz

SUZUKIHO METODA
Suzukiho metoda je japonská unikátní, efektivní a ve světě uznávaná
a rozšířená metoda výuky hry na hudební nástroj. Je vypracovaná
pro 14 hudebních nástrojů včetně zpěvu a hudebního vzdělávání
novorozenců. Vychází z přirozených principů metody mateřského
jazyka a je koncipovaná pro výuku dětí od 3 let. Děti v tomto období
stále ještě rády rodiče napodobují a společně strávený čas je blahodárný pro obě strany. Skrze hudbu a hru na nástroj se rozvíjí koordinace pohybů, jemná motorika, koncentrace a formují se charakterové vlastnosti jako je vytrvalost, disciplína a píle. V tomto období se
láska k hudbě zažehává na emocionální úrovni (nikoli intelektuální)
a zůstává pak zpravidla po celý život. Výuka probíhá individuálně i ve
skupinách a důležitá je spolupráce učitele a rodičů, kteří se účastní
lekcí, podporují, motivují a chválí. Společně s učitelem vytváří podnětné prostředí. V takto  raném věku děti hrají bez not, nové skladby
se učí poslechem. K již zvládnutým skladbám se stále vrací a k nim
přidávají nové. Tím se rozvíjí paměť, sebedůvěra a schopnost se
soustředit delší dobu a přirozeně se rozšiřuje repertoár.
V ČR působí certifikovaní Suzuki učitelé v Praze a v Olomouci. Od září 2018 bude také otevřena výuka houslí v Pardubicích
a v Černošicích.
FOTO: Suzuki Studio Praha

Kdy: neděle 17. 6., 14.00-16.00
Kde: Club Kino
Dětský sbor Mifun brzy vydá své čtvrté CD. Těšit se můžete na české i světové hity, mezi kterými nebudou chybět písně Jaroslava Ježka nebo známé
filmové melodie. Nezanedbatelnou stopu vtiskne do nového alba i DJ Flux,
který z písní vytvoří vtipné remixy plné scratchů. Samotný křest cédéčka proběhne v rámci rozlučkové předprázdninové párty, na kterou si sbor pozval
kapelu Los Carlos, děti z pražského houslového studia Suzuki a samozřejmě již zmíněného DJ Fluxe. Bude se zpívat, tančit a hosté si užijí míchané
drinky a spousty dobrot. Proběhne i dětská pěvecká soutěž o ceny. Všichni
jste zváni. Vstupné 50 Kč.
Jiří Polívka
-- V raném věku děti hrají bez not, nové skladby se učí poslechem. --

Černošičtí fotit umí
Mladí fotografové z naší ZUŠ se zúčastnili Mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE 2018. Bylo hodnoceno 29 967 prací, z toho 1498 fotografií. Olga
Bláhová a Kateřina Zoufalá, dvě žačky ZUŠ Černošice - FOTO škola vidění obdržely za své snímky čestné uznání.
Ivan Látal
FOTO: Kateřina Zoufalá

FOTO: Olga Bláhová

22

z města a okolí

Setkání s netopýry
u Berounky
Kdy: pátek 8. června
Kde: Sportpark u Berounky
V pátek 8. června se u Berounky od 16 do 18
hodin bude konat Setkání s netopýry. Obsahem
akce bude povídání o netopýrech s ukázkami živých ochočených trvale hendikepovaných netopýrů,  netopýří dílnička pro děti, mobilní naučná
stezka, netopýří poradna. Za příznivého počasí
pro zájemce vycházka podél Berounky se sledováním lovících netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru od 21 hodin.
Akce je finančně podpořena v rámci programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana
biodiverzity MŽP a Lesy ČR, s.p., je součástí
projektu ČSOP Setkání s přírodou.
Za Ekocentrum Nyctalus Dagmar Zieglerová

Food festival
Kdy: 16. června, 10.00-20.00
Kde: zámek Dobřichovice
Festival Všechny chutě světa proběhne
v Dobřichovicích již po šesté. I tento rok
bude z čeho vybírat. Ochutnat budete moci
třeba gruzinský šašlik, vietnamskou bun cha,
bretaňské palačinky, mexické  quesadilla, africkou samosu, malajskou laksu a další.
Připraven bude také adrenalinový park.
O hudební program se postará skupina
Romba hrající balkánskou dechovku, následovat budou kubánské rytmy. Uvidíte také
tradiční indické tance, vystoupení mažoretek, pro nejmenší jsou připravena dvě divadelní vystoupení.
Zdroj: tisková zpráva
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Oslavy založení hasičského sboru
Pokračování ze str. 1.

Práce s výškovou technikou, která se používá při požárech výškových budov (HZS Praha),
a ukázka vyproštění zraněných osob při dopravní nehodě včetně práce zdravotních záchranářů
(naši hasiči).
Na závěr programu se předvedla naše hasičská mládež s ukázkou hašení požáru „malého“
dřevěného domečku.
Povedlo se?
Po celou dobu programu byly připraveny soutěže s odměnami pro nejmenší návštěvníky. Za
svůj výkon každý malý soutěžící dostal také diplom svatého Floriána.       
Oslava 115. výročí založení Mokropeského
hasičského sboru se vydařila a poděkování patří
všem místním i přespolním, kteří přišli strávit příjemný den s hasiči.
Na závěr akce byl předán Pamětní list a malý
dárek všem zúčastněným sborům.
Sbory dobrovolných hasičů z: Jíloviště, Karlštejna, Lhoty, Lipenců, Líšnice, Řevnic, Třebotova, Vonoklas a Klínce.
Profesionální hasiči: HZS Praha, HZS Řevnice a HZS Slaný.
Za zdravotníky: Asociace samaritánů ČR Praha západ.
Dík patří také Městské policii a Technickým
službám za pomoc při této akci.

-- Ukázka mladých hasičů - požár domečku. -3x FOTO archiv JSDH Mokropsy

Za SDH Černošice-Mokropsy Jan Prskavec

Dětský den / Jarmark
Královský průvod
Program
10.00 - 16:00 Dětský den
10.10 -  Pohádka Tři kůzlátka
11.00 – Mifun - pěvecký sbor
11.30 -  Divadlo Trakař: Trakař
12.00 - Artus Thor: Turnaj neurozených
12.30 - Divadlo Trakař: Koníci
13.00 - Artus Thor: Povídání o rytířích
14.00  - Příjezd Královského průvodu
14:30 - Artus Thor - 3 souboje před Karlem IV.
15.00 - Písničky pro děti - Veronika Savincová, Pavel Hokr
16.00 -  Kapela Acoustic Nosie Band: acoustic rock
17.00 - Kapela Long Silence: bigbít
20.00 – závěr akce
Mezitím: jarmark, soutěže pro děti, lukostřelba ad.
FOTO: archiv organizátora Královského průvodu

-- Královský průvod v čele s Karlem IV. a jeho chotí vyrazí
2. června z Radotína. --
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-- I mládež si užila - soutěže pro děti. --

-- Od koňky po Scanii - od nejstarší po nejnovější. -FOTO: archiv skautů

-- Na slavnosti se setkalo několik generací skautů. --

Slavnost černošických skautů
V úterý 24. dubna, na svátek patrona
skautů, sv. Jiří, proběhla krásná vzpomínková akce místní skautské organizace u příležitosti oslav 100 let naší
republiky. Setkalo se několik generací
skautů a to nejen z Černošic, Všenor,
ale také zástupců ostravských skautů.
Zúčastnili se i místní pamětníci černošických skautů z let 1946-1948, pan
Císař a pan Štěpánek. Na závěr celé
akce byla Richardu Poulovi předána

starostou města pamětní medaile s poděkováním za jeho dlouholetou činnost
pro černošické skauty a zejména její
obnovení po roce 1989. Jsme velmi
rádi, že tato akce dokázala zaplnit celý
sál.
Petr Wolf

z města a okolí

Přehled akcí v Černošicích
červen
1. 6. - 30. 6. Výstava fotografií žáků fotokroužku Veroniky Kurelové
1. 6.
Čertex Band – koncert
2. 6.
Dětský den / Jarmark / Královský průvod
2. 6.
2. 6.
2. - 3. 6.

Farmářské trhy
Farmářské trhy Mokropsy
Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice

8. 6.
9. 6.
9. 6.
11. 6.

Marcela Březinová a Přímá oklika
Festival zdravého pohybu - velká sportovní akce
Saturday Cocktail Night - Tropical bar open
Setkání s netopýry u Berounky

Vinotéka Cellarius, Centrum Vráž
20.00, Club Kino
po celý den, příchod královského
průvodu cca 14h, Park Berounka
8.00-12.00, nám. Centra Vráž
8.00-12.00, u mokropeského nádraží
celodenní program
Hala Věry Čáslavské
20.00, Club Kino
9.00-18.00, Hala Věry Čáslavské
16.00, Club Kino
16.00, Sportpark Berounka

13. 6.
14. 6.
14. 6.

Hokr Show – koncerty dětí hudební školy Pavel Hokr
Hokr Show – koncert dětí
Školní akademie – Století očima dětí

17.00 a 18.30, Club Kino
17.00 a 18.30, Club Kino
ZŠ Černošice

15. 6.
16. 6.
16. 6.
16. 6.

Hana Lounová a Idefix Band – koncert
Farmářské trhy
Farmářské trhy Mokropsy
Létání s leteckými modely – přijít mohou všichni zájemci,
modely vám zapůjčí na místě

20.00, Club Kino
8.00-12.00, nám. Centra Vráž
8.00-12.00, u mokropeského nádraží
15.00, Zimní stadion

16. 6.
17. 6.
19. 6.

Hudební sobota na grilu - All By Myself
Mifun Párty - křest CD
Zahrada plná tance

20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.

Hokr Show – koncert dětí
ZŠ - šerpování 9. tříd
Shiva – rockový koncert
Černošice 1918-2018: vernisáž výstavy fotografií
a prezentace knihy Vladimíra Douska

19.00, Club Kino
14.00-19.00, Club Kino
17.00, zahrada Základní umělecké
školy
17.00 a 18.30, Club Kino
Club Kino
20.00, Club Kino
17.00, Mokropeská kaplička

23. 6.

Oslavy 110. výročí tenisového Klubu SK Černošice
- setkání s hosty a tenisovými pamětníky, výstava fotografií, živá hudba

23. 6.

Cvičení u Berounky na Mezinárodní den jógy / M. Vlček,
klub FF a další
Narozeniny a jiné vylomeniny – oslava
Cocktail Night - Tropical bar open
Farmářské trhy
Farmářské trhy Mokropsy
Bluesový PIKNIK
Hudební sobota na grilu - Acoustic Noise Band

23. 6.
29. 6.
30. 6.
30. 6.
30. 6.
30. 6.

od 9 hodin mistrovská utkání,
od 15.00 slavnostní zahájení
Nad Jezem 679, Černošice
od 9.00, u Berounky
19.00, Club Kino
16.00, Club Kino
8.00-12.00, nám. Centra Vráž
8.00-12.00, u mokropeského nádraží
15.30, Mokropeská pláž
19.00, Club Kino

v okolí
červen
Noc na Karlštejně – muzikál
Všechny chutě světa – food festival
Radotínská neckyáda
Pohádkový les – start na návsi ve Vonoklasech
Dobřichovické divadelní slavnosti (DDS): Vančurovo Rozmarné léto - divadelní spolek Rádobydivadlo Klapý.
24. 6.
DDS: „Tančírna“ Dobřichovické komorní filharmonie ZUŠ Dobřichovice a dámské vokální skupina Cabinet spolu s Tango Jazz Band
24. 6.
DDS: Sex na vlnách - soubor Tyl z Bakova nad Jizerou
26. 6
DDS: country kapela Countrio z Hodonína
27. a 28. 6. DDS: Peklo v hotelu Westminster v režii Petra Říhy
29. 6. – 1. 7. Festival Porta
2. 6.
16. 6.
16. 6.
16. 6.
23. 6.

21.00, zámek Dobřichovice
10.00-20.00, zámek Dobřichovice
13.00, říční lázně Radotín
od 13.00, Vonoklasy
20.00, zámek Dobřichovice  
17.00, zámek Dobřichovice
20.00, zámek Dobřichovice
20.00, zámek Dobřichovice
20.00, zámek Dobřichovice
Lesní divadlo Řevnice
25
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FOTO: archiv zpěvačky

Zahrada plná tance
Taneční obor ZUŠ Černošice vás srdečně zve
na tradiční Zahradu plnou tance, která se koná
na závěr každého školního roku a představí se
na ní celý obor od nejmladších dětí až po do-

spělé. Letošní Zahrada plná tance se uskuteční
v úterý 19. června od 17:00 na zahradě školy.
Těšíme se na setkání s vámi!
Magdaléna Voldřichová

Černošická Mariánská pouť
-- Viktorie Klewin --

Bluesový PIKNIK
v Černošicích
Kdy: sobota 30. června od 15.30 hodin
Kde: Mokropeská pláž
Koncert a piknik v jednom? Jde to dohromady?
ANO! Jedinečná událost na trávě mokropeské
pláže v sobotu 30. června od 15.30 do 18.30
hod. Skvělá britská bluesová zpěvačka Victorie
Klewin přijede se svým doprovodným triem zahrát do Černošic!
Navařte, napečte, přineste piknikové deky
a koše a hodujte spolu s přáteli v rytmu blues.
Pochlubte se vlastními výtvory a doneste ochutnat kapele, co jste připravili. To, co bude chutnat nejvíce, kapela ohodnotí cenami!
Skvělá atmosféra zaručena
Britská bluesová diva Victori Klewin a jedna
z ikon současného vocal jazzu ve Velké Británii
se rozhodla vydat na tour po Evropě, připravená zkusit všechno, co hudba nabízí. Líbeznou
zpěvačku, hudebnici a skladatelku si rozhodně
nenechte ujít, její sladký hlas a kompozičně promyšlené skladby jistě oslní každého milovníka
dobré hudby. Skvělý hlas doplní Adam Tvrdý –
kytara, Jan Jakubec – kontrabas, Tomáš Hobzek – bicí.
Tak neváhejte a přijďte v sobotu 30. června
do Mokropes na pláž a potkejte se se svými sousedy. Vstup zdarma.
Pavel Blaženín

Kdy: 11. – 12. srpna
Kde: u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Zveme vás na letošní Mariánskou pouť,
která se uskuteční ve dnech 11. až 12. srpna
na návsi u kostela Nanebevzetí Panny Marie
a v Komenského ulici. Budou pro vás připraveny pouťové atrakce, pohádky pro děti a mnoho dalších umělců, kteří se budou střídat na
podiu vedle kostela. Příznivci vážné hudby
a Černošické komorní filharmonie se mohou

těšit opět na nedělní koncert v kostele. Nejen
černošické výtvarníky a prodejce bych rád
upozornil na možnost stánkového prodeje na
řemeslném jarmarku. Bližší informace naleznete v následujících vydáních Informačního
listu. Pokud nemáte ještě naplánovanou dovolenou, tak si zapište datum poutě do diáře.
Těšíme se na vás 11. a 12. srpna.
Pavel Blaženín

Ateliér Hany Bláhové v Černošicích si Vás dovoluje pozvati na výstavu obrazů

,,Maluji, malujeme, malují‘‘
u příležitosti oslav 100. výročí založení republiky
Vystavující: Jiřina Filingerová, Jitka Jandáková, Anouk Kristl, Emily Kristl, Josef Bláha, Michal
Ševčík, Michaela Pavlová, Jana Zelinková, Marcela Zelinková, Hana Bláhová
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 18. srpna 2018 v 16 hodin v kapličce sv. Václava
v Černošicích-Mokropsech. Úvodní slovo pronese  Jana Zelinková. Výstava bude zpřístupněna
veřejnosti od 19. srpna - 8. září 2018 denně od 10-12 a 13-17 hodin.
Akce probíhá pro záštitou města Černošice.
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Program
červen 2018
pátek 1. 6. v 20.00
Čertex Band - koncert
Čertex band je skupina složená z ostřílených
muzikantů, kteří hrají country rock včetně těch
nejslavnějších evergreenů. Jako host vystoupí
H. Lounová a možná i „Karel Gott“? Přijďte se
pobavit a zatancovat si. Vstup 100 Kč.

sobota 2. 6.
Stánek Club Kina na průvodu
Karla IV. - stánek a koktejl bar.
Park Berounka - navštivte nás.

pátek 8. 6. v 20.00
Marcela Březinová a Přímá
oklika
Legenda české hudební scény Marcela Březinová začínala v roce 1981 s kapelou OK
band. Vystudovala klasický a jazzový zpěv na
Lidové konzervatoři v Praze. Mezi její úspěchy
patří druhé místo z jihlavského festivalu Mladá
píseň z roku 1980 nebo čtvrtá pozice z mezinárodního Intertalentu konaného o rok později.
Na sólové dráze spolupracovala se skupinami
Leška Semelky nebo Slávka Jandy. Mezi její
nejznámější písně patří Snad za to může láska,
Hádej nebo Na kopcích. Své zkušenosti předává posluchačům Mezinárodní konzervatoře
v Praze, kde vyučuje interpretaci a vede Oddělení populárního zpěvu. Jako hosté vystoupí
soubor Přímá Oklika s hudebním Kabaretem
Nekonečno.
Vstup 120 Kč.

pátek 9. 6. v 16.00
Saturday Cocktail Night Tropical bar open
Přijďte do našeho nově zrekonstruovaného
venkovního baru na míchané nápoje, alko i nealko, speciality na grilu, akční drinky a akční
obsluhu. Prázdniny začínají za 21 dní.
Vstup zdarma.

středa 13. 6. v 17.00 a 18.30
Hokr Show - koncert
Hudební škola Pavel Hokr a Středisko volného
času Všenory - koncerty dětí.
Populární písničky, lidovky i rockové skladby
uslyšíte v podání mladých klavíristů, kytaristů
a flétnistů. Na oba koncerty vstup zdarma.

čtvrtek 14. 6. v 17.00 a 18.30
Hokr Show - koncert

pátek 22. 6. v 20.00
Shiva - koncert

Hudební škola Pavel Hokr a Středisko volného
času Všenory - koncerty dětí.
Populární písničky, lidovky i rockové skladby
uslyšíte v podání mladých klavíristů, kytaristů
a flétnistů. Na oba koncerty vstup zdarma.

SHIVA je rocková kapela sestavená před třemi lety ze zkušených muzikantů. Čtyřčlenná
skupina staví na nejlepších rockových písních
z doby rythm and blues, vybraných tak, aby
zněly dobře v osobitém podání téměř operního,
krásného a plného mezzosopránu s rockovou
špičkou. Zazní tedy písně od Jimiho Hendrixe,
Janis Joplin, Led Zeppelin, Cream, Black Sabbath, Free a dokonce AC/DC. Na tuto rockovou klasiku kapela navázala i vlastní autorskou
tvorbou. Snaží se tvořit dobře aranžované, zajímavé a přitom zapamatovatelné písně s výraznými melodickými linkami a s využitím těžkých
stavebních kamenů – bonhamovských bicích,
hendrixovských kytarových sól a promyšlených
basových linek. Uznávanou předností kapely je
také dotažený zvuk jednotlivých nástrojů.
Vstup 100 Kč.

pátek 15. 6. v 20.00
Hana Lounová a Idefix Band koncert
Hana Lounová je přední česká country zpěvačka, která za svoji profesní kariéru natočila více
než 150 písní, z nichž řada se stále hraje v českých rádiích, a byly vydány na mnoha nosičích.
Nejhranější z nich je Čekej na můj Jumbo Jet,
která měla již mnoho tisíc přehrání, nejvíce na
Country rádiu, ale i dalších rádiích. Hana prošla
několika kapelami, nelze opomenou ani dobu,
kdy byla sólovou zpěvačkou skupiny Schovanky v jejich nejúspěšnějším období. V současné
době vystupuje se svojí kapelou Idefix Band
a její písničky  mají na You Tube celkově několik set tisíc zhlédnutí. Vstup 99 Kč.

sobota 16. 6. v 19.00
Hudební sobota na grilu - All By
Myself
Zahradní párty v Club Kině. Grilované speciality - žebra, steaky, hermelín, domácí klobásky,
grilovaná zelenina a výborné dipy.
Hudební specialita - All By Myself - Petr Váňa
Junior.
Akustický koncert kapely All By Myself, hrající
převzaté písně interpretů jako: The Killers, Green Day, U2, Tom Petty, Glen Hansard, MUSE,
Snow Patrol, Rolling Stones a mnoho dalších.
Vstup zdarma.

neděle 17. 6. ve 14.00-19.00
Mifun Párty - křest CD
I letos Vás zveme na zakončení školního roku
s Mifunem. Sbor vám převede, co vše se zase
naučil, a uslyšíte songy v podání mladých nadějných zpěváků. Vystoupí také Los Carlos,
Suzuki studio a DJ Flux. Hudba, dobroty, drinky - pěvecká soutěž o ceny. Křest nového CD.
Vstup 50 Kč.

středa 20. 6. v 17.00 a 18.30
Hokr Show - koncert
Hudební škola Pavel Hokr a Středisko volného
času Všenory - koncerty dětí.
Populární písničky, lidovky i rockové skladby
uslyšíte v podání mladých klavíristů, kytaristů
a flétnistů. Na oba koncerty vstup zdarma.

čtvrtek 21. 6.
ZŠ - šerpování 9. tříd

sobota 23. 6. v 19.00
Narozeniny a jiné vylomeniny oslava
Oslava narozenin všech, kteří se narodili v červnu – kdo má v květnu narozeniny, dorazte do
Clubu -   DRINK „Bacardi + Cola“ a malá pochutina ZDARMA. Music, movies, musical video clip, show and dancing – nebude chybět.
Vstup zdarma.

pátek 29. 6. v 16.00
Cocktail Night - Tropical bar
open
Přijďte na míchané nápoje, alko i nealko, speciality na grilu, akční drinky a akční obsluhu.
Prázdniny začínají. Vstup zdarma.

sobota 30. 6. v 19.00
Hudební sobota na grilu Acoustic Noise Band
Zahradní párty v Club Kině. Grilované speciality - žebra, steaky, hermelín, domácí klobásky,
grilovaná zelenina a výborné dipy.
Hudební specialita - Acoustic Noise Band
ACOUSTIC NOISE BAND – je projekt Pavla
Gregora a Vladimíra Dvořáka, jinak zpívajících
rockových kytaristů, kteří se zde představují
jako akustičtí interpreti vlastních a především
světových hitů té nejvyšší kvalitativní a léty
ověřené rockové produkce. Přestože je ozvučení pro jejich vystoupení nutné, je komornější
pojetí známých skladeb v tomto aranžmá dvou
akustických kytar a vypjatých dvouhlasů působivě neobvyklé, aniž by však současně ztrácelo šťavnatou jiskru a razanci rockových autorů
a hudebníků.
Vstup zdarma.
Lucie Barchánková
Zpracováno z podkladů od interpetů.
Pozn.: Informace k akcím, které pořádá v Club
Kině město Černošice, najdete v samostatných
textech.
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z města a okolí / inzerce

BUKIFEST 2018

Řevnické Lesní divadlo opět
přivítá Portu

Kdy: 7. září v 19.00
Kde: Club Kino
Zveme všechny příznivce dobré muziky na již 9. ročník BUKIFESTu, vzpomínkového festiválku na vynikajícího textaře, milovníka dobré hudby a významnou
černošickou osobnost, Michala Bukoviče. Festival se uskuteční v pátek 7. září
2018 od 19 hodin v černošickém Club Kinu.
Opět Vás čeká plná náruč rock and rollu a skvělé country v podání legend
i festivalových nováčků. Již teď Vám můžeme slíbit, že slavnostní zahájení obstará skvělá paní Jitka Vrbová (bez které by to nebylo to ono) a večerem nás
provede oblíbený moderátor Country Rádia Milan Schmidt. Abychom Vás nechali trošku v napětí, tak podrobnosti naleznete v dalších vydáních Informačního listu.
Zve město Černošice.

Kdy: 29. 6. – 1. 7.
Kde: Lesní divadlo v Řevnicích
Dvaapadesátý ročník festivalu Porta i letos přivítá legendy folkové a country scény, stejně jako začínající hudebníky. Vystoupí
zde na například skupina Jelen, Robert Křesťan a Druhá tráva,
Roman Horký a KAMELOT, Jaroslav Samson Lenk, Ivan Hlas,
Pavel Žalman Lohonka, Schovanky, Vokobere či Jitka Vrbová.
Hold Wabi Daňkovi přijede vzdát Věra Martinová, Vojta Kiďák Tomáško, Miloš Dvořáček, Přístav a přidají se i Vokobere.
Více najdete na www.porta-festival.cz. Vstupenky lze objednat na telefonu 608 550 847.

Za organizační tým
Magdaléna a Michaela Voldřichovy

Lucie Hochmalová

Okénko do světa spisovatelů
Dnes tipy na knihy od autorů na Č.
Klasické romány:
Čapek, Karel;
Čapek Josef
Čech, Svatopluk – Výlety pana Broučka
Detektivní romány:
Černucká, Veronika: Tajemství sedmi ještěrek

Dobrodružné romány:
Čech, Jiří – Malér lodi Markéta

Humorné romány:
Čechura, Rudolf – Kočkodrom
Čálková, Alena    - Sádlonoška
Povídky:
Černík, Zbyněk – Louh na báby
Čechov, Anton Pavlovič - Povídky

Společenské romány:
Čepelka, Miloň – Bezdětný otec a syn
Černá, Jaroslava – Sedmého sedmý
Černý, Jaroslav   - I blbci někdy pláčou
Válečné romány:
Červenková, Jana – Zavři oči, otevři pusu

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BRYNDZA, Robert: Do posledního dechu –
anglický detektivní román;
FAULEROVÁ, Lucie: Lapači prachu – románový debut Lucie Faulerové je nesentimentální
a drásavá prozaická výpověď o dnešní mladé
ženě. Kniha byla nominována do ankety Magnesia Litera;
FRANZEN, Jonathan: Svoboda – velký americký román o dnešních Američanech a dnešní
Americe;
GABALDON, Diana: Bubny podzimu – 3.
díl knihy Cizinka. Hrdinka bestselleru Cizinka,
Claire, se v knize vrací společně se svým manželem Jamiem Prasetem, aby společně našli
nový život v amerických koloniích;
HAWKING, Stephen: Stručná historie času
– první Hawkingova kniha, určená laikům, se
setkala s obrovským čtenářským ohlasem. Popularizaci vědy se autor věnoval i nadále;
HAZEL, James: Jepice – napínavý, čtivý, detektivní román;  
CHAMBERLAIN, Diane: Utajená sestra – román pro ženy;
JISLOVÁ, Štěpánka: Klášter Nejsvětějšího
srdce – napínavý komiks z klášterního prostředí, fantasy literatura;
KEJVALOVÁ, Tatiana: Šílené broskve a jiné
zážitky – humorná knížka, v které autorka do-

kázala brilantně vykreslit zážitky z jejího života se
dvěma syny;
MARSH, Katie: Život bez tebe – emotivní příběh o síle minulosti a možnostech budoucnosti;
MATTHEWS, Jason: Rudá volavka – kniha
o vyzvědačce Dominice Jegorovové a jejím boji
o přežití v džungli postsovětských tajných služeb, špionážní román;
NOVÁK, Tomáš: Sám sobě psychologem –
psychologie pro každého;
PALÁN, Aleš: Raději zešílet v divočině. Setkání se šumavskými samotáři – osm rozhovorů s lidmi žijícími dlouhodobě mimo civilizaci
přináší pohled do tajuplného světa, o jehož existenci nic nevíme;
SLATER, K. L.: Se mnou jsi v bezpečí – podmanivý, psychologický román;
TUČKOVÁ, Kateřina: Vitka – divadelní hra, je
příběh o závratném vzestupu mladé talentované
ženy, Vítězslavě Kaprálové, která se dokázala
prosadit v oblasti dodnes vyhrazené především
mužům. Složila na 40 oceňovaných skladeb
a dirigovala významné evropské orchestry;
VIEWEGH, Michal: Muž a žena – nejznámější český spisovatel se ve dvou novelách vrací
k tomu, co na něm čtenáři oceňují nejvíce, jeho
humorně ironický pohled na vztahy mezi muži
a ženami.

ZŠ Černošice přijme od 3. 9. 2018

asistenta pedagoga.
Kontakt: 602 501 121, zsc@zscernos.cz
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Knížky pro děti a mládež:
FISCHEROVÁ-KVĚCHOVÁ, Marie: Malenka – veršované převyprávění známé pohádky
H. Ch. Andersena o dívce narozené z květinového semínka;
KLIMENTOVÁ, Jana: Trable s tátou – příběh o rozchodu rodičů s pohledu desetileté
Markéty;
LOMOVÁ, Lucie: Anča a Pepík – úsměvný
a dobrodružný komiks o myškách Anče a Pepíkovi, pro mladší čtenáře;
PAŘÍZKOVÁ, Tereza: Městečko Lážoplážo:
Zlatá velryba – pohádkový příběh, pro děti od
3 do 7 let;
POTTER, Beatrix: Příběhy králíčka Petra –
oblíbené příběhy o neposedných králíčcích,
kteří ze všeho nejraději navštěvují zeleninovou
zahradu pana Gregora, pro děti od 4 do 7 let.

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30
12.30–18.00
Středa:
9.00–11.30
13.00–19.00
Čtvrtek: 		
12.30–16.00
Pátek:
9.00–11.30
naše telefonní číslo: 221 982 562,
knihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny
www.mestocernosice.cz nebo na
www.naseknihovna.cz/cernosice

inzerce
Sportovní klub Černošice pronajme od 1. 10. 2018
- nebytový prostor 45 m2
sociální zařízení a dvě místnosti
- byt 2+kk o velikosti 54 m2
informace p. Slapnička 603 833 552,
Jůzek 736 235 987

