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z radnice

Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání
112
155
Lékařská pohot.
158
Policie ČR
Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
150
Hasiči
2 5164 0150
Hasiči Mokropsy
602 159 449
Pohotovost plyn
602 324 785
Pohotovost voda
840 850 860
Poruchy v el. síti
800 101 109
Veřejné osvětlení

Žlutý transportér děti letos nepovozil

Prosluněný pátek 19. května přímo lákal
k vycházce. Zvlášť když se naskytla příležitost navštívit už tradiční akci Bezpečné
Černošice. Na mokropeské fotbalové hřiště proto vyrazily i děti z Mateřsko školy
v Husově ulici. A protože podle názoru
paní učitelek byla letos organizace celé
akce, o které píšeme podrobněji uvnitř listu, lépe promyšlená, mohly si děti v klidu
prohlédnout všechna stanoviště. Nejvíce se
jim líbil požár „základní školy“ a následný
rychlý zásah mladých hasičů. Zblízka se
seznámily s vybavením kriminalistů a vyzkoušely si, jak lze pomocí otisků prstů
vypátrat pachatele. Žlutý transportér záchranné služby si děti mohly prohlédnout
pouze zvenku, jak ukazuje obrázek na
titulní straně. Záchranáři se báli, aby se
uvnitř nezranily. Nevšedním zážitkem byly
pro děti ukázky výcviku policejních psů
a ukázky sebeobrany v podání černě oděných policistů. Na závěr si ještě prohlédly
hřiště a jeho okolí policejní termovize.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě akce
Bezpečné Černošice podíleli.

Děti a paní učitelky z vrážské MŠ

z radnice

Úskalí komunální politiky

K

e komunální politice, jak jsem
za poslední roky měla možnost poznat,
patří i to, že můžete
být kdykoli, kýmkoli
a jakkoli nařčeni
z čehokoli. A nejinak
je tomu i v našem
městě. Zpravidla nepovažuji za účelné na tyto mnohdy velice iracionální invektivy jakkoli reagovat. Přesto musím
udělat jednu výjimku a zareagovat na některé
lži a překroucená fakta v „plátku“ nazývaném
„Pražan – Černošice“. Chci se zdržet osobních
výtek vůči pisatelům, ale alespoň některá uveřejněná „fakta“ uvedu na pravou míru.

Například souhlas s umístěním stavebnin
v centru města na soukromém pozemku dala
již rada města na svém zasedání dne 12. 8.
1998, což bylo ještě několik měsíců před tím,
než jsem vstoupila do komunální politiky a stala se starostkou a více než čtyři roky před tím,
než byl pan Petr Pánek zvolen zastupitelem.
Dále může kdokoli pochybovat o tom, že
pozemek v zatáčce u silnice směrem na Vráž
není vhodný pro stavbu rodinných domů. Ten
však byl určen pro stavbu rodinných domů
územním plánem schváleným již v roce 1996,
tedy opět mnohem dříve, než jsem byla do
své funkce zvolena! Investorem stavby a majitelem pozemku není ani pan Řehoř, ani firma
Stavitelství Řehoř, ale jiný soukromý investor.
Firma Stavitelství Řehoř skutečně koupila výše
zmiňovaný pozemek od města Čenošice za cenu 500 Kč/m² s povinností vybudovat přes něj
dešťovou kanalizaci – vodoteč, a to na vlastní
náklady. V daném kole nabídkového řízení
předložila nejvyšší nabídku. Předchozí vyšší
nabídky, které byly za uvedený pozemek městu
doručeny, se nerealizovaly právě proto, že zájemci od koupě pozemku ustoupili z důvodu
jeho zatížení svodem dešťové vody z přilehlé
oblasti.

Pronájem pozemku u mokropeské zastávky
je v současné době uzavřen za cenu 58 Kč/m²/
rok – tj. za obdobnou cenu, za jakou město
pronajímá pozemky ke srovnatelným účelům
jiným subjektům.
Není pravda, že firma Stavitelství Řehoř má
od města pronajatý pozemek č. p. 508/1 k ukládání stavebního materiálu. V této oblasti má
uvedená firma pronajatý pozemek č. p. 493/2
od soukromého vlastníka.
Není pravda, že cena za pronájem pozemků
sloužících k rekreaci občanů u mokropeského
hřiště od Povodí Vltavy činí desítky tisíc korun.
Za tyto pozemky město platí nájem ve výši
3 500 Kč ročně.
Není pravda, že město chce používat pozemek mezi čistírnou odpadních vod a betonárkou k pořádání městských slavností, nýbrž k tomuto účelu se upravuje pozemek blíže k centru
Černošic (mezi ulicemi K Jezu a betonárkou),
který byl i dříve využíván jako hřiště a cvičiště
pro Sbor dobrovolných hasičů.
Není pravda, že město Černošice opakovaně
nerespektuje připomínky Odboru životního
prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje
a nedodává požadované podklady. Uvedený
správní úřad v zákonem stanovené lhůtě žádné
požadavky nevznesl. Ke stanoviskům uplatněným po lhůtě se podle zákona nepřihlíží. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního
a stavebního řízení, provádějící dohled nad
pořizováním změny územního plánu naopak
žádné pochybení města Černošice při procesu
pořizování a schvalování 4. územního plánu
neshledal.
Pro doplnění uvádím, že firma Stavitelství
Řehoř získala od roku 1998 do současnosti
zhruba 14 procent celkového objemu stavebních investičních zakázek.
V tomto duchu bych mohla dále pokračovat
a jsem připravena všechna mnou výše uvedená
fakta kdykoli doložit. Jen těžko mohu uvěřit, že
nepravdivé informace uveřejněné v časopise
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Pražan nebyly zveřejněny záměrně a se zlým
úmyslem zejména s ohledem na to, že pisatelka
většiny článků požaduje po radních, zastupite-

lích a v neposlední řadě i po pracovnících úřadu neustále co nejpřesnější a jasné informace.
S přáním krásného léta Helena Langšádlová, starostka

Dne 23. 5. 2006 obdrželo město Černošice žádost paní Daniely Göttelové o uveřejnění
níže uvedeného textu. Rada města s politováním konstatuje, že je škoda, že paní Göttelová
nenašla ve svých článcích další mylné informace, které by takto opravila a za tyto mylné
informace se omluvila.
„V časopise Pražan – Černošice květen 2006 jsem zveřejnila informaci o tom, že zastupitelstvo schválilo dne 3. 5. 2006 směnu obecního pozemku č. 1733/6 za pozemky firmy IBS Rokal.
Tato informace není pravdivá – zastupitelstvo směnu neschválilo. Zasedání jsem se osobně
zúčastnila a skutečně jsem nabyla dojmu, že směna schválena byla. Není tomu tak a všem,
které jsem uvedla v omyl, se omlouvám.“ Daniela Göttelová

Starostové souhlasí s postupem města v kauze Podskalská
Na květnovém setkání starostů obcí správního území města Černošice informovala
starostka Helena Lanšádlová o aktuální situaci
v kauze „Budova v Podskalské“, ve které sídlí
část městského úřadu už tradičně zajišťujícího
pro obyvatele tohoto území úkony související
s přeneseným výkonem státní správy.
Problém tkví v tom, že stát nerespektuje
fakt, že za dobu, po kterou je město Černošice
pověřeným úřadem obce s rozšířenou působností, vzrostl počet obyvatel správního území
(jde prakticky o území bývalého okresu Praha-západ) zhruba o deset tisíc, přesáhl číslo
95 tisíc a stále roste. Nerespektuje ani fakt, že
vzrůstá počet agend, které úředníci v Podskalské musí zajišťovat.
„V poslední době na nás stát převádí další
a další agendy, které musíme pro naše obyvatele zajišťovat. Například snímání biometrických
údajů pro přípravu pasů, centrální registrační
místa pro podnikatele a projednávání dopravních přestupků v rámci nového bodového
systému. Všechny tyto agendy na nás stát
přenáší, aniž by nám k tomu vytvářel odpovídající podmínky. Proto jsme s předstihem už
v loňském roce začali jednat s ministerstvem
vnitra o zvětšení prostor v této budově,“ uvedla starostka.
V té době byla budova spravována minis-
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terstvem práce a sociálních věcí. V průběhu
jednání, které se odehrálo na úrovni náměstků
ministra, byla budova převedena České správě
sociálního zabezpečení. „Neprodleně jsme
proto začali s ředitelem České správy sociálního zabezpečení a jeho zástupci jednat. Bylo
nám však řečeno, že ředitel nebyl informován
o tom, že by město Černošice i nadále mělo působit v Podskalské a že počítá s tím, že budovu
opustíme. Obrátila jsem se proto v dopise na
předsedu vlády Jiřího Paroubka, místopředsedu vlády a ministra dopravy Milana Šimonovského a ministra vnitra Františka Bublana
a tato iniciativa vedla k dalším jednáním.
Jejich výsledkem je varianta, podle které by
městu Černošice byla nabídnuta budova v Hybernské ulici,“ informovala starostka Helena
Langšádlová, která jako zástupce města při
jednání upozornila, že úřad zůstane v budově
v Podskalské a o jiných variantách lze jednat
pouze za předpokladu, že nová budova by byla
převedena na město Černošice spolu s finančními prostředky ze státní rozpočtu určenými
na rekonstrukci tohoto objektu. „A hlavně by
se muselo jednat o budovu, která by byla dobře
přístupná pro všechny obyvatele našeho správního území,“ dodala starostka města.
Starostové správního území s tímto postupem vyjádřili souhlas.
(sj)

z města a okolí

T

Obyvatelé města uctili památku padlých

radičně při příležitosti výročí ukončení
2. světové války, nejkrvavějšího konfliktu
v dějinách, přišli obyvatelé města položit věnce
k památníkům padlých u černošického kostela,
na Vráži a v Mokropsech. „Každá oběť má velký
význam a zvláště je-li přinesena ve jménu toho,
aby druzí mohli žít v míru,“ uvedla při této příležitosti starostka Helena Langšádlová. „Myslím, že dny, které prožíváme, jsou velmi vzácné.
Vždyť už desítky let můžeme žít bez války a již

téměř dvacet let ve svobodě, což je v našich dějinách téměř neopakovatelné. Měli bychom ti to
stále připomínat,“ dodala starostka.
„Nikdy nezapomeneme na naše kamarády
a spolubojovníky, kteří tenkrát před jedenašedesáti lety položili své životy v boji za svobodu.
A jsem rád, že na ně nezapomněli ani mladí
lidé, kteří se dnešního pietního aktu zúčastnili
spolu s námi,“ uvedl Miloslav Moulis z Českého svazu bojovníků za svobodu.
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Starostka přivítala dvaadvacet nových občánků Černošic
Neděle 14. května byla velkým dnem pro
dvaadvacet nových občánků Černošic. V reprezentačním sále Základní umělecké školy
je oficiálně přivítala starostka Helena Langšádlová, která vyjádřila radost nad tím, že se
ve městě rodí stále více dětí. Je pravda, že význam okamžiku si uvědomovali spíše šťastní
rodiče než ti nejmenší účastníci slavnosti,
ale slova starostky byla určena oběma věkovým skupinám: „Přeji vám, vážení rodiče,
hodně radosti, ale i sil a trpělivosti při výchově vašich dětí,“ uvedla na adresu maminek
a tatínků. Novým občánkům pak symbolic-
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ky vzkázala: „Věřím, že budete mít ve svých
rodičích pevné rodinné zázemí a že prožijete
spokojeně dětství i dospívání.“ Do pamětní
knihy pak byla zapsána Nela Skalická, Kateřina Kolářová, Matěj Zábranský, Zdeňka
Truhlářová, Alena Macková, Jana Macková,
Jan Slíva, Dominik Ottomanský, Jan Rajm,
Karolína Voženílková, Leo Chládek, Jakub
Kohlíček, Štěpán Jícha, Alžběta Neubergová,
Jonáš Topinka, Jakub Ruffr, Adéla Bláhová,
Matyáš Herber, Adam Nácovský, Kateřina
Tomanová, Jáchym Tuháček a Adéla Ouřed(sj)
níčková.

z města a okolí
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Černošičtí zpěváčci zamíří do hlavního města Evropy
Jak získat informace o dění v Bruselu, kde sídlí důležité instituce Evropské unie? Jak
získat peníze z unijních fondů a jak se prezentovat v hlavním městě evropského dění?
Pomoc při hledání odpovědí na tyto otázky nabídl starostům, kteří přijali pozvání do
Černošic, vedoucí zastoupení Středočeského kraje v Bruselu PhDr. Petr Hnízdo.

PhDr. Petr Hnízdo představuje s pomocí
projektoru internetové stránky bruselského
zastoupení Středočeského kraje

Co vás vedlo k návštěvě našeho města?
S vaší paní starostkou, která aktivně
pracuje ve Výboru regionů, jsme v Bruselu
o aktivitách našeho zastoupení několikrát
hovořili. Z těchto rozhovorů vzešel podnět
k mé cestě po obcích Středočeského kraje,
jejíž cílem je představit naše bruselské zastoupení a nabídnout starostům jeho služby. Černošice při tom nelze opomenout.
Kde mohou zájemci o vaše služby získat
více informací?
Za hlavní zdroj informací směřujících
z Bruselu do Středočeského kraje jsem
zvolil naše internetové stránky. Na adrese www.stredocech-eu se zájemci dozví
vše potřebné nejen o nových směrnicích
a různých programech, ale i o celkovém
dění v Evropské unii.
Nicméně jsou dvě oblasti pro obce nejzajímavější. První jsou peníze.
Určitě. Finanční období unie, které
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máme nyní před sebou, tedy období let
2007 až 2013, je pro nás velice důležité.
Můžeme se totiž dostat k opravdu velkým
penězům. Je třeba toho využít, neboť si
troufám říci, že je to poslední takto štědré
období. Obce, příspěvkové a neziskové
organizace a další subjekty by měly připravovat projekty, které lze obhájit. My
jim k tomu poskytneme informace kde
peníze získat a na koho se při tom obracet.
Zajímavá je i možnost prezentace
Samostatná prezentace Černošic v Bruselu je asi těžko realizovatelná. S paní starostkou jsme se však dohodli, že během
české akce, která proběhne příští rok a na
které se budou prezentovat i další regiony,
na možnosti prezentace některého z černošických uměleckých souborů. Letos
vidím jako reálnou možnost vystoupení
vašeho pěveckého sboru Chorus Angelus
během prezentace středočeských betlémů, která by se měla uskutečnit v předvánočním období.
A závěrem?
O možnost působit v sídle hlavních
institucí Evropské unie je značný zájem.
Vždyť v Bruselu je zastoupeno více než tři
sta regionů a náš kraj k nim patří. Myslím, že obce ve středočeském kraji by toho
měly využít a uvědomit si, že pracujeme
i pro ně, že informace a kontakty, které
získáváme, by měly sloužit především jim.
Dnešní setkání by k tomu mělo otevřít
cestu.
Ptal se Stanislav Janovský

z radnice

Tíhu voleb na sebe vzalo dvaatřicet členů okrskových komisí
Téměř celý měsíc před oficiálně vyhlášeným
termínem voleb do Parlamentu České republiky nastaly první povinnosti členům okrskových
volebních komisí. Tedy těm obyvatelům našeho
města, kteří se rozhodli být nápomocni tomu,
aby volby proběhly hladce, zdárně a regulérně.

Vedle oficiálních informací se těm méně
zkušeným členům volebních komisí dostalo
i rad praktických, které jim poskytla starostka
Helena Langšádlová a vedoucí její kanceláře
Ing. Jana Ullrichová: Jak se obléci, kdy a za co
se jít občerstvit, kdy se vypravit za voliči, kteří
V sále Domu s pečovatelskou službou se jich nemohou přijít k urnám, jak dořešit problémy
počátkem května sešlo potřebných dvaatřicet. těch, kteří nemají zcela v pořádku potřebné
Dvanáct bylo delegováno politickými subjek- doklady atd.
ty, ostatní se sami rozhodli na základě výzvy
A nakonec ještě dva osobní postřehy přímo
uveřejněné v Informačním listu. Všichni složili z místa první předvolební schůzky:
slib, že se budou chovat tak, jak jim ukládá zá„Ve volební komisi je hodně mladých lidí.
kon, převzali průkazy členů volebních komisí,
Chtěla bych, aby věděli, o čem ty volby jsou,
zvolili si předsedu a místopředsedu a obdrželi
poradit jim. Vždyť v komisi působím již podvě důležité tiskoviny: Pokyny pro postup
několikáté. A také mě ta práce i osobně baví,
okrskových volebních komisí a Volební zákon.
člověk při ní pozná nové lidi,“ uvedla paní
Prostudovat poměrně objemné sešity určitě
Anna
Hájková
není, alespoň pro ty, kteří se práce ve volební
„Pro mě, jako letošní maturantku, jsou to
komisi zúčastňují poprvé, nic jednoduchého.
I proto jim odměnu, kterou si „vyslouží“, tedy volby první. I přesto je chci poznat i z té druhé
osm set korun pro člena komise a tisícovku stránky a pomoci v komisi. Musím ale přiznat,
pro předsedu, nikdo závidět určitě nebude. To že ani finanční příspěvek pro mě není zanedbasi uvědomila i městská rada a všem odměnu telný, ten se každému studentovi hodí,“ svěřila
o dvě stě korun zvýšila.
se gymnazistka Ludmila Smutná.

Při prvním setkání členů volebních komisí padaly spousty otázek.

9

z města a okolí

Školáci tleskali policistům a hasičům

Druhý ročník prezentace bezpečnostních složek nazvané
Bezpečné Černošice se uskutečnil v pátek 19. května. Tentokrát byl program pouze dopolední a byl určen zejména dětem
ze základní školy. Nicméně vystavená technika, ukázky policejního výcviku i služební psi pobavili i děti z černošických
mateřinek.
Hned první vyučo- Řevnic – bohužel uvízl v bahnitém dně
vací hodinu si přišel Berounky, takže dětmi tolik oblíbené prodo školy s deváťáky jížďky odpadly. Chyběli také pyrotechnici,
popovídat major kteří byli odvoláni k zásahu.
Vokáč z okresního policejního ředitelství
Velký zájem projevily děti o termovizi
a s dětmi menšími velitel černošické měst- cizinecké policie, výjezdové vozidlo kriské policie Gregor Dušička. Po první hodině minalistů a letošní novinku – simulátor
se pak všichni školáci přemístili na mokro- dopravní nehody zapůjčený od BESIPu.
peské fotbalové hřiště, kde program zahájila Ti, kteří si vyzkoušeli náraz v rychlosti
starostka Helena Langšádlová.
třicet kilometrů za hodinu s použitím
První ukázku předvedla mládež Sboru bezpečnostních pásů, byli většinou předobrovolných hasičů Mokropsy, která bě- kvapeni, jaká je to rána. Možná by na
hem několika minut uhasila hořící „školu“ sedadlo simulátoru měli usednout také
umístěnou na břehu Berounky, přesto- řidiči, kteří jezdí po Černošicích jako
že přihlížející žáci nadšeně skandovali: o závod.
„Nechte ji shořet!“ Když jim ale hasiči naVšem aktérům zajímavého dopoledne,
bídli, aby si hašení školy sami vyzkoušeli,
kteří ochotně a profesionálně představili
ochotně souhlasili.
svou činnost, patří velký dík. Rád bych
Potlesk dětí si vysloužili policejní kyno- také poděkoval městu za podporu, velitelogové, kteří předvedli dovednosti služeb- li a strážníkům Městské policie Černošice,
ních psů, a také policisté ze středočeské všem příslušníkům Sboru dobrovolných
správy s výcvikem sebeobrany a chvatů.
hasičů, Šárce Jerlingové za péči o občerV závěrečné ukázce předvedla zásaho- stvení, Pavlu Blaženínovi a redakci Invá jednotka Sboru dobrovolných hasičů formačního listu za ozvučení a propagaci,
Mokropsy vyprošťování zraněných osob SK Kazín Mokropsy za možnost využít
z osobního automobilu zdemolovaného fotbalové hřiště a technickým službám
při dopravní nehodě, a to s použitím za úpravu plochy. A konečně také panu
hydraulických nůžek.
řediteli Mouchovi za spolupráci a všem
Mezi jednotlivými ukázkami se děti za- paním učitelkám za to, že s dětmi přišly
jímaly o policejní a hasičská vozidla, vo- a vydržely jejich řádění. Vrtkavé počasí
zy Asociace samaritánů ČR a záchranné nakonec vydrželo, děti odcházely spokoslužby Transhospital, některé pak vy užily jené a třeba se i něco nového dozvěděly.
možnosti svézt se na hasičském člunu A o to tady šlo.
po hladině Berounky. Největší loňský hit
Samuel Truschka, předseda dopravní
– obojživelný transportér Transhospital ze
a bezpečnostní komise
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Městský úřad otevřel své brány žákům pátých tříd

Zajímavé dopoledne čekalo počátkem května žáky pátých tříd základní školy. Byli totiž
pozváni na prohlídku městského úřadu spojenou s besedou se starostkou města Helenou
Langšádlovou a místostarostou Alešem Rádlem.
První informace o tom, k čemu je a jak
ti volení se musí při volbách zeptat voličů,
slouží podatelna, matrika či pokladna, kdy
zda činili rozhodnutí v souladu s jejich předmusí být lidem úředníci k dispozici na úřadě
stavami a zda jim dají důvěru i nadále,
a kdy naopak musí plnit své povinnosti v te- … že město vykonává nejen činnosti, které se
rénu podala „páťákům“ ještě před vstupem do
vztahují přímo k jeho území a obyvatelům,
budovy vedoucí kanceláře starostky ing. Jana
ale i činnosti, které mu stanovuje stát,
Ullrichová.
… že činnosti stanovené státem (vydávání řidičských průkazů, živnostenských listů atd.)
vykonávají úředníci v Podskalské pro více
než 90 tisíc obyvatel bývalého okresu Praha
západ,
… že ze dvou set zaměstnanců města, včetně
pracovníků technických služeb a městské policie, jich 120 pracuje v Podskalské,
… že z daní, které stát vybírá, dostávají Černošice na jednoho obyvatele 10 x méně než
Praha.

Povídalo se už před budovou úřadu..
V kanceláři starostky se povídalo o všem,
co by mohlo školáky zajímat. Od starostky
a místostarosty se například dozvěděli:
… že o tom, co je pro město nejdůležitější, rozhodují volení zastupitelé,
… že zastupitelé ze svého středu volí starostu
a městskou radu, která pak řeší každodenní
problémy města,
… že starosta zastupuje město navenek, oddává
a vítá nové občánky,
… že město hospodaří podle schváleného rozpočtu,
… že obyvatelé si o spoustě věcí rozhodují sami,
město jim pouze vytváří prostor,
… že existuje rozdíl mezi úředníky volenými
a úředníky, kteří na úřadu pracují stále, a že

12

Starostka Helena Langšádlová vysvětluje
pozorným posluchačům funkci jednotlivých
barevných ploch v územním plánu.

z radnice

Místostarosta Aleš Rádl v palbě otázek.
do místnosti, první, čeho jsem si všimla, byla
… co bude v nové přístavbě školy a na poli pod ovečka na kytce.“
Karolína Barchánková: „Nejvíce mě zaujal
školou,
letecký snímek Černošic.“
… co nová školka, náměstí či parky,
Michaela Kramplová: „Pro mě byla nová in… jak je to s rekonstrukcí ulic,
formace, že existuje místostarosta.“
… zda povede most přes Berounku,
Julian Boháč: „Líbilo se mi, jak paní starostka
… jestli bude ve městě hromadná doprava,
dokázala zajímavě popsat osm let své práce na
… co se staví proti kostelu,
… proč některé stavební firmy stavějí o víkendu, úřadě a zasvěceně odpovídat na naše záludné
… kdy se bude rekonstruovat nádraží či stavět otázky.“
Článek vznikl ve spolupráci
rychlodráha,
Mgr. Ludmily Zhoufové, ZŠ Černošice a redakce.
… zda budeme mít inlainovou dráhu a lanové
centrum,
… co benzinová pumpa, supermarket a divadlo.
A nakonec postřehy žáků 5. C:
Pak přišly na řadu otázky:

Tereza Žibřidová: „Moc se mi líbilo, jak paní
starostka a pan místostarosta doplňovali naše
vědomosti o Černošicích.“
Katka Kubátová: „Docela mě zaujalo, že moje
město Černošice obsadilo v krajské soutěži 2. místo v třídění odpadu.“
Madla Pánková: „Překvapilo mě, že Černošice
vznikly z pár chalup.“
Míša Bindicsová: „Jsem hrozně ráda, že jsem
šla na úřad. Paní starostka mě překvapila tím,
jak nám ochotně odpovídala na naše dotazy.“
Zdena Štičková: „Nejvíce mě to bavilo
v kanceláři paní starostky. Když jsme vstoupili

Letecký snímek zaujal každého.
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Z činnosti Technických služeb města Černošice

Snad letničky, kterými pracovníci technických služeb osadili květníky na autobusových
zastávkách a na městském úřadu, vydrží těšit obyvatele města bez úhony ještě dlouho.

Záplava odpadků pracovníky technických služeb šokovala

O

ba prodloužené květnové víkendy
způsobily pracovníkům černošických technických služeb hluboké vrásky
na čele. Tolik odpadků, které se navršily
v okolí kontejnerových stání určených
převážně pro chatové osady, už dlouho
neviděli. Systém odstraňování odpadků
se tímto naprosto necitlivým přístupem
prakticky zhroutil. O estetické stránce
věci – zaneřáděném okolí kontejnerových
stání – ani nemluvě.
Základním problémem je bioodpad.

Tak vypadalo kontejnerové stání v Topolské
ulici určené pro osady Křižárna a Jedličkovy
lázně po jednom z květnových víkendů.

14

I když jsou k dispozici pytle pro tento
odpad speciálně vyrobené, jsou nádoby
určené pro komunální odpad z devadesáti procent naplněny právě bioodpadem.
Technické služby toto nerespektování
základního pravidla při likvidaci odpadů
řešily v loňském roce opakovanými úklidy a odvozy na skládku do Řevnic. Tam
však v současné době platí velmi přísná
pravidla, byl tu vyhlášen zákaz přijímání
bioodpadu.
Z předchozích řádků vyplývá, že odpady, ať už z jakýchkoli důvodů, nekončí
vždy v nádobách, které jsou k jejich svozu určeny. Uvádíme proto, již po několikáté, přehled jednotlivých druhů odpadů a také praktický návod, jak s nimi zacházet. Třeba tím povzbudíme obyvatele
města – stálé i ty dočasné – aby se snažili
odpady třídit a umisťovat je tam, kam
patří. Mohly by tak zmizet otřesné záběry z okolí kontejnerových stání a Černošice by mohly navázat na úspěch, kterým
bylo 2. místo v krajské soutěži v třídění
(sj)
plastů.

z radnice

Separační kontejnery – co sem patří a co ne
SKLO – zelená sběrná nádoba
zelené sběrné nádoby nám slouží pro:
- lahve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů
- sklo bílé i barevné
- velké skleněné střepy, tabulové sklo
- skleněné předměty všeho druhu
- zavařovací sklenice - prázdné bez zbytků potravin

do zelených sběrných nádob nikdy nedáváme:
- zrcadla
- drátěné sklo
- keramiku, kameninu, porcelán
- žárovky, zářivky, výbojky
- televizní obrazovky
- automobilová skla

PAPÍR – modrá sběrná nádoba
modré sběrné nádoby nám slouží pro:
- noviny
- časopisy
- knihy, sešity, brožury
- rozložené papírové krabice
- karton a vlnitou lepenku
- čisté papírové obyly a sáčky
- reklamní letáky, kancelářský papír

do modrých sběrných nádob nikdy nedáváme:
- papírové kapesníky, ručníky
- papírové pleny
- uhlový papír (kopírovací)
- voskový papír
- mastný a jinak znečištěný papír
- pauzovací papír
- dehtový papír
- vícevrstevné obaly (Tetra Pack) od mléka a nápojů

PLAST – žlutá sběrná nádoba
žluté sběrné nádoby nám slouží pro:
- plastové obaly
- plastové tašky a sáčky
- PET lahve – stlačené bez uzávěrů
- čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin
- plastové lahve od šamponů, mýdel a mycích prostředků
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do žlutých sběrných nádob nikdy nedáváme:
- vícevrstevné obaly (Tetra Pack)
- guma, molitan, kabely
- podlahové krytiny, lina, PVC
- textil z umělých vláken
- nádoby od léčiv
- plastové nádoby znečištěné nebezpečnými látkami (oleji, chemikáliemi) či potravinami

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Sběrné místo na shromažďování nebezpečných odpadů je areál
Odboru technický služeb – Topolská 660, Černošice
Zde může bezplatně odložit nebezpečný odpad každý občan
Města Černošice a osoby, které mají na KÚ města Černošice
objekt určený k rekreaci

co sem patří:
- rozpouštědla
- kyseliny, zásady
- fotochemikálie
- pesticidy
- zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
- olej a tuk (kromě jedlého)
- barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
- detergenty a odmašťovací přípravky
- baterie a akumulátory
- vyřazená zařízení obsahující chlorofluoprouhlovodíky (lednice)
- vyřazené elektrické a elektronické zařízení (obrazovky)
Léky, cytostatika, rtuťové teploměry je možné odložit v lékárně
v Černošicích i ve všech ostatních lékárnách.

Velkoobjemové kontejnery
Jsou přistavovány nasmlouvanou firmou 2× za rok

Velkoobjemové kontejnery nám slouží pro:
- starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla…
- koberce, linolea, matrace…
- zdravotní keramiku – umyvadla, záchody
- kovový odpad – motory, kovové nosníky, smaltované plechy, kola,
dřezy, vany

Do velkoobjemových kontejnerů nikdy nedáváme:
- stavební odpad – suť – při přestavbě si každý investor tyto odpady odstraňuje podle zákona č. 185/2001 Sb. na vlastní náklady
- pneumatiky – při nákupu nových jsou prodejci povinni staré
odebrat bezplatně
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- lednice – v případě nákupu nové, opět má prodejce podle zákona
č. 185/2001 Sb. povinnost informovat, kde lze odevzdat bezplatně staré
- autobaterie a jiné nebezpečné odpady – autobaterie na k.ú. města
Černošice lze odevzdat v areálu dobrovolných hasičů v Mokropsích,
nebezpečné odpady v areálu odboru technických služeb)

Biologicky rozložitelný odpad = bioodpad
co sem patří:
- zbytky z kuchyně – slupky a zbytky ovoce a zeleniny, kávová sedlina,
zbytky čaje a čajové sáčky, zvadlé květiny, rostliny z květináčů, zbytky
z citrusových plodů, zbytky jídel (pouze malé množství, přitahují hlodavce a jsou zdrojem zápachu)
- peří, surová vlna, vaječné skořápky
- odpad ze zahrad – tráva, seno, sláma, větve (drobné, naštěpkované),
kůra, listí, piliny, hobliny, pecky, hnůj, plevel

Bioodpad se v Černošicích sváží dvěma způsoby:

- výklopem nádob – tzv. bionádob, které lze zakoupit u firmy Rumpold
v Černošicích nebo u firmy SCHAFFER v Radotíně u pivovaru.
- pytlovým sběrem – speciální pytle, které se rozkládají v kompostu,
jsou škrobové a občané i uživatelé rekreačních objektů si je mohou
zakoupit v areálu OTS, na MÚ
Biologicky rozložitelný odpad umístěný v igelitových pytlích, nebo
krabicích nebude svozovou firmou odvážen. Takto umisťovaný odpad bude považován za zárodek černé skládky. Zjištěný pachatel bude
sankcionován dle příslušných platných právních předpisů.

Směsný komunální odpad – SKO
Směsný komunální odpad má být ukládán do popelnic, sídlištních
kontejnerů označených samolepkou – Směsný komunální odpad
případně zkratkou SKO a do velkoojemových kontejnerů, které jsou
umístěny u chatových osad celoročně.
Pojmem směsný komunální odpad SKO – je definován zákonem
č. 185/2001 Sb. O odpadech a upřesněn vyhláškou – Katalogem odpadů.
Směsný komunální odpad je odpad, který nelze již dále třídit. Nedá se tedy odstraňovat jiným způsobem (např. popel – při topení tuhými palivy,
umaštěné papíry, odpad z kuchyně, který nelze uložit do bioodpadu.)
Zájmem každého občana by mělo být, aby produkoval co nejméně
tohoto druhu odpadu, protože jeho odstraňování nejvíce škodí životnímu prostředí. SKO je odstraňován skládkováním v lepším případě
spalováním. Skládky jsou trvalou zátěží životního prostředí.
Směsný komunální odpad odložený mimo odpadové nádoby nebude svozovou firmou odvážen s platností od 1.6.2006. V případě,
že občanům nestačí jejich nádoba, je možné, aby si zakoupili další,
počet nádob na osobu není omezen.
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Zloději ukradli těžké nájezdové rampy ze skateparku
Dne 3. května v odpoledních hodinách
přijala hlídka městské policie oznámení
o krádeži několika kusů nájezdových ramp
z mokropeského skateparku. Policisté jsou
přesvědčeni, že ten, kdo rampy odcizil, musel při tom použít techniku, neboť umělé
překážky byly vyplněny betonovou směsí.
Tímto trestným činem způsobil pachatel
škodu ve výši sto padesát tisíc korun. Věc
šetří Policie České republiky.
Opilec si spletl hotel – 19. dubna v nočních hodinách přijala městská policie telefonické oznámení z hotelu Slánka. Volající
žena policistům sdělila, že se do jejího pokoje snaží dostat neznámý muž. Po příjezdu
na místo hlídka zjistila, že nešlo o násilníka, ale muže pod vlivem alkoholu, který si
spletl hotel.
Pneumatiky patří jinam – 19. dubna v odpoledních hodinách přijala městská policie
oznámení o nedovoleném odkládání odpadů na sběrném místě v ulici Jasmínová.
Z nákladní avie tu kdosi složil několik desí-

tek ojetých pneumatik a odjel. Pneumatiky
odklidili pracovníci technických služeb
a městská policie věc šetří jako přestupek
proti veřejnému pořádku.
Na Křižárně zdemolovali chatu – 21. dubna ve večerních hodinách oznámila městské
policii žena, že v chatové osadě Křižárna
byla zdemolována jedna z rekreačních chat.
Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že chatu
neznámý pachatel násilím otevřel a její vybavení zčásti zničil. Místo činu bylo zajištěno
a věc předána k šetření Policii ČR.
Žena uhasila hořící tašku – 21. dubna
ve 22.50 oznámila hlídce městské policie
žena, která odkládala odpad na sběrné
místo u samoobsluhy v Mokropsech, že
byla nucena hasit úmyslně zapálenou tašku
s odpadem. Díky duchapřítomné ženě oheň
žádnou škodu nenapáchal, nicméně policie
jí za její zákrok děkuje.
U havarovaného vozu nikdo nebyl
– 23. dubna v dopoledních hodinách zasta-

U ukradeného havarovaného automobilu policisté nikoho nenašli
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vil hlídku městské policie muž a oznámil
dopravní nehodu osobního vozidla v ulici
U Vodárny. Po příjezdu na místo policisté
zjistili, že u havarovaného automobilu
už nikdo není. Dále zjistili, že vozidlo
nárazem zdemolovalo plynovou a elektro
přípojku k jednomu z objektů. Na místo
byli proto přivoláni pracovníci plynové
pohotovosti. Dalším prověřováním bylo
zjištěno, že vozidlo několik hodin před nehodou kdosi odcizil v Praze. Věc převzala
Policie ČR.
Kůň se srazil s automobilem – 1. května
v dopoledních hodinách přijala hlídka
městské policie oznámení o dopravní nehodě, jejíž aktéry byli kůň a automobil.
Dívka, která koně vedla, jej ve chvíli, kdy
se splašil, nedokázala udržet, kůň narazil
do osobního vozidla a poškodil jej. Zvíře
neutrpělo žádná vážná zranění a majitelka
si je mohla odvést domů.
Měď se stěhovala neznámo kam – 3. května v dopoledních hodinách zpozorovala
hlídka městské policie osobní vozidlo, jehož řidič odvážel na střeše a na přípojném
vozíku kovový šrot. Policisté vozidlo zastavili a dotazovali se na původ naloženého
materiálu (měď). Řidič nedokázal uspo-

kojivě odpovědět. Policisté dále zjistili, že
řidič nevlastní a nikdy nevlastnil řidičské
oprávnění. Z těchto dvou důvodů byla celá
věc předána k řešení Policii ČR.
Řidiči ve velkém znečišťují ulice – 6. května ve večerních hodinách došlo ke znečištění ulice Dobřichovická ropnými látkami.
Závadu ve sjízdnosti komunikace museli
poté mokropeští hasiči společně s hlídkou
městské policie odstranit. Jen za období
od 1. dubna do 15. května projednávala
městská policie devět podobných případů
znečišťování pozemních komunikací, které
mají ve většině na svědomí řidiči vyjíždějící
ze staveb. Porušují tak zákonem uloženou
povinnost před vjezdem na komunikaci
vozidlo očistit.
Oheň ničil kontejnery – Dvakrát během
jednoho týdne hořely na sběrném místě
v ulici Na Drahách kontejnery. V prvním
případě, ke kterému došlo 1. května v nočních hodinách, shořely při požáru dva
kontejnery. Druhý požár vypukl 8. května
kolem čtvrté hodiny odpolední. V tomto
případě oheň poškodil jeden kontejner.
Zahoření způsobil ten, kdo do plastového
kontejneru odhodil žhavý popel.
Gregor Dušička, městská policie

Snaha hasičů byla marná, kontejnery shořely
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Deset let partnerství Černošic, Gerbrunnu a Lešnice

Uběhlo více než deset let od podepsání
smluv o přátelství mezi Černošicemi, německým Gerbrunnem a polskou Lešnicí.
Při této příležitosti byly v Gerbrunnu 5. až
7. května organizovány místním spolkem
pro podporu gerbrunnských partnerství
(IGEP), který čítá již 171 členů, velkolepé
oslavy. A jelikož Černošice měly a stále mají
v kulturní oblasti co nabídnout, byl do Gerbrunnu vypraven černošickou radnicí autobus s umělci i příznivci těchto partnerství.
Do Gerbrunnu se sjela více než stovka
hostů. Jak už se stalo tradicí, žádný z nich
nebyl ubytován v hotelu, ale v místních

rodinách. Já si své hostitele nemohu vynachválit, byli velice milí a komunikativní
a ochotní splnit každé mé přání. Diskutovali
jsme o Evropské unii, o česko-německých
vztazích a hlavně o problémech našich měst.
Tento fakt velmi přispívá k vzájemnému porozumění a poznávání.

Součástí bohatého programu byla i páteční přednáška a diskuse s českým europoslancem Janem Březinou na téma česko-německé vztahy. Diskuse se zúčastnily i špičky
německé politické reprezentace, např.
poslankyně evropského parlamentu Anja
Weisgerber, místní předseda vlády Walde-

Představitelé Černošice spolu s německými přáteli před gerbrunnskou radnicí.
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mar Zorn, poslanci německého parlamentu
a v neposlední řadě diskutující z Černošic
a Gerbrunnu. Z diskuse celkem jasně vyplynula potřeba investovat do mezilidských
vztahů a odbourávat během dějin vzniklé
předsudky.
V sobotu se v místní víceúčelové hale
slavilo deset let našeho partnerství. To byla
příležitost pro mladé tanečnice, tanečníka
a muzikanty z černošického tanečního souboru Pramínek předvést své umění. Budiž
řečeno, že se v konkurenci uměleckých souborů z Lešnice a Gerbrunnu neztratili. Svou
kvalitou a choreografií předčil soubor všechny ostatní a sklidil bouřlivý aplaus a uznání.
Ale nejen s úspěchem na umělecké scéně, ale
s milým přijetím mohli být členové souboru
spokojeni, neboť gerbrunnští se o své hosty
pečlivě starali. Pro mnohé členy Pramínku
to byla vůbec první zkušenost s německou
kulturou a tamními přátelskými lidmi.

Při loučení ukápla i nějaká ta slza
Dobrá hudba, zpěv a tanec jsou dobrým
„vývozním artiklem.“ Vytvoří trvalejší stopu
než velkoplošné reklamy. Tři taneční bloky
Chcete-li se s našimi partnerskými černošického souboru to jenom potvrdily.
městy seznámit blíže, navštivte městskou A jaké zůstaly dojmy?
knihovnu, kde je k dispozici propagač- Lidé, u kterých jsem bydlela, byli moc hodní,
ní materiál a kronika města Gerbrunn. ráda bych se tam podívala znovu.
Těm z vás, kteří máte internet, dopo- Od hostitelů jsme dostali dárky a když jsme
ručuji www.gerbrunn.de a stránky igep vystupovali, tak se všichni přišli podívat.
To se nám nestává ani doma. I proto
www.igep-ev.de a www.lesnica.pl.
Přeji nám všem hodně odvahy a chuti do při loučení ukápla nějaká ta slza.
Odvezli jsme si prostě spoustu zážitků.
vzájemného poznávání.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Tanečnice z Pramínku

Zapojte se do spolku pro podporu černošických partnerství
Po vzoru našich gerbrunnských přátel
z IGEP, což je zkratka pro iniciativní spolek
pro podporu gerbrunnských partnerských
měst, vznikl letos v dubnu v rámci putování s našimi německými přáteli po Šumavě
obdobný spolek i v Černošicích. Partnerský
spolek Černošice si klade za cíl podporovat
a utužovat uzavřená partnerství s německým Gerbrunnem a polskou Lešnicí. Konkrétně nám jde o prohloubení vzájemných,

a to i osobních vztahů s našimi partnery
a v neposlední řadě i o stránku organizační. Budeme rádi, když se o nás budete
chtít něco dozvědět a třeba nám i v tomto
nelehkém úkolu pomoci. Jazyková vybavenost není rozhodující, důležitější je přání
vzájemně se poznávat a ochota přiložit
ruku k dílu. Bližší informace podá Lumír
Apeltauer, tel.: 251 643 091, 605 545 615,
(pb)
l.apeltauer@volny.cz.
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Děti zpívaly, tančily a také si prohlédly Mořský svět

hy na výstavu Mořský svět, na jehož stěnách
spatřily největší ruční nástěnnou malbu v Evropě zobrazující život pod hladinou. V akváriích pak obdivovaly pestrobarevné druhy korálových ryb, murény, mořské ježky, hvězdice,
bodláky žluté a běloprsté a mnoho jiných ryb.
Nejvíc je však zaujal žralok písečný a perutýn
ohnivý. Nakonec se děti prošly korálovou jeskyní, která jim nabídla strhující podívanou.
V pondělí 15. května vyrazily děti do PraText a foto Ivana Hanáková, MŠ Karlická

Ve čtvrtek 11. května uspořádaly paní učitelky spolu s dětmi v Mateřské škole v Karlické jarní besídku věnovanou maminkám
k jejich svátku. V pásmu písniček, básniček
a tanečků děti předvedly, co nového se od
vánoc naučily. Besídka se líbila všem, kdož se
na naše šikovné děti přišli podívat. Maminky
i babičky si odnesly malé dárky, které jim děti
k jejich svátku vyrobily.

Mateřská škola v Karlické zve na velkou zahradní párty
Mateřská škola v Karlické zve rodiče
a všechny naše přátele na velkou zahradní párty spojenou s pasováním předškoláků, která se bude konat 7. června od
16.00 na školní zahradě.
Pořadem vás provedou moderátorka
a zpěvačka Inka Rybářová a klaun Dendy Rybka se svým kouzelným pasova-
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dlem. Po skončení šerpování se mohou
děti těšit na bohatý program plný soutěží a tancování. Občerstvení je zajištěno
ve spolupráci s pizzerií Luna a firmou
Racia Radotín. Vstupné dobrovolné.
Výtěžek z celé akce bude použit na zmodernizování naší školní zahrady.
Alena Janovská, ředitelka školy

z města a okolí

Sál DPS se stal téměř domovskou scénou malých umělců

Dům s pečovatelskou službou
se stal již jakousi „domovskou
scénou“ dramatického kroužku
působícího při ZŠ Černošice.
Malí herci tu v krátké době
vystupovali již potřetí a další
představení chystají. Senioři se
na ně těší, s chutí jim zatleskají
a za umělecké výkony je pohostí děti i nějakou tou sladkostí.
Zvláště pak paní Vincencová,
která dlouhá léta působila v ZŠ
v Komenského ulici jako školnice
a na žádném představení nechybí.
Dík patří i paní Miškové a panu
Strejčkovi, kteří velmi vstřícně
přivítali možnost zpestření „kulturních“ střed a ono umělecké
zázemí dramatickému kroužku poskytli. Pří- ale například i soubor Pramínek, děti z MŠ,
jemné prostředí DPS k prezentaci svých akti- začínající hudebníci i děti ze ZUŠ.
vit však využívají žáci dramatického kroužku, Text a foto Mgr. Ludmila Zhoufová, ZŠ Černošice

Stejně dobře jako malí umělci z dramatického kroužku ZŠ Černošice se v DPS cítily i děti z 2. třídy
MŠ v Karlická, které tu na Den matek pod vedením paní učitelky Evy Fialové potěšily seniory nejen
jarním pásmem písniček, básniček a tanečků, ale i malým dárkem
Text a foto Ivana Hanáková, MŠ Karlická
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Krajské kolo Helpíkova poháru vyhráli místní borci
Na sedmatřicet posádek z celého Středočeského kraje se 4. května v Černošicích zúčastnilo krajského kola soutěže první pomoci 5. tříd o Helpíkův pohár 2006. Soutěž,
která probíhá již osmým rokem, je rozdělena do tří částí – školní, krajské a celostátní.
Školní kola probíhala formou předná- záchranáři ukázali, jak se používá vybavení
šek s praktickým nácvikem první pomoci sanitky, postavili dětem lanovou dráhu
a závěrečným testem. Nejúspěšnější dvojice a dohlíželi na bezpečnost celé akce.
z každé školy postoupily do krajského kola,
Vítězové krajského kola
které proběhlo formou branného závodu
1. místo ZŠ Černošice (Josef Vlček
a v Černošicích se konalo poprvé.
a Marek Voženílek), 2. místo ZŠ Loděnice,
Závod odstartoval v 9.00 na hřišti SK
3. místo ZŠ Jesenice. Ze ZŠ Černošice se na
Kazín. Trasa vedla překrásnou krajinou
9. místě umístili Nikol Rádlová a Michal
podél Berounky a děti na ní měly správně
ošetřit popáleninu a sečné poranění ruky, Klíma a na 17. místě Jiří Pelc a Kateřina Koposkytnout první pomoc kamarádovi v epi- ciánová. Celostátní kolo o Helpíkův pohár
leptickém záchvatu, poznat příznaky bezvě- proběhne 27. května v Jeseníku ve Smetadomí a poskytnout potřebnou první pomoc. nových Sadech.
Maskéři Červeného kříže namaskovali
zranění na deváťácích ZŠ Černošice tak, že
za pomoci hereckých výkonů dětí vypadala
jako skutečná.

Doprovodný program dětem zajistily
SDH Mokropsy, Policie ČR Středočeského
kraje, Městská policie Černošice a Záchranná služba Praha-venkov. Hasiči nachystali
jízdu člunem po řece, hašení proudnicí
a stříkání na cíl, policejní psovodi představili výcvik psů a zadržení pachatele,

Vítězové Josef Vlček a Marek Voženílek.

24

Dík za pomoc a podporu

Jménem OS Helpík děkujeme za pomoc
a podporu ZŠ Černošice, SDH Mokropsy,
Policii ČR, ÚSZS Sk za bezplatné zapůjčení
sanitního vozu a sponzorům, bez kterých
by nebyly tak pěkné ceny – Emco, Helukabel a Česká spořitelna. Dík patří i všem deváťákům ZŠ Černošice včetně učitelského
sboru a záchranářům, kteří věnovali dětem
svůj volný čas.

Radka Hotovcová, OS Helpík

Nikol Rádlová a Michal Klíma na trati.
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Staročeské máje zapustily kořeny i v našem městě

Květnový festival Staročeské máje
dorazil přes Lety, Hlásnou a Zadní Třebaň do Černošic. Na Masopustním náměstí jej 28. května zahájila starostka
Helena Langšádlová. Přivítala všechny

návštěvníky a vyjádřila radost nad tím,
že tradice májů zapustila kořeny i v našem městě. Těm, kteří nemohli přijít,
snad skvělou atmosféru přiblíží pár
(sj)
obrázků.
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Mladí modeláři slaví výročí narození významného aviatika

Na květen a červen připravili členové
sdružení S dětmi a pro děti řadu akcí, kterými slaví 110. výročí narození význačného
občana Černošic, průkopníka čs. letectví
z 20. let minulého století a čestného člena
místního Model klubu – JUDr. Zdeňka
Lhoty. Slavný aviatik se narodil 3. května 1896 v Praze, od svých tří let však žil
v Černošicích. Dožil se pouhých třiceti let,
jeho tragickou smrt uctil v říjnu 1926 celý
svět. K osudu JUDr. Zdeňka Lhoty se vrátíme v rubrice Významné osobnosti města
Černošice.

tradiční soutěže plastikových modelů
ve škole v Mokropsech. Hodnotili jsme
46 modelů z celé republiky. Putovní
pohár ředitele školy si letos odvezl Petr
Poledník do Ostravy. Tradiční turistický
zájezd jsme uskutečnili v půli května,
tentokrát do Beskyd. Během čtyř dnů
jsme ušli přes 90 kilometrů krásnou
přírodou. Příští rok nás čeká Český les.
21. května jsme zorganizovali 2. ročník
mezinárodní soutěže halových modelů
na zimním stadiónu. Mezi soutěžícími
byli i reprezentanti.

Květnové akce byly úspěšné

Červnové akce začínají

6. května jsme uspořádali 18. ročník

3. června předvedou naši modeláři
své modely v sokolovně
u příležitosti Dne dětí
a 10. června uspořádáme
soutěž radiových větroňů
RCH v Praze na Vypichu,
kam zveme i naše fanoušky. Poslední víkend v červnu předvedeme v Praze
na Letné české modeláře
v celoevropské akci Česká
hlava – věda v ulicích.

Černošičtí borci se svými halovými házedly.

Lumír Apeltauer

A opět je tu černošický letní dětský tábor!

Sdružení S dětmi a pro děti a Model klub
Černošice připravují již 25. ročník tradičního letního tábora. Letos se uskuteční 10.
až 28. července a dětem nabídne skvělou
zábavu. Mimo jiné výuku létání s modely
řízenými radiovou soupravou, konverzaci
v angličtině a němčině, práci s počítačem,
vyjížďky na koních, výuku hry na kytaru,
sport, hry, koupání a podle počastí i stanování. Účastníci tábora budou ubytováni
v černošické sokolovně, která jim poskytne
útočiště i v případě deštivých dnů. Tábor je
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určen pro děti od 6 do 16 let, účastnit se
jej však mohou i děti předškolního věku.
Tradičně je možná účast i jen na části tábora. Pobyty jsou opět rozděleny na formu
příměstskou, kdy malý táborník spí, snídá
a večeří doma, formu internátní, kdy zůstává
doma o víkendu, a formu celotáborovou. Pro
členy sdružení (forma pobytu příměstská) je
cena 160 korun za den, pro nečleny (formy
pobytu internátní a celotáborová) 250 Kč za
den. Informace na tel. 605 545 615, mail:
Lumír Apeltauer
L.apeltauer@volny.cz.
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Dlouho očekávané jaro probudilo včely i včelaře
Letošní dlouhá zima zničila některým včelařům až osmdesát procent včelstev. V naší
organizaci však naštěstí způsobila jen malé ztráty, a proto jsme s nadějí začali pracovat
na svých včelínech.
jen 18 procent. Jinak by se med
Rozvoj včel byl sice dlouhou
mohl
kazit.
zimou opožděn, ale nastoupivší
Ve včelím medu je průměrně 30
pěkné počasí s rozkvetlou přírodou
až 35 procent hroznového cukru
včely povzbudilo, takže včelstva
(glukózy), 30 až 40 procent cukru
rozšiřujeme a přírodu se snažíme
ovocného (fruktózy) a 2 až 4 prodohnat.
Množství voňavých a sladkých květů láká centa řepného cukru (sacharózy). Glukóza
hmyz, a především včely, k opylení. První snadno krystalizuje, je-li jí v medu větší ponektar včely spotřebují většinou pro svůj měr. To však nic nemění na jeho kvalitě. Kdo
rozvoj – nabírají sílu. Proto je květový med nemá krystalizaci rád, může med uvést znotak vzácný a velmi hodnotný. Jakmile jsou vu do tekutého stavu ohřátím v teplé vodě
květy opyleny, přestanou ronit sladkou šťávu do 50 stupňů nebo jej v počátku krystalizace
a uvadají.
mícháním zpastovat. Takto upravený med již
Poměr cukrů v nektaru je různý. Napří- nekrystalizuje, neteče, neztrácí vůni ani chuť,
klad švestka obsahuje jen 13 procent, jabloň jen nepatrně ztrácí barvu.
21,3, hluchavka 24,5, lípa 30, třešeň 35,
Léčivé účinky medu
rajče 49, řepka 45 a kaštan plných 68 proMed
vedle
cukru obsahuje i pyl a bílkovicent cukru. Zbytek je voda, kterou je třeba
ny,
které
do
něj
přidá včela z hltanové žlázy.
odpařit natolik, aby jí v medu bylo podle
Na
tyto
bílkoviny
je vázána řada enzymů
české normy (přísnější než je norma EU)
a rovněž látky, které potlačují růst
mikrobů a streptokoků.
Pokud jíte med vyrobený v místě,
kde žijete, získáváte obranu na místní alergeny. Není tedy vůbec od věci
zajistit si med u místních včelařů.
Med je dobrý i na rány, které se
s jeho přispěním dobře hojí a nehnisají.
Včela je tvor nepostradatelný
Včely musí navštívit až pět milionů květů, aby nasbíraly nektar na
vyrobení jednoho kilogramu medu.
Tím však zajistí úrodu a potomstvo
a pro naši přírodu i pro lidstvo samé
se stávají tvorem nepostradatelným.
Proto si každé včeličky važme.
Pan Částka u své maringotky, ve které je umístěno
Za včelaře z Černošic a okolí
Jaroslav Částka
na dvacet včelstev
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Jaký byl první ročník černošického jazzového festivalu?

Černošičtí milovníci jazzu si postavili
laťku hodně vysoko, když se rozhodli
založit ve městě tradici jazzových festivalů. Nicméně rozhodující krok byl učiněn
a první ročník, který se v místním ClubKinu uskutečnil 22. až 29. dubna, je za námi.
A jaký byl?

Co se účasti skvělých muzikantů a zpěváků týče, neměl chybu. Malou kaňkou byla
nepříliš silná účast posluchačů, i když organizátorům nelze nic vytknout – propagace
byla dostatečná. Černošičtí si zřejmě musí
na ten „svůj“ festival prostě zvyknout.
A nyní konkrétné k aktérům černošických jazzových večerů:
Místní skvělou muzikantskou partu
reprezentoval basista Pavel Kopačka se
svým v dixilendovém střihu hrajícím Antikvariátem doplněným známým kytaristou
a trumpetistou Víťou Markem. Mezi místní
lze už téměř počítat i Big bend Václava Zelinky. I tato parta ostřílených profesionálů,
která v ClubKinu nekoncertovala poprvé,
si s party moderní velkokapelové swingové
muziky poradila na výbornou. První jazzový večer ozdobilo i vynikající Švecovo trio,
jehož leadr předváděl na kontrabas doslova
divy. Vyvrcholením večera pak byla Jana
Koubková. Festivalu dodala lesk a posluchačům připravila velký zážitek.

Christiane Dehmer z Německa. Výkony, ať
bubeníka, kontrabasisty či saxofonisty, byly
brilantní. O pianu nemluvě. Jejich vystoupení bylo příjemným překvapením, zahráli
moderní jazz s kvalitními sóly.

Vystoupení J. J. Jazzmen bylo ukázkou
špičkové české jazzové produkce s výborným trombonistou a zpěvákem Josefem
„Bažíkem“ Pavelkou v sestavě. Vystoupení
této sestavy mělo strhující, skutečně jazzový průběh a dostalo se mu patřičného
aplausu. Večer pokračoval vystoupením
Vibe Fantasy Radka Krampla, vibrafonisty
předvádějícího špičkovou a ve strhujícím
tempu předvedenou hru čtyřmi paličkami.
Rovněž bicí a kontrabas předvedly ukázku
dnešního špičkového českého jazzu. Večer,
který jazzové dny uzavřel, vyvrcholil vystoupením Romana Pokorného, jednoho
z nejlepších jazzových i bluesových hráčů
na kytaru a interpretů vlastních i převzatých skladeb. Finále večera obstaral Jiří Stivín, legenda jazzu, který předvedl své brilantní flétny ve strhujících improvizacích.

Závěrečný večer festivalu, provázený
známým jazzovým odborníkem a publicistou Vojtěchem Hueberem, natáčel
český rozhlas, stanice Vltava. Jeho profesionální glosy, uváděcí komentáře a poznámky byly režijním svorníkem večera, za
jehož průběh a organizaci by se nemusely
Je sympatické, že „festivalový“ prostor stydět ani velké jazzové festivaly. Lze jen
dostala i dobřichovická kapela VSPH, ji- doufat, že letos založená tradice jazzových
nak sdružení amatérských hudebníků, na večerů bude pokračovat a za rok v tuto dokterých bylo vidět, že jazz hrají pro radost. bu zvedne z křesel domácího pohodlí více
O tom, že Ivan Mládek se svým pestrým milovníků dobré jazzové muziky. A ještě
seskupením byl pro posluchače přitažlivý poznámka – sestřih posledního jazzovénelze pochybovat, nicméně šlo o běžnou ho večera slíbil Vojtěch Hueber uvádět
produkci vycházející z tradičních písniček v pravidelných pátečních podvečerech na
kmenového repertoáru.
stanici Vltava. Více o festivalu naleznete na
Příznivě přijali posluchači kvartet vý- www.jazzcernosice.cz
borné pianistky a autorky většiny skladeb
Karel Starý, Černošice
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Z Popelky princezna aneb Úspěch basketbalových minižákyň
Druhé místo v krajském přeboru basketbalových minižákyň, které děvčata BA
Sparta Dobřichovice vybojovala, je oprávnilo k účasti na B mistrovství republiky. Konalo se 5. až 8. května v Olomouci za účasti
vítězů krajů a druhých družstev krajských
přeborů.
V prvním utkání nastoupila děvčata proti
domácím OSK Olomouc a po nepřesvědčivém výkonu prohrála o 30 bodů. Dalším
soupeřem jim byla Česká Lípa. Holky už
zahrály svoji dokonalou obranu a vítězstvím
si zajistily postup mezi nejlepších šest družstev turnaje. Tím sice splnily výkonnostní
cíl, ale ještě je čekala čtyři utkání o celkové
umístění. V neděli byl jejich prvním soupeřem Prosek Praha. V touze po vítězství začala děvčata zmatkovat a prakticky vyhrané
utkání ztratila v poslední minutě. Medailový sen se rozplynul. Ve skupině o 4. až
6. místo je pak čekaly Pardubice. Děvčata
výborně bránila, chytly se i opory družstva
a výsledkem bylo vítězství o 20 bodů. Pondělí už bylo ve znamení boje o čtvrté místo
se silným Hradcem Králové. Dobřichovické

hráčky sáhly na dno svých sil, předvedly
výborný výkon a po vítězství o sedm bodů
mohla vypuknout nepopsatelná radost.
I když při závěrečném vyhlášení družstvo
malých Dobřichovic, složené z děvčat celého Poberouní, stálo těsně pod stupni vítězů,
zařadilo se mezi elitu minižákovské košíkové
pro rok 2006. Čtvrtým místem na B mistrovství se vlastně stalo desátým nejlepším
týmem v republice!
Nejlepším obráncem týmu byla vedením
turnaje zvolena Pavla Rusá a do nejlepší
pětky celého turnaje se dostala Kateřina
Brejlová. Skvělé výkony však předváděly
i Čechová Bára, Rusá Zuzana, Kabrhelová
Kristýna, Marcovichová Tereza, Petelíková
Beáta, Havrdová Kačka, Brucknerová Kája,
Dolášová Martina, Burešová Lucie, Rusá Pavla, Mrázová Pavla, Čechová Tereza, Brejlová
Kačka, Štíbrová Klára, Koudelková Žanatea,
Kolářová Lucie a Pulcová Eliška.
A ještě upozornění: Oddíl doplňuje družstvo přípravky o děvčata ročníků 95 a 96.
Zájemci volejte na tel.: 736 673 909.
Hana Geisslerová

Úspěšné družstvo basketbalových minižákyň.
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Významné osobnosti Černošic: Rudolf Reissig a jeho dcera Eliška

Když jsem požádala pracovnici Muzea Antonína Dvořáka o pomoc při hledání ztraceného
notového matriálu, netušila jsem, s kolika zajímavými lidskými osudy se seznámím. Předně
šlo o Rudolfa Reissiga, houslistu, dirigenta, pedagoga a žáka Antonína Dvořáka, a poté i jeho dceru Elišku, po matce vnučku skladatele Sázavského.
udolf Reissig se narodil
poté jako ředitel školy a sbormistr. Současně vyučoval
v roce 1875 v Praze. Stuv ústavu učitelek a na Janáčdoval na konzervatoři spolu
kově varhaní škole. Věnoval
s umělci takových jmen, jako
se nejen sólové koncertní
byli Suk, Novák či Nedbal. Hře
činnosti (viola d´mour), ale
na housle jej vyučoval Antonín
založil i Reissigovo kvarteto.
Bennewitze a skladbě sám
Antonín Dvořák, který mu na
Když v roce 1920 převzal
ukončení studia zadal napsání
Besedu Jaroslav Kvapil, vrákoncertní skladby. A právě
tila se rodina do Prahy. Po
o tuto skladbu se muzeum zaroce1932 pak zakoupila viljímá (naposledy byla vystavena
ku v Černošicích v ulici Pod
u příležitosti výročí Josefa
Horkou č. p. 204. Pan Reissig
Suka). Po ukončení studia nastoupil mladý si jí dlouho neužil, neboť 12. července 1939
Reissig jako učitel do hudební školy Moravana ve svých 65 letech umírá. Po 2. svět. válce se
v Kroměříži. Už tam iniciativně zasahoval do vdova Olga přestěhovala do Černošic nastálo
hudebního života. Po dvou letech odešel do a s ní i dcera Eliška s manželem Boleslavem
Brna do Besedy Brněnské, kde působil čtyři- Ždímačem a dcerou Olgou. Babička Olga
advacet let. Nejprve coby učitel hry na housle, zemřela v roce 1972 ve věku 87 let.

R

E

Eliška Ždímalová

liška (nar. 1906 v Brně),
po matce vnučka skladatele Sázavského, se od dětství
věnovala hře na klavír a zpěvu. Absolvovala hudební vědu
a estetiku na UK u Zdeňka
Nejedlého, studovala pražskou
konzervatoř. Již tehdy budila
pozornost na koncertním podiu i v představeních ústavní
operní školy. Po ukončení
studií koncertovala po celé Evropě. Českou
píseň propagovala za svých studií v Itálii
i v pařížském rozhlase. Čestné skladby jí věnovali přední skladatelé (Borkovcův cyklus
na slova Nezvalova, Černošická ukolébavka
Iši Krejčího).

Po roce 1948, na vrcholu
umělecké činnosti, se vzdala veřejného vystupování.
Vzdálila se nejen svým
posluchačům, ale i rodině.
Po smrti manžela zůstala
v černošické vilce s dcerou
Olgou. V roce1981 vybuchl
v domě plyn a ona uhořela.
Dcera Olga vystudovala
medicínu. Snad pro neutěšené rodinné poměry se dostala pod vliv
drog, dokázala se jich však vzdát. Jako lékařka uměla hrůzy závislosti popsat a stala se
proto poradkyní při natáčení filmů s touto
tematikou. Zemřela v roce 1998.
Milena Křížová
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93. schůze Rady města
ze dne 10. května 2006

• rada města nesouhlasí s výstavbou prodejny potravin Plus Discount v Radotínské ul., – nebyly dodrženy podmínky ozelenění a ochrany vodního zdroje
• I. rada města ve věci Výběrové řízení – rekonstrukce komunikací v Černošicích schvaluje pořadí firem v rámci výběrového řízení (jediné hodnotící kritérium – nejnižší cena díla): 1. Strabag, a. s.
– 13 691 856 Kč; 2. Hochtief, a.s. – 13 698 380 Kč;
3. SSaŽ, a. s. – 14 880 144 Kč; 4. Stavební společnost Šlehofer, a. s. – 19 407 000,76 Kč; 5. Geosan,
a. s. – 20 403 764 Kč
• rada města ve věci Cenový návrh fy Stavitelství
Řehoř na rekonstrukci povrchu ulice V Mýtě ukládá
vedoucímu OISM projednat s firmou uvedení komunikace V Mýtě do původního stavu
• rada města souhlasí s podpisem Dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo s fy Strabag na výstavbu hřiště Husova, kterým se stanovuje termín dokončení díla na
30. 5. 2006
• rada města souhlasí s oznámením zadávacího řízení veřejné zakázky „Přestavba části hospodářského
pavilonu MŠ na samostatnou třídu včetně úpravy
systému vytápění“
• I. rada města ve věci Žádost o opravu ulice Poštovní (úsek Karlštejnská – Fügnerova) ukládá TS provést
nezbytné opravy komunikace Poštovní; probořený
kryt dešťové kanalizace bude opraven do 19. 5. 2006
fy Strabag; II. rada konstatuje, že v současné době nemá město potřebné finanční prostředky na provedení
rekonstrukce uvedeného úseku komunikace
• rada města ve věci „Záměr koupě části pozemku
parc. č. 4090/1, 4098/15 v k. ú. Černošice – Lesy
Steinských, spol. s r. o., a rekultivace skládky U Dubu
– ocenění“, ukládá OISM jednat se společností Lesy
Steinských o vytěžení a odkoupení dřevin na uvedeném pozemku (předběžné odhady oceňují pozemky
na 58 000 Kč a trvalé porosty na nich umístěné na
513 000 Kč)
Odbor kancelář starosty
• rada města bere na vědomí Přehled evidovaných
neplatičů stočného a vymožených pohledávek dlužného stočného v době od ledna 2005 (34 265 Kč)
• rada města souhlasí se zněním nájemní smlouvy na
nájem hrobového místa a pověřuje odbor TS jejich
uzavíráním
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Odbor kultury
rada města ve věci Úprava interiéru mokropeské
kapličky na výstavní prostor nesouhlasí s vypracováním studie přeměny interiéru odborným architektem
a navrhuje konzultovat umístění lišty pro zavěšení
vystavovaných předmětů s členkou rady
Technické služby
• rada města ve věci Žádost občanů o umístění pískoviště na hřiště Domažlická bere na vědomí, že TS
zjistí, zda se vyrábí umělohmotné pískoviště, které by
nepodléhalo stavebnímu povolení při jeho instalaci,
a výsledek a cenu sdělí radě
• rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na bezplatný pronájem hrobového místa na dobu neurčitou
pro farní úřad Třebotov (farnost má zájem hrob udržovat jako tzv. kněžský hrob, do kterého se pohřbívají
kněží, kteří slouží v našich kostelech a svůj život naplnili péčí o své farníky ve farnosti)
• rada města bere na vědomí krádeže ve skateparku
a podání trestního oznámení na neznámého pachatele (na základě příkazu místostarosty OTS vybudoval
val, který zabraňuje vjezdu na sportoviště, do asfaltové příjezdové cesty byly zabudovány sloupky)
• rada města souhlasí s provedením úpravy chodníku
a vozovky ul. Vrážská a ukládá vedoucí TS objednat
opravu u firmy Vialit (firma dodala odhad nákladů
ve výši 180 tis. Kč na úplné dorovnání a spravení celého úseku vozovky i chodníku; na takto vyspravený
chodník by byly zabudovány sloupky k oddělení komunikace a chodníku)
• rada města ve věci Oprava ulice Riegrova souhlasí
s předloženým návrhem (část od Poštovní po Karlštejnskou – odhadovaná cena 315 000 Kč; část od Karlštejnské po Vrážskou – odhadovaná cena 90 000 Kč)
a ukládá vedoucí TS opravu objednat
• rada města souhlasí se zpřístupněním nahlížení do
map a vlastnických listů pozemků na odloučeném
pracovišti TS
Odbor dopravy
• rada města ve věci Oprava silnice II/115 bere
na vědomí sdělení SÚS Kladno, že opravy výtluků
a propadlé krajnice silnice II/115 ul. Vrážská – Dobřichovická budou průběžně opravovány v rámci
běžné údržby (odfrézování, sanace konstrukčních
vrstev propadlých krajnic, atd.) během roku 2006;
celková oprava silnice bude zařazena do plánu pro
rok 2007; dále opravy silnice II/115 v úseku Černošice – Radotín by měly být provedeny do 31. 5.
2006; rada ukládá OD urgovat opravu komunikace

•

z radnice
před železničním přejezdem u nádraží Černošice
(směrem do Prahy)
Různé
• rada města stanovuje termíny rady v době letních
prázdnin: 12. 7. a 16. 8. 2006
m rada města souhlasí se zasláním příspěvku na
konto Sdružení – SOS dětských vesniček ve výši
5 000 Kč
Z komise dopravní a bezpečnostní
I. Podněty občanů
1. Žádost Sokola Černošice o vyhrazení parkovacích
míst před Sokolem
Vzhledem k dostatku parkovacích míst v okolí komise nedoporučuje vyhrazování míst v tomto prostoru.
• I. rada města nesouhlasí se zřizováním vyhrazených parkovacích míst před Sokolovnou
2. Projednání podnětů sdružení Spolu k akci Bezpečná
cesta do školy (z 20. 3. 2006)
Větší část podnětů se týká opatření, která již v minulosti byla v komisi i v Radě projednávána. Z důvodu
přehlednosti uvádíme po jednotlivých bodech včetně
závěru a návrhu opatření:

- chybějící chodník v ulici K Lesíku (doporučeno
komisí již dříve, schváleno Radou i policií,
připraveno k realizaci)
komise doporučuje: obnovit odvodnění podél komunikace, opravit provizorní chodník větším kamenivem a štěrkem a vyznačit bílou čárou krajnici,
jakmile bude proveden úklid vozovky
- nevhodné umístění provizorní zastávky školního
autobusu (Sdružení navrhuje přesunout zastávku
výše nebo Školní)
komise doporučuje: nepřemísťovat zastávku, ale zajistit
nadále dohled MP v době příjezdu autobusu, event.
doprovod autobusu z Vráže; přemístění zastávky
mohlo zajistit bezpečnější vystupování, ale prodloužilo by trasu pohybu dětí podél silnice a na ní
- umístění dopravního značení Pozor vjezd a výjezd
vozidel stavby v ulici K Lesíku (je jen na Školní)
komise doporučuje: projednat s dodavatelem stavby
umístění dopravních značek Pozor vjezd a výjezd
vozidel stavby v ulici K Lesíku před připojením ulice Pod školou a upozornit na povinnost přibrat při
couvání nebo vyjíždění s omezeným výhledem další
osobu k zajištění bezpečnosti
- nedostatek parkovacích míst v ulici K Lesíku (komise již doporučovala zvětšení parkoviště, bude

ale řešeno v rámci úprav okolí školy po ukončení
stavby)
bez doporučení

- chybějící přechody pro chodce v okolí školy, zejmé-

na z Janského K Lesíku (komise již dříve doporučovala projednat s vlastníky pozemků možnost
vybudování chodníku v ulici K Lesíku od závor po
pravé straně, včetně přechodu přes Janského)
komise doporučuje: pokud se tak nestalo, pověřit
OISM projednáním s vlastníky
• II. rada města bere na vědomí podněty sdružení
Spolu k akci Bezpečná cesta do školy a pověřuje TS,
OD a OISM realizovat výše uvedená doporučení dopravní komise k těmto podnětům
II. Vlastní iniciativa komise
1. Priorita k akci Bezpečná cesta do školy
Komise doporučuje realizovat okamžitě, jakmile
budou k dispozici finanční prostředky, rekonstrukci
ulice Školní a horního úseku Mokropeské, včetně
chodníků po celé délce a přechodů přes ulici Mokropeskou a K Lesíku, zvýšeného přechodu přes Janského a bezpečného přechodu přes Vrážskou s dělicími
ochrannými ostrůvky.
2. Doplnění osvětlení na parkovišti v Karlštejnské
Vzhledem k využívání parkoviště i v noci je třeba
doplnit osvětlení. Současně je třeba zajistit kontrolu
funkčnosti lamp a uzavření otevřených či chybějících
krytů lamp, zejména v ulicích Školní a Mokropeská.
• III. rada města pověřuje TS v součinnosti s městskou policií provést kontrolu lamp a krytů a požadovat od firmy Eltodo opravu
3. Obnovení středové čáry a krajnic na Radotínské
Středová čára na Radotínské již na většině úseku
zmizela, krajnice jsou také nezřetelné, patníky většinou chybí.
• IV. rada města pověřuje odbor dopravy požádat
SÚS o obnovu krajnic a středové čáry (je to dopravní
značka!) na silnici z Černošic do Radotína, dále
urgovat osazení vytrhaných patníků a instalaci přislíbených směrovacích desek na svodidlo v nebezpečné
zatáčce u závor
4. Kapacita vlakových souprav
V poslední odbě nasazují ČD i ve špičce (např. vlaky
do Prahy v 7.15 či z Prahy 16.34, 17.34) kratší vlakové
soupravy
• V. rada města pověřuje odbor dopravy požádat
dopisem ČD, aby v době špičky nasazovaly delší
soupravy (6 vozů) a zajistily tak pro občany Černošic
kulturnější cestování do zaměstnání.
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Minulá tajenka: Rodinný dům od architekta Rückera
Mezi architektonicky hodnotné stavby Černošic se řadí rodinný dům v Libušině ulici čp.
144, který si nechali postavit Karel a Olga Dolkovi v letech 1936–1937. Pro svůj dům si zvolili
pražského německého architekta Bruno Rückera,
který ve třicátých letech
navrhoval romantické vily
v tzv. Holywoodském stylu,
zejména v Praze-Barrandově.
Plánová dokumentace domu
čp. 144 pochází z května roku
1936. Realizace probíhala od
května 1936 do srpna 1937
stavitelskou firmou z Horních
Černošic Josefa Hakla. Opodál domu čp. 144 stojí v podobném romantickém
stylu ještě jeden dům čp. 148 projektovaný stejným
architektem. Tento dům vznikl přestavbou staršího
objektu z konce dvacátých let 20. století. Přestavba
probíhala téměř současně se stavbou domu čp. 144
od června 1936 do září 1937.
Patrový dům čp. 144 je působivý kombinací hru-

bé omítky přízemí a prkenným obložením fasády
v patře. Vedle obdélných nepravidelně rozmístěných oken se ve fasádě v přízemí projevuje typické
kruhové okénko. Průčelí obrácené do zahrady má
balkón s dřevěnými nosnými trámy a dřevěným
horizontálním zábradlím. Exteriér i interiér je dochován
v autentické podobě včetně
původních oken, dveří a dřevěného zábradlí schodiště.
Vedle plánové dokumentace
zůstaly dochovány veškeré dokumenty ke stavbě, ve kterých
jsou vyjmenovány veškeré dílčí práce s důrazem na preciznost. Například k pracím truhlářským je uvedeno,
že „veškeré použité dříví musí býti naprosto suché
a zdravé bez nezarostlých suků a pryskyřice, odborně provedené s dodáním a osazením na místě.
Vnější křídla oken borová, ostatní dříví smrkové,
pokud není zvlášť někde uvedeno“.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. České označení seniora; ronit slzy; římsky 1001 – B. Slov. vůz; pracovní postup;
známá značka klíčů – C. Severoitalská řeka; ženské zpěvné hlasy; správně – D. V povědomí; ekonomický odbor; asijský velehorský masiv – E. Šamstr; prodejce topiva – F. Medikament; první část
tajenky; chuchvalec – G. Porost dřevin; Irská republikánská armáda – H. Známý prvorepublikový
právník; latinsky atd. – I. Ital. číslovka; vlákno k šití – J. Zázrak; angl. rockový hudebník a producent
(Brian) – K. Dokonce; slov. keř – L. A sice; vánoční ryba; plastická hmota – M. Grafická oprava;
módně uvolnění – N. Ochucovat solí; akademický titul; izrael. tajná služba – O. Brzdový systém automobilů; jméno irské popové zpěvačky (O´Connor); tož – P. Angl. jezero; obchodní řetězec; výhon
obilí – R. Slámka; sorta – S. Autorský arch; třetí část tajenky; stará solmizační slabika.
SVISLE: 1. Unie; váhavec; kubánský tanec – 2. Batoh; mladý výhon dřeviny; nejmenší děti – 3. Druhá část tajenky – 4. Zkratka pro odpoledne; vjem jednoho ze smyslů; zn. výtahů a pohyblivých
schodů; známý pražský knihkupec (Vratislav) – 5. Žen. jméno; býv. orgán samosprávy; domácí
všeuměl; iniciály anglického herce Oliviera (sir) – 6. Sportovci; západočeské město; dnové; předložka – 7. Kotrmelec; vozkův povel; angl. červený; oblíbená slabika vyznavačů hudebního stylu ska
– 8. Maďarský básník přelomu XIX. a XX. století (Endre); býv. SPZ Prahy-východ; malířská barva;
iniciály zpěváka skupiny Šum svistu Nekonečného – 9. Zájmeno; doslovný překlad; ovoce; kusy ledu
– 10. Příbuzenstvo; čtvrtá část tajenky – 11. Výtvarník; kopka hlíny slepého hmyzožravce; Kublaj
Chánova říše rozkládající se v druhé polovině 13. století na území dnešní Číny – 12. Hispánec; angl.
herec; pěchovat.
NÁPOVĚDA: H. Ott – J. Eno – O. Sinead – P. lake – S. ut – 2. letnina – 7. oi – 8. Ady – 11. Xanadu.
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Přijďte se pobavit na černošický Dětský den
Zveme srdečně nejen všechny děti na již tradiční černošický Dětský den, který se uskuteční v sobotu 3. června v prostorách ClubKina a v areálu sokolovny.
Začínáme v 10.30 pásmem veselých krátkých pohádek s názvem Vodník Loužička a jiné
přepohádky, ve kterých, jak bývá dobrým zvykem, dobro zvítězí nad zlem a chytrost nad
hloupostí. V činoherní inscenaci se děti setkají s králem, královnou, princeznou a dalšími
pohádkovými postavami včetně vodníka i draka. V 11.30 vám předvedou své umění předškolní děti z hudební školy Yamaha.
Po obědě ve 13.30 vystoupí mladí keyboardisté z hudební školy Yamaha, kteří pro vás
připravili známé skladby světových autorů a několik lidových písní. Poté se děti mohou
těšit na zajímavé soutěže a sladkou odměnu od našeho sponzora – firmy Cadbury. V přestávce mezi soutěžemi vystoupí v 15 hodin černošičtí šermíři ze skupiny Alotrium. Od
16.30 do 18.00 se můžete vydovádět na dětské diskotéce. Po celý den budou za sokolovnou
k dispozici houpačky, kolotoč a jiné pouťové atrakce. A kdo pro vás Dětský den připravil?
Město Černošice, Sokol Černošice, ClubKino a černošičtí skauti a modeláři.
Dopolední program potrvá od 10.30 do 12.00, odpolední od 13.30 do 18.00:
10.30 – pohádka
11.30 – malé děti z hudební školy Yamaha
12.00 – 13.30 – polední přestávka
13.30 – mladí keyboardisté z hudební školy Yamaha
14.00 – 16.15 – soutěže
15.00 – černošičtí šermíři ze skupiny Alotrium
16.30 – 18.00 – dětská diskotéka

Za odbor kultury Pavel Blaženín

Školka v Topolské pořádá Sportovní den ke svátku dětí
Mokropeská mateřská škola pořádá v sobotu 3. června na školní zahradě Sportovní den
na oslavu svátku všech dětí. Soutěží se mohou zúčastnit pouze celé rodinné týmy ve složení
dva dospělí (nejlépe maminka a tatínek) a děti, z nichž alespoň jedno je mladší sedmi let.
Počet dětí není omezen. Pokud vám některý člen týmu v rodině schází, můžete jej nahradit
dalším příbuzným nebo známým. Soutěžit se bude v různých sportovních a žertovných disciplínách. Zápis účastníků je v 9.30, sportovní klání vypukne v 10.00. Pro vítězné týmy jsou
připraveny odměny, pro všechny závodníky občerstvení a skákací hrad.Po skončení závodění je připraveno představení s nafukovacími balónky a kouzly. Srdečně zveme všechny malé
Kateřina Mandová, ředitelka školy
sportovce a jejich rodinné týmy.
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Adopce na dálku (3) – proč děti v chudých zemích nechodí do školy?
V rozvojových zemích je nutností, aby děti každý den „pomáhaly“ v domácnosti či
pracovaly v „zaměstnání“ tak jako u nás dospělí. V domácnosti chodí pro vodu s těžkými
nádobami na hlavách, sbírají dříví na oheň, připravují jídlo (drtí kukuřici na mouku na
placky či kaši) a perou prádlo v řece. Venkovské děti navíc tvrdě pracují na poli a obstarávají dobytek. Na školní docházku pak nezbývá čas. Mnoho dětí musí ještě navíc pečovat
o nemocné rodiče, kteří nemají peníze na lékaře, léky ani pobyt v nemocnici. Neléčené nemoci či zranění dospělých mohou trvat celé roky bez naděje na zlepšení (třeba AIDS) a děti
pak musí zastat všechnu práci, což znamená definitivní ukončení školní docházky. „Pomoc
v domácnosti“ se týká především venkovské Subsaharské Afriky, kde převažuje samozásobitelské zemědělství. Naproti tomu ve městech, zejména v Asii, děti často pracují daleko
od domova, kam se nakrátko vracejí i jen jednou za dva roky. Podle UNICEF je nuceno
pracovat minimálně 246 milionů dětí, většinou ve zpracovatelském průmyslu (šití džín
v Číně, výroba míčů v Pákistánu atd.), v zemědělství (kakaové plantáže v Ghaně), obchodu,
dopravě, restauracích či jako sluhové v domácnostech bohatých, kde jsou nikým neviděné
vystaveny jakémukoli zacházení. Není ale výjimkou práce v dolech. Ve zdraví a často i životu nebezpečných podmínkách pracují tři čtvrtiny dětské pracovní síly. Pětadevadesát
procent dětí je zaměstnáno načerno, bez nároků na plat nebo důstojné zacházení. Je zřejmé,
že dětem, které takto pracují, se o škole, vzdělání či dětských hrách může jen zdát.
Marie Hokrová, studentka geografie, www.vseoadopci.ic.cz

Pojďte s námi za školu!
Milí předškoláci, v sobotu 10. června vás i s vašimi rodiči a prarodiči zveme na prohlídku školy v Komenského ulici. Ukážeme vám učebny, tělocvičnu, jídelnu, družinu,
ale i hřiště v zahradě, kde na vás bude čekat překvapení - vaši budoucí starší spolužáci
tu předvedou ukázku činností, do kterých se můžete zapojit jako školáci i vy, pokud se do zájmových kroužků v naší škole v září přihlásíte. Uvidíte country taneček
(kroužek country tanců), pohádku (dramatický kroužek) a uslyšíte několik anglických písniček, které se budete ve vyšších ročnících učit i vy. Pak půjdeme do budovy
školy a „prolezeme“ ji od sklepa až po půdu. A až si vše prohlédnete, vrátíte se zpět na
hřiště, kde pro vás budou připraveny soutěže, při nichž zažijete spoustu legrace a určitě něco vyhrajete. Za získané
žetony si pak půjdete „nakoupit“
něco dobrého do stánku U dobré pohody. A když se vám u nás
zalíbí, rádi vás 4. září přivítáme
už jako školáčky. Těšíme se, že si
uděláte čas a 10. června ve 14.00
přijdete na naši školní zahradu.
Opozdilci a budoucí předškoláci
jsou rovněž vítáni!
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy,
Mgr. Ludmila Zhoufová
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I. ročník výstavy psů O pohár Českého krasu bude v červenci

Klub Kampa Praha ve spolupráci s městem Černošice si vás dovolují pozvat na
I. ročník výstavy psů O pohár Českého krasu, která se bude konat 5. 7. od 10.00
v prostorách černošického zimního stadionu. Pokud se chcete pochlubit svým čtyřnohým miláčkem, pak přihlášky přijímá pan Jaroslav Marek na adrese: PO.BOX 52,
388 01 Blatná, na e-mailové adrese: kampa.praha@seznam.cz, kkkkp@volny.cz a na
telefonním čísle 604 940 026. Vítáni jsou všichni vystavovatelé, diváci a pejsci s PP,
kteří budou „bojovat“ o sympatie diváků. Jeden z nich si nakonec odnese cenu diváka
– krásný pohár. Nezapomeňte s sebou vzít i své psí kamarády, aby si velkou soutěž
užili s vámi. Sponzorem výstavy je firma Candy – výrobce krmiv. Pro dětské soutěže
bude připravena sladká odměna od firmy Cedbury a dárečky od firmy Aqila. Naše
rozhodčí občerství nápoji firma Korunní. Na výše uvedené adrese se vedle soutěžících
mohou hlásit i podnikatelé, kteří by chtěli na výstavě prodávat své zboží. Pokud by se
mezi obyvateli Černošic našli dobrovolníci, kteří by byli ochotni pomoci například
s organizací, mohou se přihlásit rovněž na výše uvedené adrese.
Za Klub Kampa Praha Alena Holubová, tel: 606 930 860, email:alaho@centrum.cz

kultura

Dvě výstavy výtvarných prací v mokropeské kapličce
Během června proběhnou v mokropeské kapličce dvě výstavy z ateliéru akademické malířky Martiny Fojtů. V pátek 2. června v 17.00 vás zveme na zahájení výstavy
dětských výtvarných prací (výstava končí 9. června). V sobotu 10. června v 17.00 proběhne vernisáž výtvarných prací dospělých a studentů (výstava potrvá do 25. června).
Otevřeno bude vždy v sobotu a v neděli od 14.00 do 18.00. V ostatním čase kapličku
otevře paní Lada Sklenářová: tel.: 251 640 170 (ulice Na Skále 634 – v blízkosti kap(red)
ličky).
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Recitál Edity Keglerová v Základní umělecké škole
Odbor kultury vás zve 8. června od 19.00 do koncertního sálu Základní umělecké
školy v ulici Střední 403 na Recitál Edity Keglerové (cembalo). Edita absolvovala studium na pražské Akademii múzických umění v cembalové třídě prof. Giedré-Lukšaité
Mrázkové. Pokračovala ve studiích v mistrovské třídě u prof. Jacquese Ogga na Královské konzervatoři v Den Haagu, kde obhájila diplom MMUS v sólové a komorní hře.
Aktivně se účastní mistrovských kurzů vedených světově uznávanými interprety ve hře
na cembalo. Edita spolupracuje s předními
českými komorními orchestry jako sólistka
i jako komorní hráč. Je členkou několika komorních ansámblů (Pražský barokní soubor,
Hanbarne Baroque Ensemble), se kterými
koncertuje v Čechách i v zahraničí. V Černošicích vystoupí s programem nazvaným
Barokní Vídeň a uvede díla skladatelů
A. Pogliettiho, G. Muffata, J. J. Frobergerera
a J. A. Štěpána. Využijte této jedinečné příležitost slyšet cembalo, které bude při této
příležitosti do Černošic dovezeno. Vstupné
Za odbor kultury Pavel Blaženín
je 80 Kč.

Orientální noc s Ludmilou, Veronikou a vodní dýmkou
Odbor kultury a orientální tanečnice Ludmila Svozilová vás zvou do ClubKina, kde
v pátek 2. června od 20.00 můžete zažít orientální noc. Začínáme stylově – příjezdem
tanečnic a moderátora v historickém voze, následovat bude předtančení slečny Veroniky s šálem. Po deváté hodině se můžete těšit na vystoupení hudební skupiny Rasta-Pasta s doprovodnou videoprojekcí a se dvěma vstupy tanečnic. Následovat bude další vystoupení tanečnic a orientální hudba k tanci. Celý večer završí těsně před půlnocí
taneční vystoupení se svíčkami. Po celou dobu akce bude v prostorách ClubKina k dis(pb)
pozici čajovna s ochutnávkou čaje a vodní dýmkou.

Hledáme dokumenty a fotografie starých Černošic
Odbor kultury prosí občany, kteří mají doma jakékoli staré materiály týkající se celého území dnešních Černošic (fotografie, pohlednice, dokumenty atd.), a to i z doby
nedávno minulé, aby je poskytli odboru kultury. Zmíněné materiály můžete darovat,
zapůjčit nebo jen přinést do kanceláře odboru kultury v Městském kulturním středisku
na Vráži a po okopírování si je ihned odnést. Odbor kultury chystá některé tyto materiály v šanonech zpřístupnit veřejnosti v městské knihovně a zřídit malý archiv. Předem
děkujeme za vaši ochotu.
Za odbor kultury Pavel Blaženín, kultura@mestocernosice.cz, tel. 251 641 116, 602 200 817
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Výtvarná soutěž na téma Můj zvířecí kamarád
Městská knihovna v Černošicích vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti na téma Můj zvířecí
kamarád. Prosíme – obrázky označené jménem, adresou a věkem odevzdávejte do konce
června na adresu knihovny: Černošice, ulice Riegrova 228 (naproti Městskému úřadu).
Všechny výtvory vystavíme v prostorách knihovny a nejlepší z nich odměníme. Přijďte se
zúčastnit nebo alespoň podívat, těšíme se na vás.
Vaše knihovnice

V černošickém kostele vystoupí slavný Spirituál kvintet
V černošickém kostele se v neděli 18. června od 18.00 uskuteční koncert skupiny Spirituál kvintet, která v současné době hraje v obsazení Jiří Tichota (umělecký vedoucí,
šestistrunná kytara), Jiří Cerha (zpěv, perkuse), Zdenka Tichotová (zpěv, perkuse), Irena
Budweiserová (zpěv, perkuse),
Jiří Holoubek (zpěv, dvanáctistrunná kytara) a Dušan Vančura (zpěv, kontrabas). Skupina
v roce 2005 oslavila pětačtyřicet
let od svého založení. Vstupenky
v ceně 140 Kč si můžete zajistit
v předprodeji v trafice U Václavků na černošickém nádraží nebo
v ceně 150 Kč před koncertem
v kostele.
(pb)

Pohled do duše člověka cestou francouzské poezie a chansonu
Odbor kultury vás zve 19. června od 19.00 do koncertního sálu Základní umělecké školy
ve Střední 403 na zajímavý literárně dramaticko-hudební projekt nazvaný Pod střechami
Paříže, ve kterém vystoupí Jarmila Vlčková a Petr Mikeska za klavírního doprovodu Lindy Winterové. V příběhu, ve kterém se On a Ona kdesi v čase setkávají a prožívají spolu
„věci lásky“ tak, jak je život přináší, vás provedeme nejkrásnějšími básněmi francouzských
básníků P. Verlaina, V. Huga, G. Apollinaira a J. Préverta a také francouzským chansonem.
Uslyšíte písně a texty konce 19. století z prostředí kabaretů pařížského Montmartru a zná(pb)
me chansony, které zpívávala Edit Piaf. Vstupné je 90 Kč.

Otevírací doba v městské knihovně:
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00;
Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00;
Čtvrtek: 12.30 – 16.00;
Pátek: 9.00 – 11.30.
Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma přístup na
internet. Pro velký zájem je lepší si termín předem telefonicky rezervovat. Přijďte, těšíme
se na vás.
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Hledáme sponzory kulturních akcí
Určitě se shodneme, že všichni toužíme, aby se nám v našem městě žilo dobře. K tomuto pocitu
bezesporu patří i kvalitní kulturní pořady. Odbor kultury se sice snaží zvát do Černošic mnoho
zajímavých umělců a město ztrátu z jednotlivých akcí pokryje, ale na dražší kulturní pořady se
nám nedostává peněz a bylo by nezodpovědné je s velkou ztrátou vůbec organizovat. Proto odbor
kultury vyzývá všechny potenciální sponzory, kteří by byli ochotni kvalitní kulturní akci zasponzorovat. Odměnou takovému sponzorovi budiž potěšení z akce samotné a zviditelnění v očích
veřejnosti. Dále město na oplátku poskytne sponzorům inzertní prostor v IL i na dané kulturní
akci. Pokud máte například nějakého oblíbeného interpreta a poskytnete sponzorský dar, odbor
kultury zbytek doplatí a akce by se mohla uskutečnit.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Malí muzikanti a zpěváci předvedou své umění
V Městském kulturním středisku na Vráži se 20. června od 18.00 uskuteční koncert
žáků Martiny Hanslové. Zazní skladby z oblasti vážné hudby i písně lidové. To vše v podání hráčů na flétnu a klavír a také v podání sólových zpěváků. Zváni jsou nejen rodiče,
(red)
ale i všichni přátelé a příznivci dobré hudby.

Sousedská aneb Praha 5 v Černošicích
Městská část Praha 5 a město Černošice vás zvou v sobotu 17. června na kulturní
program, který vás bude bavit od páté hodiny odpolední až do půlnoci a který sestavila
radnice Prahy 5. K tanci a poslechu zazní živá i reprodukovaná hudba. Deset minut po
páté – po uvítání – vystoupí ZUŠ Music art Barrandov, v 17.30 přijde na řadu divadelní
představení nazvané Povedené člověčiny v podání herců divadla DDS – Divadlo duší
spřízněných a v 18.30 zahraje Dum Doobie Doobie Band. V 19.00 si můžete vychutnat
povídání o alžírských vínech. Po osmé hodině večerní přijde ke slovu opět Dum Doobie
Doobie Band.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Lesní divadlo Řevnice – sobota 10. června
10.30 – Michal na hraní – pořad pro děti (Michal
Nesvadba děti pobaví soutěžemi, legráckami, hračkami atd.). Vstupné pro děti 100 Kč, pro dospělé
140 Kč.
19.30 – Brouci band – koncert revivalové skupiny,
která bravurně interpretuje hudbu skupiny The
Beatles a vyhrála také zahraniční soutěže. Vstupné 175 Kč v předprodejích (na místě pak 185 Kč).
Předprodeje vstupenek v Černošicích (od 28. 4.):
Trafika u Václavků, na peróně vlakového nádraží, Bobík – samoobsluha, Karlštejnská 1054/69,
(po – pá: 7.20, so: 7.13 hod.), tel.: 251 641 443.
Blanka Bešťáková
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BILIÁNOVÁ, Popelka: Pověsti vyšehradské; BRUCKNER, Pascal: Láska k bližnímu
– psychologický román; CALLANANOVÁ, Maggie: Poslední dary – jak porozumět zvláštnímu vnímání a potřebám umírajících; CANFIELD, Jack: Slepičí polévka pro ženskou
duši; DOUSKOVÁ, Irena: Oněgin byl Rusák – autobiografická próza z období komunismu
v ČSSR; ERSKINE, John: Nezbedný mistr balad – životopisný román o F. Villonovi; HAMEROVÁ, Zdenka: Příliš tenkej led – detektivní román; HRABAL, Bohumil: Večerníčky
pro Cassia – vybrané texty z let 1989–1994; LEWYCKÁ, Marina: Vilný stařec a hamižné
ženy – autobiografický román; LORENZEN, Rudolf: Všechno, jen ne hrdina – společenský román z válečného Německa; MAURIER, Daphne du: Králův generál – historický
román z Anglie; MAYLE, Peter: Rok v Provenci – cestopisné vyprávění; McCLURE, Ken:
Experiment – thriller z válečného prostředí; MICHOROVÁ, Eva: Jedna jediná noc s inženýrem Kuželem – český román; NERUDA, Jan: Co se v Praze všecko děje – výbor z fejetonů; PACAUD, Gérard: Spartakus – historický román; PARKÁNOVÁ-WHITTON, Hana:
Jak si vypěstovat na anglické zahrádce českého trpaslíka – humorný román z anglického
prostředí; PETERSOVÁ, Ellis: Zázrak svaté Winifredy: první případ bratra Cadfaela
– historická detektivka; RITCHIE, George G.: Návrat ze zítřka – prožitek klinické smrti;
SHARP, Robert T.: Psi že nesmějí do nebe? – humorné příběhy venkovského zvěrolékaře;
STEKLAČ, Vojtěch: Jak se vraždí v Česku – česká detektivka; ŠEBÁNEK, Jiří: Za Járou
Cimrmanem až do hrobu; YORKEOVÁ, Margaret: Kdo za to může – anglická detektivka.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
Formování novověké filozofie; Italština – učebnice; Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918; Trialog o mimozemšťanech; ASMUS, Valentin F.: Antická filozofie; CARNEGIE,
Dale: Jak se radovat ze života a práce, Jak se zbavit starostí a začít žít; CUNGI, Charly:
Relaxace v každodenním životě; DAHLKE, Ruediger: Nemoc jako řeč duše – psychosomatika; DANCHIN, Nicolas: Srdeční infarkt – prevence a léčba; DAVIES, Nicholas: Raději smrt – historie operací speciálních jednotek; DRDA, Adam: Kdo ve stínu čeká na moc
– čeští komunisté po listopadu 1989; DUDEK, Arnošt: Atlas hornin; FRANKL, Viktor E.:
A přesto říci životu ano – autobiografické svědectví psychologa ze života v koncentračním
táboře; KRISTOF, Nicholas D.: Čína se probouzí: boj o duši rozvíjející se mocnosti – reportáž ze současné Číny; STUCHLÝ, Ivan: Chrti; SVATOŠOVÁ, Marie: Až k prolití krve:
radostné poselství; P. MUDr. Ladislava Kubíčka – životopis zavražděného kněze; ŠTĚTINA, Jaromír: Výprava za českými čerty: epochální encyklopedie pekelných historií
v Čechách; TERLANDAY, Ladislav: Vyrábíme chovatelská zařízení; TYLOVÁ, Oldřiška:
Co muži nechápou – po čem ženy touží; WOTKEOVÁ, Zuzana: Italština do kapsy.
Pro děti a mládež:
BREZINA, Thomas: Upíří rakev – horory; GOSCINNY, René: Asterix a kotlík – komiks; HOLASOVÁ, Zuzana: Strašidelné město – strašidelný příběh pro děti; LEWIS, C.S.:
Stříbrná židle – Letopisy Narnie – 6. díl; SUKACH, Jim: Detektiv Rychlík zasahuje – kriminální případy k řešení pro děti od 9 let; ŠTÍPLOVÁ, Ljuba: Pojď s koťaty na výlet!
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