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Jazz Černošice 2019
Kdy: 5.–9. června
Kde: n
 a různých místech Černošic
(viz program)
Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu,
14. ročník mezinárodního jazzového festivalu
„Jazz Černošice 2019“ proběhne od středy
5. června do neděle 9. června. Připravena jsou
opět zajímavá jména, namátkou například Emil
Viklický, Back Side Big Band, Ondřej Štveráček
Quartet, Jan Spálený & ASPM, Crystal Monee
Hall Band (USA), Yellow Sisters a další.

Zvláštní pozornost si jistě zaslouží koncert zakladatele Divadla Semafor Jiřího Suchého, který
vystoupí spolu s Jitkou Molavcovou za doprovodu kapely Divadla Semafor. Koncert proběhne
v neděli 9. června od 20 hodin v Club Kinu.
Vstupenky na všechny koncerty jsou v předprodeji v Club Kinu. Prosíme, věnujte pozornost
jazzovým stránkám www.jazzcernosice.cz, kde
se dozvíte mnohem více.
Za grantovou podporu děkujeme Městu Černošice a Středočeskému kraji. Stejně tak dě-

kujeme i všem sponzorům, jejichž dlouholeté
finanční podpory si velice vážíme.
Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu,
těšíme se na vaši návštěvu a přejeme vám opět
mnoho nezapomenutelných hudebních zážitků.
Za Jazz Černošice z.s.
Michal Strejček

Pozn. Podrobný program Jazz Černošice
najdete na str. 25.

z radnice

Stav a rekonstrukce komunikací
Na dubnovém zasedání zastupitelstva
jsem prezentoval přehled současného
stavu černošických komunikací, odhad
finančních nákladů na jejich dobudování
a – což je důležité – odhad nákladů na jejich pozdější průběžnou údržbu, abychom
je zachovali v dobré stavu na dlouho.
Nejdříve shrnutí posledních osmi let: V letech
2012-2017 jsme zejména v rámci tzv. velkého
třesku opravili téměř padesát ulic nebo úseků
ulic. Došlo tím k zásadnímu posunu v kvalitě,
komfortu i čistotě města – na rozdíl od minulosti
nyní většina obyvatel bydlí v ulici se zpevněným
povrchem. Dle potřeby byly současně v některých z těchto ulic obnoveny inženýrské sítě (vodovod, kanalizace), v některých částech byla
dobudována dešťová kanalizace.
V roce 2012 jsme rekonstruovali cca 20 ulic
nebo úseků ulic, v letech 2013, 2015 a 2016
vždy zhruba dalších deset, v roce 2014 naši nejdelší ulici, Dr. Janského. V roce 2017 už to byly
jen dva krátké úseky a v roce 2018 žádný. Cca
od roku 2015 se totiž investiční aktivita města
soustředila více na tzv. občanskou vybavenost
– rozšíření a zkvalitnění základní školy, sportovní
halu a následně venkovní areál pod školou, novou
mateřskou školku a novou radnici s knihovnou,
policií a poštou. Všechny tyto investice budou letošním rokem dokončeny. Je tak vhodný, a také
nejvyšší čas se opět více zaměřit na komunikace
a veřejný prostor.
Jak si stojíme a co nás do budoucna ještě
čeká? Sepsali jsme všechny místní ulice a popsali jejich jednotlivé úseky podle současného stavu:
A – nové, ještě v záruce, B - starší asfaltové –
buď zatím dobré, nebo již vyžadující údržbu (např.

přefrézování a nový povrch), a C – stále ještě nezpevněné, prašné. U každé ulice typu C musíme
před rekonstrukcí získat stavební povolení, a to
lze pouze, pokud je město vlastníkem pozemků
nebo má vlastníkův souhlas – proto dále u těchto ulic rozlišujeme, jestli jsou v majetku města.
Dále v seznamu odlišujeme ulice slepé (jakkoliv
bychom nejraději opravili všechny, možnosti rozpočtu nás stále nutí slepým dávat nižší prioritu)
a tzv. developerské, jejichž vybudování/rekonstrukce je podmínkou přiléhající budoucí zástavby, a nebude je tedy financovat/realizovat město
(byť náklady na jejich budoucí údržbu a opravy
město ponese).
Níže uvedená tabulka představuje velmi hrubý
odhad nákladů – těch jednorázových, tedy na
dotažení celkových rekonstrukcí. Spodní tabulka
pak představuje velmi hrubý odhad, kolik peněz
bude město muset do budoucna pravidelně vynakládat, aby ulice udrželo dlouhodobě v pořádku
a nepropadlo se zpět do nehezkého stavu, v jakém jsme byli v minulosti.
Z čísel je patrné, jak drahé je zajistit očekávanou kvalitu komunikací v našem městě. Jsme zahradním městem s naprostým minimem bytových
domů, a tedy výjimečně řídkou hustotou obyvatel.
Rodinné domy jsou často na rozlehlých parcelách, kolem nich dlouhé ulice. Máme něco málo
přes 7000 obyvatel a přes 61 kilometrů ulic. Velmi přibližně se tedy dá říct, že na každého člověka, včetně nemluvňat, připadá cca 9 metrů ulice
(asi 45 m2). Na jejich výstavbu a údržbu máme
fakticky jen příjmy z daní – daňový příděl od státu
(cca 14 tis. Kč ročně na trvale hlášeného obyvatele, celkem cca 100 mil. Kč ročně) a místní
daň z nemovitosti (cca 13 mil. Kč ročně celkem),
přičemž z těchto příjmů město musí financovat
prakticky veškeré své výdaje od provozních vý-

dajů škol a školek, technických služeb, hasičů
a městské policie, všech zaměstnanců věnujících
se samosprávě, přes údržbu a správu městských
budov, přes veřejné osvětlení, kulturu, až po
granty, splátky úvěrů a investice (tedy prakticky
vše s výjimkou vodovodu a kanalizace, jež jsou
financovány z vodného a stočného, a odvozu
odpadů financovaného převážně z příslušného
poplatku).
Odhady v tabulce jsou jen rámcové a indikativní. Pro zjednodušení se u všech ulic počítá se šířkou 5 metrů, i když některé jsou užší a jiné širší.
Ve výpočtech nejsou zahrnuty odhady nákladů na opravy a rozšíření inženýrských sítí, ale
samozřejmě stejně jako v předchozích letech
město musí postupovat tak, že v ulicích se starým
vodovodem nebo kanalizací je nejdříve opraví či
vymění, pak teprve lze řešit povrch. K dosavadním podkladům v příštích měsících získáme ještě
digitální pasporty vodovodů a kanalizací, které
naše informace zpřesní. S údržbou a postupnou
obnovou těchto sítí se počítá v konstrukci výpočtu
vodného a stočného.
V každé ulici projektant řeší (nejen z našeho
podnětu, ale povinně) také odvodnění – někde
do vsakovacích pásů nebo do retenčních nádrží,
jinde se vybuduje nová dešťová kanalizace. Bylo
to tak v nedávné minulosti, musí to tak být a bude
i v budoucnosti.
Některé komunikace (ať již silnice, či chodníky)
v centrálních částech města si navíc do budoucna zaslouží kvalitnější a tedy i dražší provedení.
Při čtení odhadů níže tedy mějme na mysli, že
náklady budou ještě o něco vyšší.
V Černošicích máme 61,2 km místních komunikací a 4,8 km krajských (66 km celkem). Z těch
místních je 26,5 km ulic nových, zpravidla ještě
v záruce nebo těsně po ní. Dále máme 14,5 km

4x FOTO: archiv MěÚ Černošice

-- Pro spodní část ulice Školní a celou ulici K Lesíku aktuálně připravujeme projekt rekonstrukce, s větším důrazem na kvalitní vzhled i bezpečnost, a s doplněním dalších parkovacích míst a malého kruhového
objezdu v křižovatce s ulicí Pod školou --

-- Srbská ul. v Mokropsech - jedna ze starších asfaltových („B“), potřebuje
nový povrch a doplnit odvodnění --

-- Zd. Škvora - krátká, ale důležitá ulička spojující mokropeské nádraží
a areál školy - usilujeme o realizaci ještě letos, a to v nadstandardním
provedení --

-- Neprůjezdná oblast ulice V Dolích (I, II, III) přímo navazuje na krajskou
ulici Karlštejnskou (typ „C“, prašná) --
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starších asfaltových ulic, které jsou stále v dobrém stavu a nevyžadují zatím urgentní opravu.
Cca 7,1 km starších asfaltových ulic by již bylo
potřeba obnovit, zejména lokálními opravami konstrukčních vrstev a celkovým zfrézováním a obnovou povrchu (odhad nákladů cca 1.700 Kč/m2).
Odhadovaný celkový náklad na opravu starších
asfaltových ulic tedy činí 60 milionů Kč.
Dále pak máme 13,1 km ulic, které jsou zatím nezpevněné, nebo již kdysi dávno rozpadlé
(u 1,8 km z nich rekonstrukci ani výhledově zatím neplánujeme). Náklady na celkovou stavbu
u těchto ulic odhadujeme na cca 3000 Kč/m2 (při
dnešních cenách). Pokud z této délky vyjmeme
ulice slepé a ulice „developerské“ (viz výše), zbyde nám 6,4 km ulic (průjezdních). Z nich 4,0 km
je na pozemcích v majetku města a můžeme ke
stavbě přistoupit, jakmile na to bude projekt, financování a příslušné rozhodnutí vedení města.
Těchto 4,0 km ulic znamená investiční náklad
59,5 mil. Kč. Pokud bychom získali souhlasy majitelů pozemků a mohli realizovat všech 6,4 km,
pak náklad bude 96,5 mil. Kč. (S případnými výkupy pozemků se v nákladech nepočítá.) Celkové
náklady na dobudování zpevněných komunikací
ve městě (bez slepých a developerských), které
jsou stále ještě před námi, tedy činí až cca 96,5
mil. Kč. Pokud bychom je chtěli dobudovat do
pěti let, museli bychom jen na to vynaložit každý
rok alespoň 20 mil. Kč.
A na závěr je nutné předložit ještě odhad nákladů na průběžnou údržbu v dalších letech. Pokud
se podaří dokončit popsané investice a naše síť
zpevněných (většinou asfaltových) ulic bude činit
52–61 km délky celkem, tak pokud bychom každou z nich měli v průměru jednou za 20 let zbrousit a přeasfaltovat (cca 700 Kč/m2 v dnešních cenách), každoroční náklady budou činit 9–11 mil.
Kč/rok. V přepočtu na 7000 obyvatel a 2200
domácností/bytů jen údržba celé sítě bude stát
ročně cca 1.500 Kč na hlavu, resp. 4.900 Kč na
domácnost/byt. (Vše je uvedeno ve stálých cenách – budoucí ceny budou jistě nominálně vyšší, ale také se zvýší příjmy města z výnosu daní.)
Je tak naprosto zřejmé, že dobudování a údržba sítě komunikací v Černošicích i do budoucna
zůstane velkou zátěží, se kterou je bohužel potřeba ve strategických plánech počítat. Osobně
bych rád, abychom v nejbližších letech zrekonstruovali další ulice, jejichž obyvatelé ještě trpělivě
čekají, až na ně konečně dojde řada, a pak, až se
ulice z „velkého třesku“ přehoupnou přes deset
let stáří, abychom postupně začali s průběžnou
údržbou a obnovou, počínaje těmi vytíženějšími,
a tedy i rychleji opotřebovanými.
Nejsou to vůbec milé zprávy pro městský rozpočet, ale je nutné s touto realitou počítat a postavit se k ní čelem při plánování nejbližších let.
Filip Kořínek

FOTO: archiv MěÚ Černošice

-- Majakovského ulice je jedna z prašných („C“), kde zatím nemáme souhlas s rekonstrukcí od
majitele pozemků -Potřebné jednorázové investice
Silnice typu „C“ - rekonstrukce/výstavba (3.000 Kč/m2)

cena rekonstrukce

délka

silnice k REKONSTRUKCI/výstavbě celkem

C

167.925.000 Kč

11 195

- bez slepých a developerských

C

96.555.000 Kč

6 437

z toho v majetku města

C

59.445.000 Kč

3 963

se soukromými pozemky

C

37.110.000 Kč

2 474

- slepé ulice k rekonstrukci

C

38.925.000 Kč

2 595

z toho v majetku města

C

26.925.000 Kč

1 795

se soukromými pozemky

C

12.000.000 Kč

800

- developerské

C

32.445.000 Kč

2 163

zatím bez rekonstrukce

C

1 863

Silnice typu „B“ - oprava (1.700 Kč/m2)

cena opravy

silnice v dobrém stavu

B

silnice k OPRAVĚ

B

Silnice typu „A“ NOVÉ A ZÁNOVNÍ

A

délka
14 554

60.154.500 Kč

7 077
délka
26 515

Následná pravidelná údržba
údržba průměrně 1x za 20 let (700 Kč/m2)
CELKEM VŠECHNY MÍSTNÍ (BEZ KRAJSKÝCH)

roční náklad na údržbu

délka

10.710.700 Kč

61 204

roční náklad na každého z obyvatel

7000

1.530 Kč

roční náklad na každou z domácností

2200

4.869 Kč
délka

silnice KRAJSKÉ

x

Délka komunikací celkem

4 777
65 981
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Od 12. června do konce srpna bude uzavřena poslední část
krajské silnice
Firma M-Silnice, která pro Středočeský kraj zajišťuje rekonstrukci sinice II/115 (Vrážské a Dobřichovické ulice), má podle dosavadního harmonogramu dokončit práce na opravě úseku mezi
Kladenskou a Tyršovou ulicí do 11. června. Hned
poté, ve středu 12. června má zahájit opravy dalšího, a to již posledního úseku mezi Havlíčkovou
a Ostružinovou ulicí. Rekonstrukce by měla skončit současně s letními prázdninami.
Objízdné trasy pro osobní automobily a autobus povedou v poslední etapě (11. 6. až 31. 8.)
po místních komunikacích následujícím způsobem.
Místní osobní automobilová doprava:
Ve směru na Vráž povede objížďka z Vrážské
u Restaurace Pod Lípou doprava do Tyršovy
ulice, doleva ulicí Boženy Němcové a rovně
až k ulici Smetanova, kterou se napojí zpět na
hlavní silnici - Dobřichovickou. Tyto ulice budou
jednosměrné a označené jako hlavní. Do ulic po
celé trase objížďky bude zákaz vjezdu nákladní
dopravě nad 3,5 tuny (včetně zásobování)!
Ve směru dolů, na Prahu, povede objížďka
Slunečnou ulicí, pak doleva do Měsíční, rovně
Domažlickou a odbočením vlevo do Táborské
a zpět na Vrážskou. Domažlická a Měsíční bu-
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dou jednosměrné a označené jako hlavní. Do
těchto ulic bude také zákaz vjezdu nákladní dopravě nad 3,5 tuny.
Ve všech ulicích, kterými povede objízdná
trasa, bude kvůli průjezdu městského autobusu a kvůli bezpečnosti chodců zákaz zastavení
v obou směrech, v jednosměrných ulicích po
obou stranách. Obyvatele žádáme, aby svá auta
parkovali nejlépe na svých pozemcích. Nebude-li to možné, pak v okolních ulicích za předpokladu, že nebude omezen průjezd vozidel
integrovaného záchranného systému a svozu
odpadu. Současně prosím respektujte v celém
městě platný zákaz vjíždění a parkování na nezpevněných/travnatých pásech kolem ulic (a to
ani částí vozidla).
Autobusová linková doprava:
Směr Vráž: Zastávka Kladenská bude stále přesunuta na Karlickou, pod křižovatku se
Stulíkovou. Autobus bude jezdit jako doposud
odspodu Karlickou ulicí nahoru (zůstane zde
průjezd zakázán pro ostatní dopravu) a v ulici
Boženy Němcové se napojí na objízdnou trasu
pro osobní dopravu. Zastávka Centrum Vráž
bude přesunuta do ul. Boženy Němcové před
křižovatku s Husovou ulicí. Provozovatel autobu-

sové dopravy nám přislíbil, že po dokončení nyní
rekonstruované části silnice prověří možnost vedení autobusu Myslbekovou ulicí tak, aby mohla
být znovu v provozu zastávka Kladenská a mohla
skončit dopravní omezení v Karlické. Dosavadní
povolení ale počítají s vedením objížďky současnou trasou Karlickou ulicí.
Směr Praha: Zastávka u Centra Vráž bude
přesunuta do Táborské před prodejnu Teta drogerie. Autobus pojede po stejné objízdné trase
jako osobní doprava, viz výše.
Tranzitní doprava:
Průjezdní osobní doprava bude vedena po
ulicích Dr. Janského a Slunečná, tj. přes Mokropsy. (Obě výše popsané objízdné trasy mezi
H. Černošicemi a Vráží jsou myšleny primárně
pro místní dopravu.)
Pro průjezdní nákladní dopravu bude objízdná
trasa značena mimo Černošice jak ze strany od
Prahy, tak od Dobřichovic.
Informace pro obyvatele domů přímo v rekonstruovaném úseku bude stavební firma distribuovat přímo do schránek dotčených obyvatel (ohledně přístupu, příjezdu, svozu odpadu
apod.).
Jiří Jiránek

z radnice

Jednou větou...

ní“ financováno především evropskou dotací,
menší část z rozpočtu města.

• Ač je naše voda v souladu se zákonnými
požadavky na zdravotní nezávadnost, s ohledem na časté výhrady ze strany části obyvatel bylo rozhodnuto, že necháme upravit poměr míchání pražské vody a vody z vlastních
zdrojů tak, aby nebyla překračována horní
mez doporučené tvrdosti. Bude to vyžadovat
nastavení jiné logiky řízení celého systému.
Aquaconsult jsme požádali o návrh řešení.
Zvýšení podílu pražské vody se v ceně vodného zřejmě projeví nárůstem o cca 2-3 Kč/m3.

• Novou radnici dovybaví nábytkem za
4,44 mil. Kč firma INTERDEKOR HP s.r.o.
– 21% úspora proti projektovému rozpočtu;
část kanceláří přitom bude vybavena použitelným nábytkem ze stávajících prostor městského úřadu.

• „Půda“ je zatím pracovní název pro připravované co-workingové centrum v nejvyšším
patře nové radnice – nabídne nejen možnost
sdíleného pracovního prostoru, využití internetu a tiskárny, ale také prostory pro jednání,
semináře, výuku a další aktivity... Více informací Vám budeme přinášet v průběhu příštích
měsíců.
• Za účasti atletických šampionů Elišky Chalupníkové a Matěje Krska, ale především za
účasti desítek závodníků a stovek diváků byl
slavnostně otevřen nový sportovní areál pod
základní školou. Informace o nabídce využití pro individuální i organizované sportovní
aktivity (běžecký ovál, fitness hřiště, multifunkční hřiště, plážový volejbal) najdete na
www.sportcernosice.cz, včetně možnosti rezervace.
• Silný vítr povalil část plotu kolem atletického
oválu a strhl část hromosvodu na venkovním
jevišti. Obě závady jsme reklamovali u firmy
PORR, čímž seznam reklamací a nedodělků
k řešení přesáhl dvě desítky.
• Jak pokračuje rekonstrukce krajské silnice? Po provedení nutných přeložek vodovodu a položení nové dešťové kanalizace v celé
trase rekonstruovaného úseku došlo v tomto
projektu Středočeského kraje na konstrukční vrstvy nové vozovky a pokládku obrubníků.
Asfaltovat se začne dle sdělení od 3. června.
Tato etapa by měla být hotová do 10. června,
do kdy mají platné rozhodnutí o uzavírce. Od
11. června by měla navazovat uzavírka pro poslední, VI. etapu (od Havlíčkovy po Ostružinovou). Termín celkového dokončení je 31. srpna. O žádném prodloužení nebylo jednáno
a doufáme, že ani nebude, aby provoz v září
již byl plně po krajské silnici.
• Do veřejné soutěže na rekonstrukci odborných učeben ve staré budově základní
školy a do soutěže na vybavení dílen v nové
přístavbě se ani napodruhé nepřihlásila žádná firma a rada zakázky vyhlásila potřetí. Další
neúspěch by už ohrozil nejen termín provedení hrubých stavebních prací během prázdnin,
ale celkově i čerpání celé dotace, které musí
být dokončeno letos. Nedostatek kapacit ve
stavebnictví dopadá i na nás. Mezitím proběhly další dílčí soutěže: Odborné učebny vybaví
firma Compo Interiéry nábytkem za 1,49 mil.
Kč, firma MULTIP Moravia s.r.o. školními pomůckami za 1,17 mil. Kč a firma BOXED počítačovou technikou za 278 tis. Kč. Pásový
schodolez s vozíkem pro zajištění bezbariérového přístupu dodá za 88 tis. Kč firma Solift.
Vše je v rámci projektu na „bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality vzdělává-

• Ve spolupráci s architekty a projektanty
připravujeme budoucí podobu ulic K Lesíku,
Školní a Pod školou tak, aby jejich rekonstrukce přinesla lepší vzhled, větší bezpečnost a více parkovacích míst v lokalitě školy,
sportovní haly a venkovního areálu. Letošním
létem skončí ve škole a jejím areálu období
rozsáhlých stavebních investic a na závěr přijde na řadu navazující dopravní infrastruktura.
•
 Největší letošní veřejnou zakázku
na celkovou rekultivaci staré skládky
„U Dubu“ vyhrálo ve výběrovém řízení sdružení firem AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., CHEMIA SYSTÉM GEO s.r.o. a PROFISTAV Litomyšl, a.s. – Společnost AVE-CSGPS. Celková cena činí 39,88 mil. Kč vč. DPH,
85 % z uznatelných nákladů uhradí evropská
dotace (naštěstí jsme uspěli v posledním vypsaném dotačním titulu tohoto druhu) a doba
realizace činí cca 18 měsíců. Velké díky všem
na městském úřadě, kteří se na přípravě tohoto projektu podíleli – mj. Monice Formáčkové, Renátě Petelíkové, Petru Wolfovi, kolegům z právního odboru. Kdybychom s dotací
neuspěli, muselo by rekultivaci město časem
provést za vlastní.
• Na Karlštejnské ulici budou zřízeny dva
nové přechody pro chodce. Po zpracování
projektu a získání potřebných státních razítek
bylo dalším krokem výběrové řízení na jejich
povinné osvětlení: rada města v něm schválila nabídku společnosti ELTODO Osvětlení za celkovou částku 221 947 Kč vč. DPH
– součástí je osvětlení i jednoho přechodu
v Karlické ulici, kam ústí nový chodník podél
Vrážské.
Změny organizační struktury Městského úřadu s účinností od 1. června 2019
Změny v Odboru školství, kultury a cestovního ruchu:
Důvodem navrhované změny je snaha
o zefektivnění výkonu různorodých agend
v průběhu let zařazených pod Odbor
školství, kultury a cestovního ruchu (OŠKCR). Místo tohoto odboru s celou paletou
různých, zčásti nesourodých činností
vznikne oddělení kultury v rámci Odboru
vedení města a další jím dosud vykonávané, přímo s kulturou nesouvisející činnosti
budou v některých případech převedeny na jinou část úřadu, kam logicky lépe
příslušejí – zejména v případech, kdy se
jedná o výkon státní správy v přenesené
působnosti (pro celý okres, tj. ORP Černošice).
Změny na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu:
- přesun referenta památkové péče (státní
správa ORP Černošice) pod Odbor stavební
úřad

- agendu školství (státní správa pro ORP Černošice - dvě referentky školství, dohromady
1,5 úvazku) převezme Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, kde bude zařazena do nově
zřízeného úseku školství (a název Odboru se
doplní o slovo školství).
- v rámci Odboru vedení města vznikne úsek
kultury s pozicemi: dva referenti kultury
a jedna knihovnice; administrativní činnosti
související s kulturní agendou převezme asistentka tajemnice; administrativní činnosti
související s Informačním listem (např. zajištění distribuce) asistentka starosty
- agendu související s technickou správou městského sálu, Haly Věry Čáslavské
a nového sportovního areálu u ZŠ bude
vykonávat Odbor investic a správy majetku,
současně s tím budou posíleny kompetence
stávajících správců těchto zařízení, zejména
pověřením k uzavírání nájemních smluv
Změny v Odboru územního plánování:
- navýšení kapacity o jedno místo s cílem
dalšího posílení činností pořizování územně
plánovací dokumentace a zpracování závazných stanovisek
Změny v Odboru stavební úřad a Správní
odbor:
- přesun agendy taxislužby z Odboru stavební úřad do Správního odboru (přesun jednoho referenta).
• Uzavíráním nájemních smluv na městský sál
byl od 1. června nově pověřen jeho správce,
pan David Dvořák, a uzavíráním smluv na pronájem sportovní haly a venkovního areálu pan Oto
Linhart.
• Senát České republiky podpořil vyškrtnutí Berounky ze seznamu dopravně využitelných cest
(tj. určených ke splavnění). Jisté časové zdržení
způsobí, že kvůli jinému bodu (ohledně alkoholu
na plavidlech) příslušnou novelu zákona senát
vrátil poslanecké sněmovně, ale to na schválení
bodu o Berounce věcně nemá vliv. Až ji sněmovna znovu projedná – tj. v tom jiném bodě buď
přijme protinávrh senátu, nebo prosadí svůj původní – půjde novela na podpis k prezidentovi.
Ten je sice známým zastáncem budování kanálů
a vodní dopravy, ale i tak doufáme, že podpis
připojí.
• Náš dosavadní vedoucí odboru Informatiky,
Martin Šebek, přijal výzvu a přestoupil na úřad
Městské části Praha 1, který je po podzimních
komunálních volbách pod novým vedením v podobné situaci, jako cca před osmi roky Černošice. V omezeném rozsahu nadále spolupracujeme, za což jsme rádi, ale i tak budeme muset
náš tým co nejdříve doplnit. Děkuji M. Šebkovi
za jeho přínos k otevření a modernizaci systémů
černošické radnice.
„Jedním číslem“
Pracovníci pečovatelské služby města Černošice (odbor DPS) v roce 2018 rozvezli

10 760 obědů
a poskytli

19 494 úkonů
přímé péče v domácnostech klientů.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz
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z radnice

Zprávy
z městské
policie
Vozidlo v kolejišti
Dne 12. 4. 2019 v 19.25 bylo Městské policii
Černošice oznámeno vozidlo v kolejišti v blízkosti vlakové zastávky Černošice-Mokropsy.
Strážníci ihned vyjeli na místo a cestou přes
linku 158 zjistili, že provoz na trati byl již zastaven. Na místě zjistili, že řidič vozidla z důvodu mikrospánku vjel do prostoru kolejiště,
kde zůstal stát. Řidič nebyl naštěstí zraněn.
Následně k dopravní nehodě přijely složky
integrovaného záchranného systému (HZS
a PČR), které na místě zajistily vyproštění vozidla z prostoru kolejiště a vyšetření dopravní
nehody. Strážníci do skončení vyprošťovacích
prací a šetření nehody na místě hlídkou PČR
odkláněli dopravu. Celá věc byla ve 21.30
ukončena

Zadržení pachatele vloupání
Dne 2. 5. 2019 ve 2.00 si při hlídkové činnosti hlídka Městské policie Černošice všimla
pootevřeného oplocení stavby nové radnice
Městského úřadu v Černošicích. Hlídka provedla kontrolu objektu, při níž si všimla pode-

zřelého muže, který si ze stavby odnášel dva
kusy elektrických rozvaděčů. Podezřelý byl
strážníky omezen na osobní svobodě, jelikož zde bylo důvodné podezření ze spáchání
trestného činu vloupání. Dále byl vyzván k prokázání totožnosti, což odmítl se sdělením, že
u sebe nemá žádné doklady. Muž následně
uvedl, že se do budovy dostal násilím, a to
za použití páčidla. Ve 2.07 byla celá událost
oznámena Obvodnímu oddělení Policie ČR
Řevnice, která si po příjezdu na místo celou
věc převzala k dalšímu šetření.

Pomoc ženě
Dne 9. 5. 2019 v 11.30 se na hlídku Městské
policie Černošice obrátila se žádostí o pomoc
žena. V oznámení uvedla, že bydlí v bytě v ulici Vrážská v Černošicích, který obývá se svým
přítelem, který ji uzamkl v bytě, když se šel
osprchovat do sprchy. Sprchy jsou na společné chodbě v domě a je to již delší dobu,
co odešel, a obává se, jestli je v pořádku. Na
místě strážníci zjistili, že se jedná o byt nad
místní cukrárnou. Po součinnosti s prodavačkou otevřeli zadní vchod do bytových prostor,
kde v prostorách sprchy nalezli spícího muže,
u kterého ležely klíče od bytu. Strážníci muže
probudili, následně byl odemčen byt oznamovatelky. Tato uvedla, že přítel u ní přechodně od ledna pobývá, ale má s ním neustálé
problémy, jelikož užívá návykové látky. Dále
uvedla, že již hodinu měla být u lékaře a že
s ním již s ohledem na přetrvávající problémy

nechce být, a požádala strážníky, zda by na
místě nesetrvali do předání jeho osobních
věcí a opuštění bytu nadobro. Vzhledem
k tomu, že muž nemá v místě žádný oficiální
pobyt nebo právní nárok k užívání bytu, byl po
převzetí svých osobních věcí strážníky vyzván
k opuštění místa, což učinil a z místa odešel.

Obtěžování cestujících
Dne 12. 5. 2019 v 05.31 se na Městskou
policii Černošice telefonicky obrátila pokladní vlakového nádraží ČD Černošice. Uvedla,
že v prostoru nástupiště spí na lavičce žena
zanedbaného vzhledu, která má kolem sebe
rozházené své osobní věci a má u sebe i psa,
který na ostatní cestující vrčí a hlasitě štěká,
čímž je obtěžuje, a má obavu o jejich bezpečnost.
Strážníci po příjezdu na místo ženu probudili
a po zjištění její totožnosti a podání vysvětlení bylo zjištěno, že se zde žena schovala
před deštěm a na lavičce usnula. Vzhledem
k tomu, že zde nečekala na vlak, neměla zakoupenou žádnou jízdenku, byla strážníky vyzvána k uklizení místa po sobě a opuštění prostoru vlakového nástupiště i se svým psem,
což učinila.
Otmar Klimsza
ředitel MP Černošice

Město Černošice nabízí službu občanům.

svoz bioodpadu

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

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

ČERVEN – PROSINEC 2019

Místo přistavení
Komenského (u kostela)
1.6.
Na Marsu x Pardubická
Husova x Kollárova (za bývalou MŠ)
8.6.
V Habřinách (osada Zátoka Radosti)
Na Vírku
15.6.
Topolská x Jasmínová
Měsíční x Jitřní
22.6.
Osada Lavičky

datum

29.6.

27.7.

24.8.

21.9. 19.10.

16.11.

6.7.

3.8.

31.8.

28.9. 26.10.

23.11.

13.7.

10.8.

7.9.

5.10.

2.11.

30.11.

20.7.

17.8.

14.9. 12.10. 9.11.

7.12.

Mapa míst je na www.mestocernosice.cz. Bližší informace, dotazy, nápady či
připomínky na tel. 251 641 183 nebo e-mail: technicke@mestocernosice.cz.
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Svoz bioodpadu
od nemovitostí
v roce 2019
Od 6. března až do 11. prosince bude
probíhat opět každou středu svoz bioodpadu od nemovitostí.
Upozorňujeme občany, že nádoby na
bioodpad jsou hnědé barvy. Pokud použijete nádobu jiné barvy, musí být zřetelně označena nápisem bioodpad.
K odstranění bioodpadu lze celoročně využít i sběrného místa v areálu technických
služeb v pondělí a ve středu od 7.00 do
17.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00.
Bližší informace na telefonním čísle:
251 641 183.
Renáta Petelíková,
Technické služby

Provoz sběrného dvora
Provoz sběrného místa pro nebezpečný
odpad a bioodpad v areálu Technických
služeb (Topolská 660) je:
pondělí a středa 7.00–17.00 hod.
sobota 8.00–12.00 hod.
Bližší informace na tel.: 251 641 183

z radnice

Město Černošice vyhlašuje výběrové
řízení na tyto pozice:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Bližší informace najdete na www.mestocernosice.cz – Volná pracovní místa, nebo
kontaktujte Adélu Červenkovou, personální úsek, na emailu adela.cervenkova@
mestocernosice.cz nebo tel. č. 602 342 355.

1. PRACOVIŠTĚ ČERNOŠICE
REFERENT/KA ODBORU
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

REFERENT/KA ODBORU
STAVEBNÍ ÚŘAD

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
ČERNOŠICE

Náplň práce:
• pořizování územně plánovacích dokumentací
a územně plánovacích podkladů ve správním
území obce s rozšířenou působností Černošice
• zpracování závazných stanovisek pro vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve správním území
obce s rozšířenou působností Černošice
• výkon dalších činností úřadu územního plánování podle stavebního zákona
Nabízíme:
• platové ohodnocení v 10. platové třídě dle NV
č. 263/2018 Sb.
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• termín nástupu dle dohody
• možnost práce na kratší úvazek
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin
dne 17. 6. 2019.

Náplň práce:
• výkon státní správy v oblasti umisťování a povolování staveb v rozsahu zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejících právních předpisů
Nabízíme:
• platové ohodnocení v 9.–10. platové třídě dle
NV č. 263/2018 Sb.
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• termín nástupu dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin
dne 17. 6. 2019.

Nabízíme:
• platové ohodnocení ve výši čekatel - 5. třída, strážník - 8. třída, dle nařízení vlády č.
564/2006 Sb., v platném znění
• rizikový příplatek, osobní ohodnocení, na základě systémových hodnocení možnost získání
mimořádných odměn
• místo výkonu práce Černošice a okolí
• pracovní poměr na dobu určitou (jeden rok)
s následným prodloužením na dobu neurčitou
• možnost zvyšování fyzické připravenosti (posilovna, tělocvična)
• možnost odborných školení a výcviku (zákony, odchyty zvířat, střelecká příprava, sebeobrana, …)
Lhůta pro podání přihlášky je do 15 hodin
dne 31. 7. 2019.

PRACOVNÍK TECHNICKÝCH
SLUŽEB
Náplň práce: drobné údržbářské práce, stavební, úklidové práce k zajištění čistoty města,
údržba městské zeleně, práce řidiče a další práce dle pokynů vedoucí odboru.
Termín nástupu dle dohody.

Pracoviště PRAHA 2
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOPRAVY A SPRÁVY
KOMUNIKACÍ – STAVEBNÍ ÚŘAD

REFERENT/KA ODDĚLENÍ DOPRAVY A SPRÁVY
KOMUNIKACÍ – STAVEBNÍ ÚŘAD

Náplň práce: výkon státní správy v oblasti dopravy a správy komunikací
jako speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu v rozsahu
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zák. č. 361/2000
Sb., o silničním provozu, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 183/2000 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon).
Nabízíme:
• platové ohodnocení v 11. platové třídě dle NV č. 263/2018 Sb.
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• termín nástupu dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 17. 6. 2019.

Náplň práce: výkon státní správy v oblasti dopravy a správy komunikací
jako speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu v rozsahu
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zák. č. 361/2000
Sb., o silničním provozu, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 183/2000 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon).
Nabízíme:
• platové ohodnocení v 10. platové třídě dle NV č. 263/2018 Sb.
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• termín nástupu dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 17. 6. 2019.

Fond Černošice vypisuje první grantové kolo
Nově vzniklý Fond Černošice, který byl založen
s cílem podpořit dlouhodobý rozvoj černošické
komunity, právě vypisuje první grantové kolo.
Finanční podporu mohou získat smysluplné
projekty s jasnou vazbou na Černošice a nejbližší okolí. Formuláře ke stažení a informace
o podmínkách pro získání grantů jsou k dispozici na www.fondcernosice.cz. Uzávěrka pro
podání žádosti je 21. 6. 2019.
Témata projektů:
1. ROZVOJ KOMUNITY
* oživení ulic a veřejného prostoru
* pouliční slavnosti, sousedská setkávání
* oslavy výročí
* propojování jednotlivých skupin obyvatel
* veřejné diskuse ke komunitním a společenským tématům

2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÝ PROSTOR
* v ytváření míst k setkávání (komunitní centra,
zahrady atd.)
* úprava zanedbaných míst
*o
 bnova a utváření veřejného prostoru (křížky,
kapličky, lavičky, sochy, výmalba, apod.)
* obnova krajiny, výsadba zeleně
3. KOMUNITNÍ SLUŽBY
* v olnočasové aktivity a péče zaměřená na
konkrétní skupiny obyvatel
* vzdělávací programy
*p
 odpora spoluobčanů v kritických životních
situacích (např. povodně, požár...)

4. REKREACE A SPORT
* komunitní sportovní závody a turnaje
* utkání a soutěže v netradičních disciplínách
* úprava a obnova sportovišť a hřišť
5. UMĚNÍ, KULTURA A DĚDICTVÍ
* mapování a propagace místní historie
* naučné stezky, komentované prohlídky
* oživování starých a vytváření nových tradic
*o
 chotnické a amatérské projekty (divadlo,
koncerty apod.)
Za Fond Černošice
Tomáš Kratochvíl
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Pohledem zastupitelů
„Téma“: velký třesk podruhé a přes kopírák
Na dubnovém zasedání byl na programu pod
nově zavedeným bodem „téma“ prezentován
záměr další vlny rekonstrukce komunikací.
Tedy přesněji jejich povrchů.
Bod „téma“ je od začátku tohoto volebního
období novinkou na programu zasedání a je
poměrně zvláštní, protože k němu jako zastupitelé nedostáváme žádné podklady, a to i přes
to, že existují, neboť starosta má pro tento bod
vždy připravenou nějakou prezentaci. Na druhou stranu zatím vždy byla následná diskuse
plodná. S přípravou ze strany zastupitelů by ale
mohla být ještě plodnější.
Tentokrát tedy na téma pokračujícího asfaltování silnic.
Starosta představil tabulku rozdělenou podle vlastnictví a úrovně kvality povrchu a odhadl
potřebnou investici na 60 milionů korun.

Mít ve městě bezprašné silnice bez děr je
jistě správný cíl. Nicméně nás velmi překvapilo, že po sérii dohadů ohledně problematiky
dešťové kanalizace a ujišťování ze strany vedení města, že problematiku dešťové kanalizace
bere vážně, se v tabulce nenacházela žádná
informace o stavu a existenci sítí (vodovod,
splašková a dešťová kanalizace), což se pak
logicky nemohlo projevit v odhadované ceně.
Vedení města na tuto naši výtku zareagovalo
tím, že tabulku o tyto informace doplní.
Jako pozitivní zprávu vnímáme, že se v úvahách o asfaltování silnic konečně objevila položka „fond oprav“, tedy to, že si budeme muset šetřit na budoucí opravu opravených silnic.
To je realita a je nutné s tím počítat.
Přesto máme dojem, že vedení města jede
dál stejnou cestou, kdy k silnicím přistupuje

podle nějakého paušálního klíče, zajímá ho
pouze povrch a vůbec nebere v potaz sítě
v nich, natož urbanismus.
Aby tato akce měla pro celé město smysl,
je nutné:
• myslet na plán bezpečných pěších cest
po městě,
• vyřešit kolize a parkování kolem frekventovaných míst, jako jsou školy, sportoviště
a další uzly,
• mít velmi jasno v tom, jaké sítě v jednotlivých cestách potřebujeme,
• rozvoj infrastruktury řešit komplexně.
A to před tím, než utratíme desítky milionů
za asfalt.

zivně řeší jeho finální podobu. Ve skupině jsou
zapojeny všechny čtyři hlavní sporty, které se
v parku objevují. Jsou to skate, in-line a freestyle brusle, kola a koloběžky. Každý sport má
své tři zástupce a můj úkol je koordinovat celou práci.
Během následujících dvou měsíců budeme
zadávat firmě FIVERAMPS Skateparks naši
představu. Firma nám následně vypočítá cenu
dokumentace, kterou pak budeme prosazovat
na zastupitelstvu. Projekt potřebujeme k získání dotace. Město se bude podílet na zaplacení jen zčásti. Dokumentace i realizace bude
hrazena z dotace, kterou začneme hledat
v koordinaci s městem v okamžiku, kdy bude
dokumentace vyhotovena. Dokumentace se
z dotace proplatí zpětně.

Přesunout park není kam a zničení je úplně vyloučeno. Park zůstane tam, kde je nyní,
ale jeho modernější varianta bude mnohem
šetrnější ke svému okolí, zejména co se týká
hluku. Vznikne zde tichý beton a nová protihluková opatření.
Detaily vám za naši pracovní skupinu budeme představovat v okamžiku, až budou naše
představy finální. Předpokládám, že tento
článek vyvolá řadu reakcí. Vše je v procesu
a o všem se dá konstruktivně jednat. Jsme
otevřeni diskuzím a připomínkám.
Jako poslední milou informaci přikládám ještě několik fotek z našeho úklidu parku a břehu
Berounky. Všem zúčastněným velice děkuji.
Snad tyto aktivity budou dobrou inspirací i pro
novou generaci.
Za celou komunitu skateparku zdraví

Nový skatepark – modernější s tichým betonem
Za starou gardu mohu říci, že jsme velice
rádi, že s naším budoucím odchodem budeme
mít park komu předat. Že naše práce nebude
k ničemu. Víme o snahách park přesunout, či
dokonce úplně zničit. Ani jednu variantu již nehodláme připustit.

Michal Trešl,
zastupitel za Českou pirátskou stranu

Jakub Špetlák,
zastupitel za Trojlístek

Skatepark dnes a v budoucnu
Skatepark je součástí města bezmála patnáct
let. Vyrostla zde celá generace jezdců a několik významných českých závodníků. Dnes
nastupuje generace nová. Staré stereotypy,
které hlásaly, že do sportovišť tohoto druhu
není radno chodit, jsou dávno překonány. Náš
park je oblíbené místo dětí, mládeže i starších
jezdců.
Skateparky obecně jsou specifické tím, že
se o jejich kvalitu a stav většinou starají jezdci sami. Nedávno to byly dva roky, kdy jsme
si díky zapůjčenému vybavení z technických
služeb opravili praskliny a spáry v dojezdech
u překážek. Nicméně nic není věčné a to
hlavní, tedy povrch parku začíná být zastaralý
a hrubý. K tomuto tématu se vracet nebudu.
O stavu parku jsem psal v minulých článcích.
Psal jsem také o naší snaze postavit skatepark
nový. Dovolte mi tedy, abych vás seznámil
s dalším postupem.
Plány na nový skatepark
Vzhledem k tomu, že nastoupila nová generace, považujeme za důležité, aby se i ona
podílela na vzniku nového parku. Sestavili
jsme tedy pracovní skupinu, která nyní inten-

2x FOTO: archiv M. Třešla
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Z 14. jednání Rady města Černošice (24. 4. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Zrušení veřejné zakázky „Vybavení učeben v přístavbě ZŠ Černošice počítačovou technikou“
Rada města Černošice souhlasí se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení učeben v přístavbě ZŠ Černošice počítačovou technikou“.

Z 15. jednání Rady města Černošice (29. 4. 2019)
Odbor investic a správy majetku
•	Výměna poškozených dřevěných obložkových zárubní a oprava PO dveří v ZŠ Černošice - Mokropsy - výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce malého rozsahu na
výměnu poškozených dřevěných obložkových
zárubní a opravu PO dveří v ZŠ Černošice-Mokropsy; souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky
společnosti Royal Diamond - stavební společnost
s r.o., IČO: 47122439, v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu na výměnu poškozených dřevěných obložkových zárubní a opravu PO dveří
v ZŠ Černošice-Mokropsy za cenu 511.114 Kč
bez DPH; schvaluje uzavření smlouvy (CES č.
147/2019) na výměnu poškozených obložkových zárubní a opravu PO dveří v ZŠ Černošice Mokropsy mezi městem Černošice a společností
Royal Diamond - stavební společnost s r.o..
• Stavební úpravy a přístavba ZŠ Černošice
- dodatek č 3 ke smlouvě o dílo č. 525/2017
- změny zjištěné v průběhu stavby
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o změně stavby přístavby ZŠ Černošice
- Mokropsy spočívající v provedení změn vyvolaných realizací stavby (méněprací a víceprací);
souhlasí s cenovou nabídkou firmy Chládek &
Tintěra, a.s., IČ: 62743881 za změny stavby nad
rámec SoD v celkové částce 800.762,62 Kč
bez DPH, 968.922,77 Kč vč. DPH; schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo CES č
525/2/2017, kterým se mění cena díla a termín
dokončení se prodlužuje do 30. 6. 2019; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit
rozpočtové opatření dle návrhu.
• Servisní smlouva na zařízení a MaR ve VDJ
Radotínská
Rada města Černošice bere na vědomí informace k potřebě uzavření servisní smlouvy na
zařízení a MaR ve VDJ Radotínská; schvaluje uzavření servisní smlouvy mezi městem Černošice
a společností 4control, s.r.o, IČO: 05841330.
•	Vybavení učeben v přístavbě ZŠ Černošice
počítačovou technikou - zahájení výběrového
řízení
Rada města Černošice souhlasí s realizací
veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele pro akci, Vybavení učeben v přístavbě ZŠ
Černošice počítačovou technikou“; schvaluje
výzvu, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy
o dílo (CES č. 117 /2019) k veřejné zakázce „Vybavení učeben v přístavbě ZŠ Černošice počítačovou technikou“.
•	Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě
ZŠ Černošice školními pomůckami - zahájení
výběrového řízení II.
Rada města Černošice souhlasí s realizací
veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele akce „Vybavení odborné učebny dílen
v přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami“;
schvaluje II. výzvu, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo (CES č. 116/2019) k veřejné
zakázce „Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami“.
•	Vybavení odborných učeben ZŠ Černoši-

ce školními pomůckami - výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce na vybavení odborných
učeben ZŠ Černošice školními pomůckami;
souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti MULTIP Moravia s.r.o., IČO: 16627971,
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku vybavení odborných učeben ZŠ Černošice školními pomůckami za cenu 966.376,54
Kč bez DPH; schvaluje uzavření smlouvy (CES
č. 83/2019) na dodávku vybavení odborných
učeben ZŠ Černošice školními pomůckami mezi
městem Černošice a společností MULTIP s.r.o.,
IČO 166 27 971.
• „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice
- rekonstrukce odborných učeben a konektivita“ - II. výzva k podání nabídek na výběr zhotovitele stavby
Rada města Černošice bere na vědomí informace o tom, že v rámci zadávacího řízení veřejné
zakázky stejného předmětu plnění nebyla podána
žádná nabídka; souhlasí se zahájením nového
zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu na výběr dodavatele stavby pro projekt
„Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - rekonstrukce odborných učeben a konektivita“;
schvaluje výzvu, zadávací dokumentaci a návrh
smlouvy o dílo (CES č. 84/2019) k veřejné zakázce „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice rekonstrukce odborných učeben a konektivita“.
• Osvětlení nových přechodů pro chodce
v Karlštejnské a Karlické ulici
Rada města Černošice bere na vědomí informace o nutnosti zřízení osvětlení nových přechodů pro chodce v Karlštejnské a Karlické ulici;
souhlasí 1) s postupem dle bodu 2.3.8 písm. c)
Směrnice města o zadávání veřejných zakázek zadání zakázky jednomu dodavateli, 2) s cenovou
nabídkou společnosti ELTODO Osvětlení, s. r. o.,
IČO: 25751018 na dodávku a montáž osvětlení
nových přechodů pro chodce v Karlické a Karlštejnské ulici za celkovou částku 183.669 Kč
bez DPH (221.947 Kč bez DPH); schvaluje 1)
uzavření smlouvy o dílo č. CES 234/2019 mezi
společností ELTODO Osvětlení, s. r. o. a městem
Černošice na realizaci osvětlení přechodů pro
chodce, 2) rozpočtové opatření č. 34.
• Zákryt vnější jednotky chlazení na střeše
objektu MŠ Husova Černošice
Rada města Černošice souhlasí s cenovou
nabídkou firmy Monika Špatná, v celkové výši
97.912 Kč (není plátcem) na provedení zákrytu
vnější jednotky chlazení na střeše objektu MŠ
Husova dle projektové dokumentace společnosti
ra15, a.s; schvaluje 1) uzavření smlouvy o dílo
CES č. 213/2019 s firmou Monika Špatná na
provedení zákrytu vnější jednotky chlazení na
střeše objektu MŠ Husova, 2) výjimku z vnitřního
předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek dle
bodu 2.3.8 c) - podání pouze jedné nabídky.
• Darování vybudovaného úseku vodovodního řadu ve Fialkové ulici městu
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
darovací smlouvy (CES 227/2019) s panem P.
M., paní K. M. a panem V. Š., o bezúplatném

převodu vybudovaného úseku vodovodního řadu
o délce 253,4 m ve Fialkové ulici do majetku
města Černošice.
• Pověření k uzavírání smluv na pronájem
městského sálu na Vráži
Rada města Černošice ruší s platností od 30. 5. 2019 usnesení rady města číslo
R/106/20/2013 ze dne 16. 12. 2013, kterým
rada města pověřila odbor školství, kultury a cestovního ruchu rozhodováním o uzavírání nájemních smluv a vedoucího OŠKCR podepisováním
těchto smluv týkajících se užívání městského sálu
na Vráži; pověřuje pana Davida Dvořáka, IČO:
86571192, k uzavírání a podepisování smluv, jejichž předmětem bude pronájem městského sálu
na Vráži od 1. 6. 2019.
• Pověření k uzavírání smluv na pronájem
sportovní haly Věry Čáslavské a sportovního
areálu u ZŠ Černošice
Rada města Černošice ruší s platností od
30. 5. 2019 bod III. usnesení rady města číslo
R/77/18/2016 ze dne 10. 10. 2016, kterým
rada města pověřila vedoucího odboru školství,
kultury a cestovního ruchu uzavíráním a podepisováním smluv na pronájem sportovní haly Věry
Čáslavské; pověřuje pana Oto Linharta, IČO:
67404961, k uzavírání a podepisování smluv,
jejichž předmětem bude pronájem sportovní haly
Věry Čáslavské a pronájem sportovního areálu
u ZŠ Černošice od 1. 6. 2019.
•	Veřejné osvětlení v Jansově ulici a v Kosině - zpracování projektové dokumentace
z důvodu plánovaných úprav vrchního vedení
NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města Černošice bere na vědomí informace o chystaném rušení vrchního vedení NN
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v Jansově ulici
a v Kosině potřebě zajištění funkčnosti veřejného osvětlení v této lokalitě; souhlasí s cenovými
nabídkami společnosti ELEKTROŠTIKA, s. r. o.,
IČ.: 48041122 na zpracování projektové dokumentace pro veřejné osvětlení v ulicích Jansova
a V Kosině za celkovou cenu 38.000 Kč bez
DPH.
• Žádost o odkoupení části pozemku parc.č.
6192/7 k.ú. Černošice, ul. Nádražní
Rada města Černošice bere na vědomí žádost pana J. V. na odkup části pozemku parc.č.
6192/7 k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v ul. Nádražní (Zd. Lhoty) za účelem zřízení příjezdové cesty; doporučuje zastupitelstvu
města projednat záměr prodeje části pozemku
parc.č. 6192/7 k.ú. Černošice a vyjádřit nesouhlas.
• Porucha čerpadla v ČOV - cenová nabídka
na dodání nového
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o avizovaných vysokých nákladech na
opravu poškozeného kalového čerpadla z ČOV;
souhlasí se zakoupením nového ponorného
kalového čerpadla WILO - EMU do ČOV prostřednictvím společnosti Aquaconsult, s.r.o., za
73.072 Kč vč. DPH (přesná částka závisí na aktuálním kurzu Kč/€).
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Finanční odbor
• Základní škola - souhlas s čerpáním investičního fondu
Rada města Černošice souhlasí s čerpáním investičního fondu Základní školy Černošice v celkové výši 226.173 Kč k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav
majetku, a to obnovu bezpečnosti stávajícího systému generálního klíče a jeho rozšíření na novou
budovu D dle žádosti ředitelky školy.
• Střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet
nové příspěvkové organizace města na rok
2019
Rada města Černošice schvaluje 1) střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021
Mateřské školy Husova, 2) rozpočet Mateřské
školy Husova; stanovuje závazný nepřekročitelný
ukazatel, a to výši příspěvku.
• Rozpočtové opatření č. 33
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 33.
• Nařízení odvodu příspěvkovým organizacím - MŠ Barevný ostrov (IČ 72550929, Pod
Ptáčnicí 2158, 252 28 Černošice), MŠ Karlická (IČ 75008190, Karlická 1170, 252 28
Černošice), ZUŠ (IČ 75008165, Střední 403,
252 28 Černošice) a ZŠ (IČ 61385158, Pod
Školou 447, 252 28 Černošice) do rozpočtu
města
Rada města Černošice ukládá Mateřské škole Barevný ostrov odvod do rozpočtu zřizovatele
ve výši 500.000 Kč; Mateřské škole Černošice,
Karlická 1170 odvod do rozpočtu zřizovatele ve
výši 1.000.000 Kč; Základní umělecká škola
Černošice odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši
500.000 Kč; Základní škole Černošice odvod do
rozpočtu zřizovatele ve výši 618.448 Kč.
Odbor vedení města
• Zápis ze zasedání komise životního prostředí z 17. 4. 2019
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z jednání komise životního prostředí ze dne 17. 4.
2019 a doporučení komise uvedená v zápise.
• Změna organizační struktury Městského
úřadu Černošice k 1. 6. 2019
Rada města Černošice schvaluje 1) změny organizační struktury Městského úřadu Černošice
s účinností od 1. 6. 2019, 2) nový Organizační
řád Městského úřadu Černošice s účinností od
1. 6. 2019; bere na vědomí, že úpravy rozpočtu

související se změnou organizační struktury dle
bodu I tohoto usnesení budou předloženy radě
města k projednání po uzavření měsíce května,
resp. po zpracování platů za měsíc květen 2019.
• Oznámení a žádost o podporu města Černošice při pořádání cyklistického závodu
Rada města Černošice souhlasí a podporuje
pořádání cyklistického závodu „FUN RIDE“ dne
18. 5. 2019; schvaluje 1) bezplatné využití prostor hřiště Husova a místní přípojky el. proudu
(za účelem připojení ozvučení, nafukovací brány,
chlazení nápojů a ohřevu vody v občerstvení), 2)
zapůjčení vybavení (párty stany, stojany na odpadkové koše, stoly a lavice), 3) bezplatné umístění informace o závodu v Informačních listech
a v aplikaci „V obraze“.
• Stanovení platu ředitelky MŠ Husova
Rada města Černošice stanovuje plat ředitelce MŠ Husova (IČ 08084301) s účinností
od 1. 5. 2019; mění usnesení rady města č.
R/02/23/2018 ze dne 19. 11. 2018 tak, že
nově bod dva zní: „Rada města jmenuje na základě konkurzního řízení p. Marcelu Sitařovou ředitelkou Mateřské školy Husova, p.o., s účinností
od 1.5.2019“.
•	Vyjádření TYBET INVEST, s.r.o. k projektu
betonárny a sportovního areálu na pozemcích parc.č. 4271/10 a 4271/41 v Radotínské ulici
Rada města Černošice bere na vědomí dopis
společnosti TYBET INVEST s.r.o. ze dne 18. 4.
2019; trvá na svém rozhodnutí ze 4. 2. 2019,
kterým vyslovila nesouhlas se stavbou nové betonárny na pozemcích 4271/10 a 4271/41, včetně zdůvodnění.
Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
• Nákup nových plachet pro prodejní stánky
Rada města Černošice souhlasí s nákupem 7
nových plachtových kompletů pro dřevěné stánky
od pana Ladislava Filase celkovou cenu 43.575
Kč; schvaluje rozpočtové opatření č. 35.
• Ceník pronájmu prostor sportovního areálu u ZŠ Černošice
Rada města Černošice schvaluje ceník pronájmu prostor sportovního areálu u ZŠ Černošice
s platností od 1. května 2019.
• Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
Rada města Černošice schvaluje Smlouvu

o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací CES č.230/2019 se společností Nordeana s.r.o, Kaprova 42/14, IČO
03952592 za účelem sponzorského poskytnutí
internetu pro městský sál.
• Webové stránky sportcernosice.cz - smlouvy o výrobě a provozu
Rada města Černošice schvaluje smlouvy č.
CES 240/2019 o výrobě (v hodnotě 13.406 Kč)
a 241/2019 o provozu (v hodnotě 399 Kč/měsíc) webových stránek sportcernosice.cz se společností WEBHOUSE, s.r.o. (IČ 25327054, se
sídlem Levského 3187/6, 140 00 Praha).
Odbor informatiky
• Rámcové smlouvy s externími specialisty č. 233/2019, 236,2019, 237/2019,
238/2019, 239/2019
Rada města Černošice souhlasí 1) s uzavřením
rámcové smlouvy č. 233/2019 o poskytování
služeb s J. Víškem, IČ 71991522, 2) s uzavřením
rámcové smlouvy č. 236/2019 o poskytování
služeb s J. Kubrychtem, IČ 71515721, 3) s uzavřením rámcové smlouvy č. 237/2019 o poskytování služeb s S. Roškotem, IČ 61825310, 4)
s uzavřením rámcové smlouvy č. 238/2019 o poskytování služeb s M. Stejskalem, IČ 66258936,
5) s uzavřením rámcové smlouvy č. 239/2019
o poskytování služeb s O. Holým, IČ 13892185.
Dodatečně zařazené body
• Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 0500698-083 uzavřené dne 17.3.2016 mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a městem
Černošice
Rada města Černošice schvaluje dodatek č.
2 k pojistné smlouvě č. 0500-698-083 uzavřené dne 17. 3. 2016 mezi Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou, a.s. a městem Černošice (CES
137/2016).
• Parkování filmové techniky v ulicích V Dolích, Lermontova, Střední a Mládežnická (žadatel Milk and Honey Pictures, s.r.o.)
Rada města Černošice souhlasí se záborem
veřejného prostranství pro parkování filmové
techniky při natáčení seriálu „Haunted 2“ ve
dnech 16. - 18. května 2019 v ulicích V Dolích,
Lermontova, Střední a Mládežnická dle žádosti
ze dne 29. 4. 2019.

Z 16. jednání Rady města Černošice (9. 5. 2019)
Právní odbor
•	Vyhodnocení veřejné zakázky - Vybavení
odborných učeben ZŠ Černošice nábytkem
Rada města Černošice bere na vědomí protokoly a doporučení hodnotící komise; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele
Compo Interiéry s.r.o., IČO 03056279, za celkovou nabídkovou cenu 1.234.001 Kč bez DPH
(1.493.141 Kč s DPH).
•	Vyhodnocení - VZMR - Osázení svahů u ZŠ
Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí protokoly a doporučení hodnotící komise k veřejné
zakázce malého rozsahu „Osázení svahů u ZŠ
Černošice“; rozhoduje o výběru nejvhodnější
nabídky dodavatele STROMMY COMPANY, s.r.o,
IČO 01919652, za celkovou nabídkovou cenu
117.656 Kč bez DPH (142.364 Kč s DPH).
•	Vyhodnocení - VZMR - Pásový schodolez
s vozíkem pro ZŠ Černošice
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Rada města Černošice bere na vědomí protokoly a doporučení hodnotící komise k veřejné
zakázce malého rozsahu „Pásový schodolez
s vozíkem pro ZŠ Černošice“; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele Solift, s.r.o.,
IČO 29230365, za celkovou nabídkovou cenu
72.790 Kč bez DPH (88.076 Kč s DPH).
Odbor technických služeb
• Informace o výsledku VŘ na Svoz odpadů
obcí Regionu Dolní Berounka
Rada města Černošice bere na vědomí výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: Svoz odpadů obcí Regionu Dolní Berounka - vybraní dodavatelé sdružení dodavatelů SKO
Berounsko (pro komunální odpad) a Separace
Berounsko (pro tříděný odpad) zastoupeni společností Komwag, podnik čistoty a údržby města,
a.s., IČO: 61057606; schvaluje smlouvy CES č.
255/2019 a CES č. 256/2019.

Obor vedení města
• Rekultivace bývalé skládky „U Dubu“ Černošice - výběr dodavatele
Rada města Černošice bere na vědomí protokoly a doporučení hodnotící komise; rozhoduje
1) o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele společnosti „AVE-CSG-PS“ zastoupené vedoucím
společníkem AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., IČO 49356089, za celkovou nabídkovou
cenu 32.956.865,18 Kč bez DPH, 2) o vyloučení dodavatele Společnost skládka Černošice zastoupené vedoucím společníkem SYNER, s.r.o.,
IČO 48292516, z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek; ukládá právnímu odboru předat
schválené dokumenty AK Tögel k zajištění úkonů potřebných pro dokončení realizace veřejné
zakázky.

z radnice / z města a okolí

Z 5. zasedání Zastupitelstva města Černošice (25. 4. 2019)
• Seznámení s výsledky kontroly výkonu
samostatné působnosti svěřené orgánům
města Černošice a návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků
Zastupitelstvo města Černošice bere na
vědomí výsledky kontroly výkonu samostatné
působnosti svěřené orgánům města Černošice;
souhlasí s návrhem přijatých opatření k nápravě
kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování.
• Příspěvky příspěvkových organizací města na rok 2019 - ZŠ Černošice, MŠ Barevný
ostrov a MŠ Husova
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
1) navýšení příspěvku zřizovatele na rok 2019
pro Základní školu Černošice, IČ 61385158
o 22.345 Kč z titulu schválení nového odpiso-

vého plánu; 2) navýšení příspěvku zřizovatele na
rok 2019 pro Mateřskou školu Barevný ostrov,
IČ 72550929 o 13.307 Kč z titulu schválení
nového odpisového plánu; 3) výši příspěvku zřizovatele na rok 2019 pro Mateřskou školu Husova, IČ 08084301 ve výši 1.240.000 Kč, z toho
740.000 Kč provozní příspěvek a 500.0000 Kč
příspěvek do Investičního fondu.
• Rozpočtové opatření č. 31
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
rozpočtové opatření č. 31.
• Program pro poskytnutí dotace z rozpočtu města - kompenzační příspěvek 2019
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
Pravidla pro poskytnutí kompenzačního příspěvku daně z nemovitostí v roce 2019.
• Redakční rada - rezignace a jmenování

Pohledem občanů města

nového člena
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí rezignaci 3 členů redakční rady Informačního
listu Černošice, pana P.K., paní R. H., paní P. S.;
jmenuje paní J. S., pana J. V. a pana L. P. členy
redakční rady Informačního listu Černošice.
• Dohody k Veřejnoprávním smlouvám o výkonu přenesené působnosti k projednávání
přestupků pro obce Třebotov, Choteč, Řitka,
Kosoř a Roblín (02:34:33)
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje uzavřením Dohod o změně veřejnoprávních
smluv o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků CES č. 223/201 s obcí Choteč, CES
č. 224/2019 s obcí Kosoř, CES č. 225/2019
s obcí Roblín, CES č. 226/2019 s obcí Řitka,
CES č. 228/2019 s obcí Třebotov.

V této rubrice přinášíme příspěvky občanů města Černošice,
které souvisí s obecní tématikou.

Poděkování učitelům
Spolek přátel černošické školy děkuje všem skvělým učitelům ZŠ Černošice za jejich obětavou práci v končícím školním roce. Víme, jak je
práce učitele časově i psychicky náročná a přitom není tak oceňována,
jak by měla být. O to víc si vážíme všech černošických učitelů, které
jejich práce stále velice těší a kteří se neustále snaží, aby to děti ve
škole bavilo. Právě díky vám mnoho černošických dětí za uplynulý školní
rok zase posunulo své znalosti, dovednosti a osobnost o několik příček
nahoru.

Není zde prostor děkovat všem jmenovitě. S jedinou výjimkou. Chtěli
bychom poděkovat za dlouholetou obětavou práci paní učitelce Zdence
Bláhovcové, která po 25 letech profesionální práce z černošické školy
odchází. Za tu dobu jsou to již tisíce dětí, kterým pomohla pochopit krásu a logiku matematiky a chemie.
Rodiče, poděkujte prosím skvělým učitelům vašich dětí za jejich práci.
Zaslouží si to. A nikdo to za vás neudělá lépe. Každá upřímná pochvala
a poděkování vždy potěší a motivuje do další práce.
Václav Kurel, Spolek přátel černošické školy

Poděkování
Velice bych chtěla poděkovat za všechny děti i za učitelky
z naší školy za opět perfektní a velice příjemné dopoledne
strávené při aktivní besedě s panem Dvořákem. Obdivujeme jeho práci s dětmi i tak malými jako máme u nás v mateřské škole. Děti se na něho vždy těší, a dokonce mají
v paměti minulá setkání!
Zejména v oblasti vzdělávání je vždy jeho okamžité působení na děti daleko přínosnější než práce učitelek v několika hodinách. A to máme letité praktičky. Jeho připravenost i okamžité reakce během besedy jsou úžasné. Ještě
jednou moc děkujeme a těšíme se na další milé a poučné
setkání.
Za celou MŠ Kosoř
Alena Kolková, ředitelka školy

FOTO: archiv MŠ Kosoř

Čarodějnice darovaly peníze potřebným
30. dubna jsme na pláži v Mokropsích zahájili sezónu trochu netradičně.
Jak se na pláž sluší a patří, sluníčko nás doprovázelo po celý den, avšak
místo slunění se míchaly čarodějnické lektvary a ochutnávaly čarodobroty
z čarodějnického karavanu. Pláž byla totiž obležena nespočtem malých
FOTO: Michal Strejček

a velkých čarodějnic, které si užily opravdový rej. Ty zručné vyráběly
s čarodědkem létající koště, kreativní malovaly nebo luštily čarodějnické
rébusy a ty mlsné opékaly špekáčky. Nejšikovnější si dokonce odnesly
za absolvování čarodějnické stezky diplom a čarodějnou minci ve formě
medaile.
Ještě před zapálením hranice zavítala na pláž ústřední čarodějnice, která se ochotně s ostatními kolegyněmi fotila v čarodějnickém fotokoutku
a rozdávala myší a hadí pochutiny. Nejdůležitější úlohou této čarodějnice
však bylo předat finanční dar Domu s pečovatelskou službou Černošice.
Vstup na akci byl totiž dobrovolný a celý výtěžek ze vstupného ve výši
6.320 korun byl předán zástupcům černošických seniorů.
Obrovský dík patří především sponzorovi celé akce, TYBET INVEST,
s.r.o., bez jehož podpory by akce nevznikla.
Těšíme se zase za rok.
Bára Malá a Bára Nováková
Organizátorky akce
-- Pro Dům s pečovatelskou službou vybraly čarodějnice přes 6 tisíc korun. -11
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Vycházka: „Hledáme letní byt“
Nostalgický název dvou vlastivědných vycházek „HLEDÁME LETNÍ BYT Černošice I. a II.“ pořádaných agenturou Prague City Tourism přilákal do jarních Černošic
přihlášené místní obyvatele i mnoho zájemců z Prahy.
Po dvě soboty dopolední i odpolední skupinu tvořilo
vždy přes 40 lidí.
Vycházky podrobně připravila a vedla paní Stanislava
Micková. Vybrala více než padesát objektů, buď podle
významných stavebníků, nebo domy navržené známými architekty. Účastníky nejdříve seznámila s dobovými mapami a historií města. Podle rozdaných plánků ulic se při vycházce
zastavovali u vyznačených domů postavených mezi léty 1889–1939. Vyslechli si popis stavby, informaci o jejím architektovi či původním majiteli.
Mnoho černošických domů má ve stavebních plánech uvedena jména
místních stavitelů Václava Majera a Josefa Hakla.
Díky vzorně připravené exkurzi odjížděli všichni spokojeni. Jedna skupina s mimořádným nadšením, protože přítomný majitel sledovaného domu
jim umožnil i prohlídku interiéru.

FOTO: Vladimír Dousek

-- O vlastivědnou vycházku byl velký zájem. --

Na dobré organizaci akce se také podílela paní Irena Hausmannová. Těšíme se na slíbené seznámení s dalšími černošickými domy na podzim.
Za ČeSpolet
Renata Horešovská

Anketa: Tři malá ohlédnutí za cestami do velkého světa

!

Černošická Společnost Letopisecká vznikla jako skupina sousedů, které zajímá historie místa i jeho obyvatelé. Od jejího založení v roce 2015
jsme uspořádali řadu výstav o zdejším životě z minulosti dávné i nedávné. Právě z této zkušenosti víme, jak těžko se shání materiály zpětně,
například ohledně života ruské emigrace v našem městě před sto lety,
a jen náhodou se nám podařilo na toto téma připravit zajímavý originální
materiál.
Téma migrace otevíráme první částí - 30 let v demokracii. Pro připravo-

vanou výstavu, kterou představíme na srpnové Mariánské pouti, chceme
oslovit zdejší širokou veřejnost - podělte se s námi o svoje zkušenosti!
Ponořte se do svých vzpomínek a zážitků a vyplňte nám krátkou anketu na toto téma. Vyplněný anketní lístek můžete vhodit do schránky
u dřevěného altánu u Základní umělecké školy ve Střední ulici. Nebo
ještě lépe - odpovědi zašlete mailem na naši adresu: letopisci@mestocernosice.cz.
Simona Kysilková Šnajperková, Černošická Společnost Letopisecká

TŘI MALÁ OHLÉDNUTÍ ZA CESTAMI DO VELKÉHO SVĚTA
A GLIMPSE BACK AT OUR TRAVELS TO THE GREATER WORLD
1. Napište, prosím, názvy států, které jste navštívil/a za posledních 30 let.
/Note the names of the countries you have visited in the last 30 years./
Cestování pro radost/ travelling for pleasure:

Cestování za studiem/ travelling for education:

Cestování za prací/ travelling for work:

Cestování za rodinou/ travelling to visit family:

2. Jaký je váš vztah k lidem, kteří se k nám přistěhovali z cizí země?
/How do you perceive people who have moved to Černošice from foreign countries? What is your relationship with them?/
Máte s nimi nějakou osobní zkušenost? Jakou? /Is your attitude based on a personal experience? Tell us about it./

3. Dokážete si představit, že byste nyní odešel/a natrvalo do zahraničí? Co by vás čekalo?
/Can you imagine moving abroad right now and never coming back? What would it be like?/

Projekt PŘIŠLI JSME K VÁM, Černošická Společnost Letopisecká, letopisci@mestocernosice.cz
Mariánská pouť 2019, výstava (MIGRACE ČERNOŠICE, V DOBĚ DEMOKRACIE)
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Adoptuj si svého seniora
Na přelomu roku 2018/2019 byla v Černošicích zahájena aktivita „Adoptuj si svého seniora“. Je to příležitost pro obyvatele Černošic, aby
se mezi sebou poznávali a navazovali přátelské
vztahy. Že se jedná o obohacení pro obě strany,
je viditelné na příkladu dvou dam, které se takto
seznámily.
Obě reagovaly na letáčky, které se objevily
v Černošicích. Obě cítily, že by rády s někým
smysluplně trávily čas. Oznámení o možnosti zapojit se tak přišlo v pravý okamžik. Paní Maruška,
která je již babičkou dvou vnuček, se přestěhovala do Černošic za synem, který se o ni opravdu s láskou stará. Přesto někdy cítí, že by ráda
s někým promluvila. Paní Jana má syna na prahu
dospělosti, a má tedy více času. Přestože obě
žijí ve stejném městě, k jejich seznámení došlo
až díky této aktivitě. Přes počáteční ostych se
dá říci, že si obě ihned porozuměly. Každý týden
paní Jana dochází za paní Maruškou. Na čase
a dnu se vždy domluví.
Na otázku, jak tráví společný čas, odpovídají:
„Většinou si povídáme a čas letí jako splašený.
Témat máme hodně. Někdy ani nemůžeme uvěřit tomu, jak rychle návštěva proběhla.“ Paní Maruška paní Janu chválí, protože jí minule navrhla
procházku. To ji potěšilo.
Ostatním lidem, kteří by rádi změnili něco ve
svém životě, vzkazují, aby neváhali. „Tato aktivita
je smysluplná, báječná. Mohu ji doporučit každému. Již teď přemýšlím, jaké knihy paní Janě
doporučím, aby si přečetla,“ říká paní Maruška.
Jana ji doplňuje, že se vždycky na paní Marušku
těší a že je moc ráda, že se poznaly.

Další hezké příběhy
Díky této aktivitě se potkali i další lidé. Do Prahy, do domova seniorů dojíždí za paní Jarkou
slečna Zdenička. Paní Jarce se tím splnilo přání
začít s angličtinou. Na společných setkáních totiž slečna Zdenička paní Jarku učí základy tohoto cizího jazyka.
Pan Karel s panem Petrem zase hrají šachy.
I to je možnost, jak spolu trávit hezký čas.

čit i rodinám, které s láskou pečují o své rodiče,
prarodiče. Díky návštěvám dobrovolníka vznikají
i v rodině nové témata ke konverzaci; popř. vzniká rodině prostor, aby si v čase návštěvy zařídila
některé aktivity, na které jinak není čas.
Pokud dáváte přednost setkávání ve větší
skupině, zveme vás na pravidelná setkávání
s anglickým čajem, která probíhají vždy v pátek
od 15 do 16.30 hodin v klubovně Domu s pečovatelskou službou v Černošicích.

Kdo se může zapojit
Aktivita je otevřená pro všechny. Lze ji doporu-

Jana Zelinková

ZAPOJTE SE I VY

DO AKTIVITY PáÁTELSKÉ NÁVŠTÜVY V ÁERNOŠICÍCH

CO ZÍSKÁTE?
společníka na popovídání,
procházku
příležitost pro předání životních
zkušeností
nové přátelství
služba je zdarma
garantováno profesionální
organizací

Dobrovolnický projekt Adoptuj si svého seniora, Černošice
Ing. Jana Zelinková
tel.: 606 473 583
e-mail: benza@seznam.cz

www.maltezskapomoc.cz

udëlej krok k druhým
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Prof. Pavel Štecha
Příští měsíc uplyne 15 let, kdy statečně dobojoval veliký sportovec, fotograf a kamarád.
Byl dlouholetým pedagogem na FAMU,
přednášel na univerzitách ve světě, založil
a vedl katedru fotografie na VŠUP.
Jeho objektiv byl nejen při důležitých událostech 17. listopadu, ale zajímal se i o dění
v Černošicích. Byl vyhledávaným fotografem
architektury, a tak není náhodou, že probudil zájem odborníků o význačné stavby
u nás v Černošicích. Do fotografické podoby mistrně převedl stavební památky Prahy,
Pražského hradu, díla Josipa
Plečnika, domovní znamení,
Müllerovu vilu, ale i architekturu současnou.
Spolupracoval s týmy architektů i sociologů, a tak
mají jeho cykly daleko hlubší
význam než jen výtvarné zobrazení prosté skutečnosti.
Nedokončeným projektem
OČI zachycoval detaily, ale
i prostředí přátel a spolupracovníků. Výběr fotografií
z této výstavy jste mohli vidět v Mokropeské kapličce
v roce 2014.

14. 5. 2019 9:02:28

Potkávali jsme ho u nás v lese, kdy při jízdách na kole rozcvičoval zákeřnou nemoc,
často obklopeného řadou přátel, k jejichž
sdružování měl veliký dar.
Od dětství jezdil do údolí Berounky a chatovým osadám věnoval cyklus CHATAŘI.
Na jeho dílo jsme se pokusili trochu navázat
s žáky FOTO školy vidění. Po dva roky jsme
navštěvovali chatové osady na území Černošic. Výsledek uvidíte v Galerii 90° od 5. října.
Připomínkou tu bude i dílo Pavla Štechy,
který by se v prosinci dožil 75 let.
Ivan Látal

FOTO: Štěpán Látal

MFK 35
V neděli 2. června uplynulo 35 let od úmrtí Marie Fischerové Kvěchové, která tu žila
přes 50 let. S jejím dílem jste se mohli setkat
na mnohých výstavách, tisíce ilustrací najdete v desítkách knih pro děti. Do září tohoto
roku probíhá výstava v Třebechovickém muzeu betlémů. Na prosinec se její malířské
dílo přemístí do Přeštic.
Milovala dobu, kdy vyšla na zahradu mezi
kvetoucí šeříky, se skicákem, nebo jen tak
se potěšit a odpočinout si při čaji se sousedy. Dožila se požehnaných 92 let.
V našem veřejném prostoru ji od loňského
roku připomíná název ulice a připomínal ji
i velký obraz Luční kvítí ve svatební síni bývalého Národního výboru v Černošicích, ale
jen do doby, než bylo dílo odcizeno.
Ivan Látal
FOTO: Ivan Látal

-- Pavel Štecha při práci. -13
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Kurz chovu včelích matek
Již 14. ročník kurzu chovu včelích matek se
uskutečnil na začátku května. Tento kurz pořádá pravidelně Spolek včelařů pro Černošice
a okolí, Základní organizace ČSV Černošice.
Kurz byl určen především pro včelaře a začínající včelaře, ale účastnila se ho i přibližně desítka
členů Občanské akademie Černošice. Vedení
kurzu se již tradičně ujal Pavel Konečný, zkušený včelař a učitel včelařství. Zázemí své krásné
včelnice poskytl předseda černošického spolku Luděk Sojka. Celkem se na akci sešla více
než čtyřicítka účastníků, včetně dětí. Navzdory
trochu chladnějšímu počasí byly včelky celkem
mírné. Žihadlo na cestu nedostal snad nikdo jiný
než samotný lektor.
Proč vlastně chovat včelí matky?
Hned z několika důvodů. Těmi hlavními jsou
bezpochyby výměna matek ve stávajících včelstvech nebo rozšíření chovu a vytvoření včelstev
nových. Včelaři se vždy snaží docílit mírnosti
a dobré vitality svých včel. Zde hraje klíčovou
roli právě včelí matka. Ta za den dokáže naklást
až 2 500 vajíček, tedy budoucích včel dělnic,
případně trubců. Od kvality matky se tedy odvíjí

i kvalita a vlastnosti celého včelstva. Existuje několik způsobů, jak si zajistit vlastní matky. Všechny jsou ale založeny na přirozeném instinktu včel
si v určité situaci vychovat matku novou. Včelař
tak pouze tohoto instinktu využije a včely šalamounsky motivuje k vychování nových matek.
Larvičku, ze které by se vylíhla včelí dělnice,
podstrčí včelám tak, aby z ní vychovaly včelí
matku. Poté, co včely larvičku budoucí matky
odchovají a uzavřou v tzv. matečníku (buňka, ze
které se vylíhne matka), včelař v pravou chvíli
tento matečník odebere a dále použije dle svého uvážení.
Toto obelstění je možné především proto, že
se od sebe včelí dělnice a matka geneticky nijak neliší. Na počátku je zcela identické vajíčko.
Následný vývoj je předurčen pouze množstvím
potravy a velikostí buňky.
Přelarvování vzbudilo zájem
Akce byla zaměřena nejen na teoretickou,
ale i praktickou stránku věci. Asi nejvíce zájmu
vzbudilo tzv. přelarvování. Jedná se o přemístění miniaturní čerstvě vylíhnuté larvičky z buňky
do připravené matečníkové mističky pomocí tzv.

přelarvovací lžičky. Tuto proceduru si mohl každý z přítomných osobně vyzkoušet. Na své si tak
přišli včelaři i hosté.
Po celou dobu vládla jako vždy přátelská atmosféra. Všichni si odnesli spoustu nových poznatků nejen z oblasti chovu včelích matek.
Michaela Fuksová

-- Kurz vedl zkušený včelař Pavel Konečný. --

FOTO: Stanislav Bárta

Jaké byly letošní
Májové slavnosti

4x FOTO: Ivan Látal
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FOTO škola vidění
psích. Poděkovat se sluší dechovému orchestru
ZUŠ Second Band, restauraci Bolletě, že nás
hostí, a slečně Jitce Vitoušové, že nás hostí na
svém plotě. Děkujeme.
Náš chatrný stan jste letos na oslavách vítání Karla IV. nenašli, protože jsme 1. června byli
na ZUŠ OPEN Středočeského kraje na zámku
v Litni.

V minulém čísle jsme vás informovali o úspěších našich žáků s fotografiemi na téma SPORT.
Soutěž výtvarných škol z Poberouní organizovala ZUŠ Řevnice.
V současnosti můžete sledovat na plotě před
Bolletou naši výstavu v rámci ZUŠ OPEN.
Jeden z bannerů je věnován tématu CHEMIE,
za něj naše ZUŠ na 47. MDVV Lidice 2019 obdržela čestné uznání. Vysoké ocenění - medaili
Lidická růže získala Eliška Cejnarová. Porota posuzovala více než 15 000 prací ze 70 států. Dá
se říci, že Černošice zanechaly stopu. Ostatní
práce byly z našeho studijního pobytu v Mokro-

Výstava v GALERII 90°
Po dva roky se připravujeme na výstavu CHATY, která začne 5. října v GALERII 90°. Kromě
fotografií žáků připomeneme i dílo Prof. Pavla
FOTO: Victoria Günsberger

Štechy. Tato galerie na Vráži hostila minulý měsíc skvělé práce studentů z ateliéru Martiny Fojtů. Nezbývá poděkovat hodně nahlas této galerii
za podporu začínajících výtvarníků a fotografů.
Je to víc než přátelské gesto, protože naše město je na výstavní prostory velmi chudé.
Fotografickým projektem CHATY zahájíme
v novém školním roce 2019/20. Kdo by měl zájem o studium fotografie na naší ZUŠ, nabízí se
ještě několik posledních míst.
Ivan Látal

FOTO: Lukáš Červinka

-- Saloon na Jedličkárně --

-- Aby se nenachladil --

Houslisté ze ZUŠ
Základní umělecká škola Černošice má rozrůstající se houslovou skupinu, děti mohou
hrát sólově, v orchestru i v hudebních souborech. Kromě mnohých příležitostí ke koncertování zaznamenali houslisté i četné úspěchy na
hudebních soutěžích. Pro hudební nadšence
není hra na housle tak složitá, jak se všeobecně míní, a housličky krásně mohou znít i začátečníkům, což je slyšet na mnohých v ZUŠ
konaných koncertech.
Přijímací zkoušky se konají ve čtvrtek
20. června od 16 hodin v ZUŠ Černošice
(Střední 403). Přijďte se se podívat (info též
na www.zuscernosice.cz, zus.cernosice@seznam.cz).
Jana Vavřínková a Lukáš Kuta, učitelé ZUŠ
FOTO: archiv ZUŠ

MŠ Barevný ostrov v Černošicích hledá od září 2019
učitelku MŠ (nebo studentku pedagogického zaměření,
důchodkyni, příp. paní/slečnu, která má kladný vztah k dětem)
na zkrácený úvazek (pravděpodobně 0.25 – 0.35) na překrývání
přímé pedagogické činnosti učitelů.
Životopisy posílejte na e-mail reditelka@skolkabarevnyostrov.cz.
Alena Kubáňová, Ředitelka MŠ Barevný ostrov

-- Malí houslisté ze ZUŠ i koncertují. --
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Účast na mezinárodní konferenci lesních mateřských škol
Myšlenka učení v přírodě není žádnou novinkou,
neboť se opírá o nejstarší a nejpřirozenější tradici vůbec – předávání zkušeností z generace
na generaci od dob prvních počátků civilizací.
Návrat ke kořenům, porozumění přírodním dějům, pestrost a bohatost přírody jako prostoru
k učení jsou nyní, kdy čelíme změně v klimatických podmínkách a i v ČR se potýkáme například s extrémním suchem, základem k ochraně
planety Země a výchově k udržitelnému rozvoji.
Již Victor Hugo řekl, že není nic silnějšího než
myšlenka, jejíž čas přišel. A tak není divu, že
nachází stoupence z celého světa, kteří se sešli
na Mezinárodní konferenci lesních mateřských
škol od 3. do 5. května ve Švýcarsku. Setkání
neslo podtitul Děti přírody ruku v ruce po celém
světě. Na 200 účastníků pod vedením ambasadorů z 20 zemí se po tři dny potkávalo v horách
a lesích nad Zurichem, aby sdíleli zkušenosti,

pracovali a vzdělávali se na mnohých workshopech a myšlenku učení v přírodě šířili dál. Za ČR
se konference účastnili čtyři zástupci. Jedním
z nich byla i ředitelka LMŠ Na dvorečku a Jeden
strom z.ú. Alena Laláková. A co si z konference
odvezla ona?
„… Jedním z mých nejsilnější dojmů je, že
není důležité, zda učíte v českém lese, v pralese
v Chile nebo v Ladakhu, kde nejsou skoro žádné stromy, ale že máte chuť naslouchat přírodě
a společně s ní a dětmi vytvořit respektující vztah.
Pokora, s jakou se kolegové na konferenci vztahovali k prostoru i k sobě samým, koresponduje
s filozofií naší organizace a potvrzuje smysl její
existence. Bez výchovy k udržitelnému rozvoji,
kterou nemůžete dělat zavřeni mezi 4 stěny, se
v budoucnosti nemůže nikdo obejít...“
A protože chceme myšlenku učení v přírodě
naplňovat i v naší škole, rádi bychom touto ces-

2x FOTO: archiv Jednoho stromu

Alena Laláková

FOTO: Alena Laláková

-- Výuka v terénu --

Poděkování
Velmi děkujeme panu Dvořákovi z Městské
policie Černošice za besedu, která byla pro
děti přínosná a zajímavá. Dětem se líbily názorné ukázky, které se týkaly bezpečnosti
silničního provozu. Dozvěděly se také, jak se
v případech, pokud najdou rizikové předměty, jako jsou třeba injekční stříkačky, láhve
od alkoholu či cigarety, mají zachovat. Závěrem bezpečnostní prevence byla prohlídka
policejního auta, která měla velký úspěch.
za kolektiv MŠ Barevný ostrov
Alena Kubáňová
FOTO: archiv MŠ Barevný ostrov

-- Beseda s policistou děti bavila. --
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tou veřejně poděkovali jedněm z našich rodičů,
Vojtovi a Zuzce Pihrtovým, kteří nám umožňují,
využívat k venkovnímu učení pro školáky pozemek bývalé černošické plovárny. Toto místo se
pro nás stává druhou základnou a my si na něm
užíváme možnost sebeřízení ve vyučovacím procesu, dostatek pohybu i přímý kontakt s přírodními zákonitostmi. Odměňujeme se jim drobnou
pomocí. Moc děkujeme.
• Komunitní škola Jeden strom doplňuje
poslední volné místo do budoucí první třídy.
Zájemci mohou psát na skola@jedenstrom.
cz nebo volat na tel. 723 631 600
• Zájemci o příměstský tábor Jednoho stromu najdou bližší informace na nástěnce
www.jedenstrom.cz

-- Konference ve Švýcarsku --

Co se děje v Mraveništi
2x FOTO: archiv MC Mraveniště

chovatelské stanice sirokodaleko.cz a jejich
dvěma psím slečnám Borůvce a Fidorce. Byl
to úžasný zážitek! Děkujeme všem a těšíme se
zase příště.

Červen v MC Mraveniště

-- Hravý den --

První květnová sobota byla ve znamení Hravého dne aneb Za zvířátky do pohádky. I přesto,
že nám počasí moc nepřálo a akce se musela
uskutečnit uvnitř, účast byla hojná. Děti si mohly
vyzkoušet osm disciplín. Lovení zlaté rybky, házení míčků do ementálu, slalom s Káťou a Škubánkem a spoustu dalších úkolů. Kdo nasbíral
všechny barevné stužky, čekala ho na konci
bohatá odměna. Myslím, že nikdo neodešel
s prázdnou a všichni se dobře bavili.
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo jste přišli, ale i těm, kdo jste se podíleli na přípravách
Hravého dne. Děkujeme moc skvělým hostům
– veterinářce Petře Daňkové a také zástupcům

• 7. 6. Ptačí budka
• 14. 6. Květina
• 21. 6. Želva a ovoce
Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete na adrese:
www.mcmraveniste.cz
Kontakt: mraveniste@seznam.cz
Facebook: Mraveniště Černošice z.s.
Přejeme vám krásné léto
za tým Mraveniště Dana Rychlá
-- Program v Mraveništi je plný zajímavostí. --

z města a okolí
2x FOTO: archiv MŠ Topolská

-- Slet kouzelníků a čarodějek v mokropeské školce --

Košťátka s sebou
V naší školce v Topolské máme už spoustu let
milou tradici. Jednou v roce, koncem dubna do
školky nepřicházíme, ale přilétáme. Čarodějnická přibližovadla všech velikostí a délek zapar-

kujeme u školky a pak už vstoupíme do jiného
světa.
Prožíváme den plný kouzelnické zábavy
a čarování. Letos bylo třeba mnoho kouzel
k umoudření nepříznivého počasí. S lektvary
barevnými, mokrými i suchými čarovalo hodně kouzelnických odborníků. Sjezd kouzelníků

a čarodějek navštívil dokonce také Harry Potter.
Naštěstí to z dalekých Bradavic stihl.
Takové čarodějnické rejdění, to je hodně smíchu, tance a pošťuchování, ale vše v dobrém
úmyslu. Do čaroškolkových rejů se rády zapojily
také všechny paní učitelky. Oblékly si čarokrásné kostýmy. Například opravdový neviditelný
plášť. Samozřejmě jsme ho všichni vyzkoušeli.
Také naše milá paní kuchařka se zapojila a uvařila znamenité kouzelnické dobroty.
Nejvíc jsme se těšili na odpoledne a podvečer. Odpoledne totiž pálíme papírovou postavu
čarodějnice, která představuje zimu, nepřízeň
a zlobu, a pak oslavujeme opečením úžasně
dobrých špekáčků opravdový a stálý návrat teplého jarního času.
Jen jednu nepříjemnost, ovšem také tradiční,
jsme museli vyřešit. Každým rokem se nám do
hračkového domečku nastěhuje příšerná ježibaba. Ozdobí si náš domeček perníčky a chce se
u nás usadit. Letos to bylo stejné, ale my jsme
na ní opět vyzráli, i když to bylo velmi nebezpečné. Zkrátka jsme všechny perníčky oloupali, ale
dávali jsme dobrý pozor, aby nás nezahlédla.
Celý příjemný den jsme zakončili lampionovým průvodem. Lampiony si malí čarodějové
a čarodějky vyrobili sami. A opravdu se povedly.
Také dopolední kouzla zabrala a počasí na náš
průvod bylo docela fajn. A protože se nám náš
kouzelně čarodějný den líbil, všichni jsme zůstali
ve školce i přes noc. Ve spacáku a v postýlkách
se malým čarodějům usínalo vážně rychle.
Moc se těšíme, až v příštím roce vytáhneme
košťátka a vyrazíme na další čarodějnický sjezd
do naší mokropeské školky. Na dobrá kouzla,
sladké perníčky a večerní lampionová světýlka.
Šárka Kazimourová
Učitelka MŠ Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

ZŠ Černošice přijme
od 26. srpna 2019
kvalifikované učitele
1. stupně, chemie,
přírodopisu a asistenta
pedagoga.
V případě zájmu volejte
na tel. č. 602 501 121.
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Krátké zprávy
ze základní školy
• ani v květnu neustáváme v plavání – první stupeň plave v Ottománku i v Radlicích
• po Velikonocích oslavily všechny třídy Den
Země – každá po svém, někdo vyrazil do lesa,
jiní na procházku, někteří do ZOO či do Berouna
• páťáci absolvovali přednášku o první pomoci
a vybrané týmy se na začátku května zúčastnily
soutěže Helpík, kde se umístily v druhé desítce
soutěžících
• páté třídy také tradičně besedovaly s panem
starostou
• nastává období škol v přírodě a různých (vícedenních) výletů
• deváťáci si v rámci protidrogové prevence vyposlechli přednášku Policie ČR
• v rámci zeměpisu čekala deváťáky exkurze do
Krakowa a Osvětimi (více v článku)
• šesťáci si vybírali povinně volitelné předměty
na příští rok, které se budou tentokrát vyučovat
v tzv. blocích
• vybraní žáci osmých tříd realizují projekt Příběhy našich sousedů – v rozhlasové reportáži
zpracovali příběh černošické pamětnice paní
Renaty Horešovské, prezentace projektu se
uskuteční 30. května v Club Kinu
• naši žáci slaví úspěchy i na poli sportovním
– ve vybíjené, štafetovém běhu i atletice –
GRATULUJEME!
• ve školní jídelně proběhl Den otevřených dveří
a naši žáci si mohli vyzkoušet novinku – salátový
bar
• 13. května se uskuteční tradiční školní akademie, tentokrát na téma Škola základ života, jste
SRDEČNĚ ZVÁNI!
Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

-- Deváťáci si v Krakově užili zábavu i poučení. --

naši schopnost spolupráce. Zažili jsme spoustu
legrace. Ještě netušíc, co nás čeká další den,
jsme si užili večer u řeky a po desáté hodině ne
a ne usnout. Hned ráno jsme zjistili, že to byla
velká chyba.
Čtvrtek byl adrenalinem doslova našlapaný. Ranní vstávačka v 6 hodin a pochod do
TEPfaktoru, kde jsme zažili věci nevídané. Po
třech hodinách skvělé, ale mnohdy fyzicky náročné zábavy nám v žilách koloval adrenalin
namísto krve. Ducha jsme posílili v chotilském
muzeu v expozicích věnovaných životu kolem
"staré" Vltavy a historii balonového létání. Po
zjištění, že nás čeká dalších deset, dvanáct kilásků zpět do kempu, jsme už pochybovali o duševním zdraví učitelů, ale nezbývalo nám než
následovat jejich kroky, jejich nadšení pro pěší
turistiku mnozí následovat odmítli.
Po takovém výkonu, který jsme předvedli,
byla večeře božskou manou, nejeden z nás si
šel přidat. Hrstka statečníků si ještě dala turnaj
v bowlingu, zbytek se oddal odpočinku. Do hodiny se nám energie vrátila a my si užili prosluněného podvečera.
Shrnuto podtrženo, výlet jsme si užili, počasí
nám přálo a myslíme, že většina z nás se těší na
příští rok, co zase paní učitelka s panem učitelem vymyslí za kulišárnu.
holky a kluci ze 6.B a 6.D

Adrenalinový třídeňák na
Živohošti

Deváťáci v Polsku

Letošní výlet jsme si odbyli hned po Velikonocích, nejistota, zda nám bude přát počasí,
byla i letos zbytečná. Po třech dnech jsme se
domů vrátili opálení jak z dovolené u Jadranu.
Po příjezdu do Chotilska nás čekal pochoďák
na Starou Živohošť, šest kilometrů v plné polní
bylo odměněno skvělým obědem. Odpoledne
jsme pak strávili aktivitami, které měly prověřit

Ve čtvrtek 2. května v půl šesté ráno jsme se
začali scházet před školní budovou v Černošicích. Postupně se dostavovali více či méně
vyspalí žáci a naštěstí tentokrát nikdo nepřišel
s lítačkou jako identifikačním průkazem. Sedmihodinová jízda proběhla bez jakýchkoliv komplikací.
První zastávka byla v Muzeu Narodowym,

3x FOTO: archiv ZŠ Černošice

kde jsme žákům ukázali slavný obraz Dáma
s hranostajem, který se připisuje Leonardu da
Vincimu. Dále jsme si prohlédli tržnici Sukiennice a Mariánskou baziliku, kde současně probíhá rekonstrukce slavného oltáře Veita Stosse,
který je největším vyřezávaným oltářem z období pozdní gotiky, a tak na nás zírali skrze bílou
plachtu na lešení pouze tři z dvanácti apoštolů
ze scény úmrtí Marie.
Ale sotva se v bazilice začalo rozeznívat nám
už dobře známé kručení, vyběhli jsme ven a nastoupili do autobusu, který nás odvezl k hotelu.
Rozběhli jsme se na pokoje, umyli, převlékli se
a vyrazili na večerní procházku městem, která se
pro většinu z nás změnila na hledání potravy. Nasyceni a napojeni jsme se s krásným večerním
Krakovem rozloučili.
V pátek ráno jsme si vystáli nával na snídani
a vydali se na Królewski zámek na Wawelu, kde
probíhala sváteční mše a hemžilo se to lidmi s bílo-rudými prapory a vojenskými uniformami. Po
prohlídce temných a tísnivě působících královských místností jsme se vydali do bývalé židovské čtvrti Kazimierz. Tam jsme ovšem nepobyli
dlouho, protože nás tlačil průvodce k odjezdu
do blízkého městečka Wieliczka, kde jsme si
prohlédli solný důl, jeden z nejstarších zachovaných solných dolů na světě.
Poslední a hlavní zastávkou byla Osvětim,
kde jsme se podívali na koncentrační tábor
Auschwitz II, zvaný po původní a likvidované polské vesnici Březinka, německy Birkenau. Po turistickém programu z předešlého dne jsme zde
nahlédli do nejčernějších temnot lidské historie.
V části tábora II b, kde byli vězněni lidé z Terezína, jsem posbíral 46 kamínků a po nástupu do
autobusu, který se rozjel zpátky směrem Černošice, jsem dal každému žákovi jeden kamínek
na památku mrtvých a jako výstražný symbol něčeho, co se už nikdy opakovat nesmí. Na tomto
místě ještě jednou věčnou čest památce všem
obětem holocaustu.
Jan Sacher, pedagog ZŠ Černošice
pozn.: Plnou verzi textu najdete
na www.zscernosice.cz

-- Šesťáci prožili tři adrenalinové dny na Živohošti. -18

-- Anna Mraková při nahrávání rozhlasové
reportáže o životě paní Renaty Horešovské. --
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Alexandra Alvarová o politické propagandě
Přednáška odbornice na hybridní válku a autorky bestselleru Průmysl
lži naplnila Club Kino. Málokdo tušil, jak snadno se náš mozek dá ovlivnit
a jak toho manipulátoři využívají. Selský rozum ani vzdělání nás před propagandou neochrání, a tak, pokud nechceme být loutkami v rukách někoho
jiného, nezbývá než se věnovat mediální gramotnosti.
Včela medonosná na jaře
Tuto akci jsme pořádali společně se svazem včelařů v Černošicích a pozvali jsme na ni i zájemce z řad dětí. Myslím, že i tuto akci si všichni užili.

-- Při přednášce paní Alvarové byste slyšeli špendlík spadnout na zem. --

Akademie Černošice uvádí …

Blíží se prázdniny

Program na červen 2019
termín
název akce
IT – správa fotek
úterý
a administrace PC
4. června
PC učebna ZŠ

Letní prázdniny v Akademii Černošice začnou dříve než prázdniny školní.
Poslední akce proběhnou počátkem června a pak již hurá na prázdniny.
Akce najdete v přehledu, a tak máte ještě poslední příležitost na setkání
s dalšími příznivci celoživotního učení.
Nejúspěšnější akce
Mezi nejúspěšnější akce posledních pár týdnů patří bezesporu akce
„(Ne)bezpečné jeskyně“, „Průmysl lži“ s mezinárodně renomovanou Alexandrou Alvarovou a „Návštěva včelnice“ v Černošicích. Pojďme si je připomenout.
(Ne)bezpečné jeskyně, hurá do podzemí
Akce se konala v blízkosti Srbska na vrcholu Chlum. Vedli ji na slovo
vzatí odborníci, členové speleologické společnosti. Poslechněme si, co
o průběhu napsal účastník Tomáš T.
„Sešlo se nás do dvaceti, lidé z Černošic, Mořiny, Prahy. Část účastníků přišla ne úplně vhodně oblečena a vybavena, ač na stránkách Občanské akademie byla uvedena nutná výzbroj a výstroj. Instruktor, pan Jan Otava nám
sdělil nutné informace, co a jak se bude pod zemí dít, a podal nám výklad
o lokalitě Chlum a jeskynním systému. Následně nás dovybavil rukavicemi,
přilbami a botami ze zásob jeskyňářů. Pod jeho dohledem a za pomoci jeho
dalších dvou kolegů jsme absolvovali prohlídku části jeskynního systému.
Bylo to opravdu hodně dobré, ba dokonce úžasné! Celou akci považuji za
vynikající!
Bylo by dobré takovou akci zopakovat třeba i v menší skupině a s většími
dětmi a jejich rodiči, což prý také dělají. Nebo na podzim prý pořádají akci
‚netopýří noc‘.
Děkuji za perfektní akci a její organizaci! Občanské akademii zdar!“

pátek
Žonglování s POI –
7. června 2019 meditace v pohybu

proč se zúčastnit
Nevíte kam s fotkami? Potřebujete je upravit a skladovat? Jak
to udělat, abyste se k nim mohli
vrátit i po čase a nalézt právě
tu, kterou hledáte? Chcete se
to všechno rychle naučit pod
dohledem trpělivého odborníka? Přihlaste se a přijďte do
počítačové učebny a uvidíte, jak
je to snadné.
Pro diváky i pro účastníky je to
úžasný estetický zážitek. Pohled
na ohnivé, či světelné ornamenty, vytvořené žongléry, se po
setmění snoubí s hudbou, čímž
se můžete dostat do „audiovizuálního transu“. Přijďte a vyzkoušejte si to.

Bližší údaje ke všem akcím (detailní popis, místo a čas, lektor) najdete
na webu Akademie, www.AkademieCernosice.cz nebo na Facebooku na
„Akademie Černošice“.
Závěrem?
Přeji vám všem krásné prázdniny a těším se od podzimního semestru
2019/2020 opět na setkáních s naší Akademií Černošice. A samozřejmě,
pokud se chcete podílet na jejím rozvoji nebo máte jakýkoliv konstruktivní
nápad či námět pro kurz, prosím o zprávu.
Václav Vojtěch, Akademie Černošice z. s.

Další účastníci se vyjádřili stručněji. Michal O. zaslal fotky a napsal:
„Dobrý den, zasílám fotky z dnešního průzkumu jeskyní na Chlumu. Děkuji
moc za organizaci, moc se nám to líbilo.“

-- Z kurzu o chovu včelých matek --

On-line registrace
Černošického běhu spuštěna
Oznamujeme všem běžeckým nadšencům, že je spuštěna on-line
registrace Černošického běhu, který se koná v sobotu 21. 9. 2019.
Oproti registraci na místě je finančně zvýhodněna.
Zapište si datum do svých kalendářů a již nyní se zaregistrujte na adrese
www.cernosickybeh.cz, kde také naleznete všechny informace ohledně
kategorií, tras a jejich délky. Nebudou chybět ani již tradiční rodinné štafety. Letošním během bychom rádi oslavili 30 let svobody – výročí sametové
revoluce. Přijďte si zaběhat pro radost ze svobody i ze sportovního výkonu! Letošní ročník je připravován ve spolupráci se Základní uměleckou
školou Černošice, kterou zároveň z výtěžku běhu podpoříme.
Těšíme se na vás, možná budou i mávátka.
-- Účastníci akce (Ne)bezpečné podzemí --

Za organizátory Bětka a Tomáš Kratochvílovi a Dana a Petr Pánkovi
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Černošice meeting za námi…jedeme dál…
Slavnostní otevření nového černošického oválu, které proběhlo v neděli 28. dubna, dopadlo
na výbornou. Exhibiční závody i závody pro děti
a veřejnost již mají své vítěze. Vícebojařka Eliška
Klučinová a juniorský rekordman na 400 metrů
Matěj Krsek rozdali své podpisy. A již se chystá
další ročník.
První Černošice meeting je za námi, ať žije
příprava na další ročník. Ano, je tomu tak, vedení
atletického klubu ASK Dipoli se rozhodlo založit
tradici pravidelně pořádaných jarních závodů.
Nejen to, vedení ASK Dipoli již nyní ví, co
čeká klub v nadcházejícím školním roce – přichází totiž s novou unikátní koncepcí tréninků,
s navýšenými počty termínů atletických tréninků od září 2019 pro všechny věkové kategorie,
soustředěními i příměstskými tábory. Nastává
správný čas pro naplánování náplně volného
času dětí na nový školní rok 2019/2020, proto
bylo již spuštěno přihlašování na atletické tréninky začínající v září 2019.
Noví atleti vítáni
Děti je možné přihlašovat do několika věkových kategorií, od atletické školky (pro děti narozené v letech 2013-2014) až po starší žactvo
a dorost (pro ročníky 2001-2006). Tréninky budou probíhat jak v Černošicích, tak i Dobřichovi-

cích a rodiče mají na výběr z mnoha termínů dle
svých časových preferencí.
„Uvědomujeme si, že rodič musí dostat na
výběr z bohatší termínové nabídky tréninků, aby
mohl skloubit veškeré aktivity nejen své, ale
i svého dítěte. Je doba, kdy dítě nemá jen jeden
kroužek. V rámci možností nabízíme proto i vyzvednutí dítěte z družiny,“ říká předseda klubu
ASK Dipoli Tomáš Vodička. „Vzhledem k navýšenému počtu termínů tréninků jsme samozřejmě
navýšili i počty kvalifikovaných trenérů. Rodiče
se tak nemusí bát o zachování vysoké kvality tréninků. Průběh tréninků pravidelně kontrolujeme,
trenéry neustále školíme a díky nové koncepci,
kterou plánujeme zavést od září 2019, budeme
vědět, co se v daný den na tréninku pod vedením konkrétního trenéra odehrálo. Jsem si jistý,
že nová koncepce rodiče přesvědčí o tom, že
pro děti chceme to nejlepší.“
Příměstský tábor už letos o prázdninách
Na léto klub nabízí několik termínů příměstských táborů (pro ročníky 2014 a starší). V Černošicích ve dvou termínech, od 1. do 4. července a od 12. do 16. srpna, v Dobřichovicích od
15. do 17. července, od 12. do 16. srpna a od
26. do 30. srpna.
Tábory budou všestranně zaměřené. Děti si

vyzkouší mnoho sportů (atletiku, gymnastiku,
bojové umění, míčové a další sportovní hry...).
Hlavním cílem táborů je v dítěti vzbudit zájem
o aktivní sportování v přátelském prostředí, nabídnout nová kamarádství, naučit řadu do života
potřebných dovedností a hlavně zažít nezapomenutelné chvíle.
O děti se budou starat trenéři ze sportovních
klubů a z Fakulty tělesné výchovy a sportu.
Všichni trenéři mají trenérskou licenci a zkušenosti s tréninkem a péčí o děti a mládež.
Letní soustředění
Pro stávající členy (pro ročníky 2011 a starší) nabízí klub letní soustředění v Českých Budějovicích, a to v termínu od 28. července do
2. srpna. Soustředění bude plné her, soutěží
a zábavných sportovních aktivit, které k létu rozhodně patří.
Prosím, nezapomeňte na včasnou rezervaci,
volných míst na soustředění a příměstské tábory
pomalu ubývá. Na příměstské tábory a tréninky
na školní rok 2019/2020 můžete přihlašovat na
www.askdipoli.cz.
Za ASK Dipoli
Hedvika Šebková

4x FOTO: Mike Koukal

-- Justýna Fílová si běží pro první místo v běhu na 60 metrů v ktg.
mladších žákyň --

-- Skok do výšky – exhibice českých atletů --
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-- Přivítání na Černošice meetingu - starosta Černošic Filip Kořínek,
předseda ASK Dipoli Tomáš Vodička, vícebojařka Eliška Klučinová
a juniorský rekordman na 400 metrů Matěj Krsek --

-- Závody přípravek na 60 metrů v rámci Černošice meetingu --
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Tygři v dračích lodích
7. ročník dobřichovického závodu dračích lodí
proběhl letos o něco dříve a za nepříliš teplého
počasí na Berounce. Už 1. května. Závod byl
jako každý rok dlouhý 200 metrů a účastnily se
ho nejen mužské a ženské posádky, ale také
smíšené a juniorské týmy.
Černošický hokej měl tradičně své zastoupení v mužské kategorii. Jádro týmu s názvem
NGC Masters tvořil hokejový B tým, který doplnilo několik mladíků z A týmu a také několik
trenérů. Všem těmto chlapům udávala rytmus
statečná bubenice, která musela držet kromě
tempa i balanc na bubenické lavičce vyvýšené
nad úrovní lodi.
První, bohužel nepříliš povedený, start přišel
krátce před jednou hodinou odpoledne. Loď se
naklonila na levý bok a dobrých 5 metrů nabírala

vodu. Skoro to vypadalo, že do závodu vjela ponorka, ale i přes „drobné“ zaváhání se nakonec
podařilo dojet na třetím místě.
Na druhý start už byla posádka perfektně váhově rozložená a z ponorky se vyklubala raketová loď. Druhou i třetí rozjížďku dojeli hokejisti
zvyklí na úplně jiné skupenství vody na prvním
místě a najednou měli jet velké finále o pódiová
umístění.
Třetí místo je „doma“
Na startu stojí 4 lodě, nervy pracují, lodě
se rovnají. Když zazní výstřel, zabere v jeden
okamžik 20 rukou, které do té doby poklidnou
Berounku dokonale rozčeří. Rychlé tempo se
postupně zvyšuje a v maximální rychlosti je pak
třeba vydržet. Sem tam se na okamžik jde podívat kolem sebe, ale mozek vnímá jen jedno.
Pohyb parťáka před sebou. Tempo a sehranost
jsou maximálně důležité. Když se loď blíží k tri-

bunám, je slyšet, jak lidé kolem břehu skandují
a ženou lodě kupředu, ale v lodi platí stále jediné: „Vydrž, vydrž, když vypadneš z rytmu,
vypadnou všichni za tebou a boje o bednu se
rozplynou.“
Na cílové čáře je to těsné, všechny lodě dojíždějí skoro současně, chvilku to trvá, než se
ozve: „Jste třetí, máte bednu!“, s časem 57,78.
Druhý zajel čas 57,62 a první 57,29, opravdu to
bylo velmi těsné finále.
Celkem startovalo 18 posádek a černošičtí
hokejisté urvali bronzovou příčku. Kapitán lodi
Ondřej Slapnička po finále dodává: „Když jsem
před závodem říkal, že předpokládám progres
oproti loňskému roku, kdy jsme dojeli na devátém místě, ani omylem by mě nenapadlo, že
budeme tak moc hladoví.“
Gratulujeme a těšíme se na příští rok!
Za SK Černošice
Hana Bláhová a Michal Marc

Foto: archiv SK Černošice

-- Místo hokeje tentokrát černošičtí Tygři soutěžili na dračích lodích. --

BASKETBALISTÉ BK WOLVES RADOTÍN VYHRÁLI 2. NÁRODNÍ LIGU
Bez dobrých hráčů by to nešlo
Největší úspěch ve své 75leté historii má na
„Podařilo se nám splnit dlouhodobý cíl, se
kontě radotínský basketbal. Muži BK Wolves
kterým se před čtyřmi roky do národní ligy
Radotín získali v letošní sezóně titul mistra druhé
vstupovalo. Hráčský kádr si prošel v letošním
národní ligy, když ve finále dokázali porazit 2:1
ročníku velkými změnami, ale nakonec se nám
na zápasy moravský velkoklub SA Brno.
podařilo najít správnou sestavu,“ říká manažer
Cesta v playoff začala pro radotínské Vlky ve
klubu David Zábranský. Za hlavní stavební kačtvrtfinále, kde si celkem snadno poradili s celmeny úspěchu lze považovat velmi silný a útočkem SKB Rokycany, aby pak v semifinále narazili
ně laděný kádr, který se prezentoval rychlým
na velmi silnou Jiskru Domažlice. V prvním utkání
atletickým herním stylem, když například v zásérie hraném na horké půdě v Domažlicích Vlci
kladní části dokázali Wolves skórovat 88,5
prohráli vysoko 75:94, a doma tak museli druhý
bodu na zápas. Lídrem týmu byl devatenáctiletý
den k postupu do finále zvítězit o 20 a více bodů.
Hráči Radotína před vyprodanou halou Věry Čá- 205 centimetrů vysoký Jan Zídek, jehož výkoslavské po neuvěřitelném výkonu zvítězili 112:58 ny vyvrcholily v playoff, kde dával průměrně 31
bodů na utkání.
a ve finále je čekal vítěz moravskoslezské skupiny
„Měli jsme letos velmi vyrovnaný kádr, kde
– celek Sportovní akademie Brno.
nebylo slabého článku, navíc bych zdůraznil,
Finálová série hraná na dvě vítězná utkání
že oproti předešlým sezónám se nám povedl
začala v jihomoravské metropoli, kde domácí
dokázali v prvním utkání zvítězit 82:74, aby pak správný výběr cizinců, jak basketbalově, tak
Wolves v zápase druhém
doma v Černošicích před
FOTO: archiv BK Wolves Radotín
rekordní návštěvou více
než 300 diváků, zvítězili
hladce 93:76. Rozhodující duel hraný v brněnské
hale Morenda dokázali
v závěru zlomit ve svůj
prospěch hráči Radotína,
a tým se tak mohl radovat
ze svého prvního druholigového titulu.

především lidsky,“ říká trenér Adam Peřinka.
Byli to právě Ital Lorenzo Fabiani, Švýcar Christophe Reymond a v neposlední řadě německý
rozehrávač Daniel Heppt, kteří byli klíčovými
hráči týmu po celou sezónu.
A pomohli i fanoušci. Všechna utkání
v playoff byla beznadějně vyprodána, celkem
v sezóně přišlo na naše domácí zápasy téměř
2500 diváků.
Daří se i mládeži
Úspěchy slaví v posledních měsících i mládežnická akademie Vlků. Chlapci ročníků narození 2008 a 2009 vybojovali 4. místo v pražském poháru 3 na 3, kde startovalo 28 celků.
Aktuálním největším úspěchem je květnové
vítězství na turnaji kategorie U11 v jihočeském
Borotíně. Basketbalová Akademie Radotín si
odvezla zlaté medaile za prvenství v turnaji a posbírala řadu individuálních trofejí.
Matyáš Vaněček získal cenu pro
nejlepšího střelce turnaje a spolu
se svým spoluhráčem Šimonem
Půčelíkem se dostal do nejlepší
pětky turnaje. Cenu pro vítěze
driblérské soutěže si odnesl
taktéž radotínský hráč Dominik
Vašina.
Adam Peřinka,
Basketbalová Akademie Radotín
-- Vítězný tým BK Wolves Radotín -21
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Z činnosti gymnastické přípravky K-sport-Gym
V letošním školním roce jsme poprvé otevřeli
gymnastickou přípravku „miminka“ (roč. 20152016) a „školička“ (roč. 2013-2014), tyto lekce
probíhají v sále na Vráži. Nejmenší gymnastky
a gymnasté se naučili základům gymnastiky
a věříme, že od příštího školního roku budou
pokračovat a své gymnastické dovednosti zdokonalovat.
Přípravka pro ročníky 2012 a starší probíhá
v Hale Věry Čáslavské již druhým rokem. Během
této doby již vzniklo i závodní družstvo, které se
pravidelně účastní gymnastických závodů jednotlivců i družstev v Team Gymu. Závodní družstvo trénuje navíc každý pátek ve specializované
gymnastické hale JojoGym v Dobřichovicích,
kde pro všechny děti z našich přípravek organizujeme i společný trénink jednou za měsíc.
V tomto školním roce nás ještě čeká jeden
TeamGymový závod a dva závody jednotlivců –
v Doksech a na Slovanu v Praze. Věříme, že se
našim závodnicím bude dařit, tak jako v předešlých závodech. Dále se těšíme na letní gymnastické soustředění, které každý srpen probíhá
v JojoGymu.
Šikovným dětem z našich přípravek pak na-

bízíme přechod do závodního družstva v GymDobřichovice, kde se pod naším vedením stalo
družstvo Junior I mistrem České republiky v TeamGymu v Olomouci (10.–11. 5. 2019) a družstvo Micro Team získalo bronzovou medaili.

FOTO: archiv K-sport Gym

Tréninky a ukázkové hodiny pro nové
zájemce
Družstvo Miminka: Sál na Vráži – středa
10.00-11.00 (ukázková hodina s náborem bude
12. 6., přijímány budou ročníky 2016-2017)
Družstvo Školička: Sál na Vráži – čtvrtek
15.00-16.00 (ukázková hodina s náborem bude
13. 6., přijímány budou ročníky 2014-2015)
Starší přípravka: Hala VČ, po+st 16.00-17.30
(ukázková hodina s náborem bude 10. 6., přijímány budou ročníky 2012-2013). Nabízíme
možnost vyzvedávání dětí z družiny v Mokropsích a v případě zájmu i ze školky Ottománek
(od září).
Těšíme se na nové adepty, kteří se přijdou na
náborové lekce podívat – zájemci prosím pište
předem na karolina.sportgym@gmail.com.
Za K-sport-Gym
Karolína Mrázová a kolektiv trenérů

Oslavy modelářství s Model klubem Černošice
Kdy: sobota 22. června od 10.00
Kde: zimní stadion
Blíží se konec školního roku, blíží se konec naší
38. sezóny, opět velmi úspěšné sezóny, kdy
Model klub Černošice ukázal kvalitu na mnoha
soutěžích po republice, respektive naši členové
svými výkony.
Tradičně na počátku kalendářního roku jsme
na Letné úspěšně reprezentovali s házedly. Ve
všech věkových kategoriích jsme byli na předních místech. Z mladších žáků byl Petr Špor stříbrný a Vláďa Knop bronzový. Stříbro získal i Pavel Krauz ze starších žáků a bronz v seniorské
kategorii pak Jiří Soukup.
Pokračujeme v pořádání již letitých seriálů
soutěží kategorie F3K = to jsou rádiem řízená
házedla, která se do vzduchu vyhazují krouživým
pohybem a plní různé úlohy. Tento seriál osmi
soutěží pořádáme na letištích na Vypichu, u Klecan, u Běchovic, u Černolic. Všechno jsou to

oblíbená letiště, přijíždějí k nám nejlepší modeláři republiky, mnoho reprezentantů.
Naše idea je dopracovat se s mladými k této
atraktivní kategorii. Je to obtížné hlavně finančně, obzvlášť bez podpory města. Naší nevýhodou je, že soutěže pořádáme a létáme na letištích mimo obce, mimo Černošice.
Jednou z mála možností, jak se s námi setkat, je v Černošicích na zimním stadionu, a to
v sobotu 22. června od 10 hodin při oslavách
modelářství. Malé halové modely tradičně zapůjčíme i volně příchozím dětem. A ve dnech
13. a 14. července při soutěžích několika halových kategorií. Těšíme se na setkání.

Pro nový školní rok = novou sezónu chystáme
znovuotevření kroužku plastikového modelářství, a to ve čtvrtek od 16 do 18 hodin. Už se
můžete hlásit.
K tomu pokračujeme v leteckém modelářství,
zahájíme od září už 39. sezonu – letečtí modeláři se scházejí ve středu.
Také nás čeká koncem října tradiční reprezentace na veletrhu Model Hobby 2019, kde
již mnoho let prezentujeme stavbu plastikových
modelů. Zájemce o modely mezi nás srdečně
zveme. Rovněž udržujeme tradiční partnerství s modeláři polské Olešnice na soutěžích,
v osobních setkáních. Rádi přijmeme všechny
zájemce o modelářství a naše činnosti.

Příměstský tábor i nový kroužek
O prázdninách chystáme v srpnu letní modelaření, 35. ročník letního tábora v Černošicích.
A to první 2 týdny v srpnu tohoto roku. Zájemcům poskytneme potřebné informace.

Lumír Apeltauer
Kontakt:
e-mail: L.apeltauer@volny.cz
tel.: 605 545 615

FOTO: archiv Model klubu Černošice

-- Černošičtí modeláři za sebou mají úspěšnou sezónu. -22
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Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů
začínáme 9. 9. 2019
více na www.sokolcernosice.cz
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více na www.sokolcernosice.cz

Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů
DĚTI



Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů
DOSPĚLí

CVIČENÍ PRO DĚTI 2019/2020
začínáme 9. 9. 2019

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (RD)





více na www.sokolcernosice.cz

pro děti od 2 do 5 let
cvičení hravou formou v tělocvičně a na zahradě Sokola
cvičíme s různými pomůckami (míče, padák, obruče, balanční kameny, atd.)
více na www.sokolcernosice.cz
první seznámení s nářadím (kruhy, lavičky, žebřiny, atd.)
RD 2-4 roky: ÚT 9-10h, RD 3-5 let: ÚT 15.30-16.30h

AEROBIK






cvičení pro začátečnice i pokročilé
kondiční cvičení s posilováním, jednoduché sestavy
cvičíme s náčiním (overbally, gymbally, činky, stepy)
závěr hodiny vždy patří strečinku
PO 19.00 – 20:30h

BUĎ FIT PRO ŽENY

Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyškolených trenérů
 cvičení pro každého ve středně rychlém tempu
 cvičení bez poskoků a sestav
SPORTOVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY + 1.třída
 pro
děti ve věku
od 5 do 8 S
let DĚTMI (RD)
CVIČENÍ
RODIČŮ
 základy atletiky, gymnastiky, všestranný pohybový rozvoj
 pro děti od 2 do 5 let
 míčové a jiné pohybové hry
 cvičení hravou formou v tělocvičně a na zahradě Sokola
 PO 17-18h,
ÚT 16.30–17.30h, ST 16:30-17:30

 posílíme střed těla (CORE training) a problémové partie
 cvičíme s pomůckami (overbally, posilovací gumy, malé činky)
 NE: 19-20h

 cvičíme s různými pomůckami (míče, padák, obruče, balanční kameny,
atd.)
BODYSTYLING
 první seznámení s nářadím (kruhy, lavičky, žebřiny, atd.)
 cvičení pro začátečnice i pokročilé
 posilovací cvičení zaměřené na tvarování postavy
 RD 2-4 roky: ÚT 9-10h, RD 3-5 let: ÚT 15.30-16.30h

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA

 pro děti od 5 do 6 let
 osvojení základních pohybových dovedností hravou formou
 BĚHEJ,
SKÁKEJ, HÁZEJ
...ATLETEM SE MŮŽEŠ
STÁT!
SPORTOVKY
PRORÁD
PŘEDŠKOLÁKY
+ 1.třída
 ČT 17-18h
 pro děti ve věku od 5 do 8 let

 základy atletiky, gymnastiky, všestranný pohybový rozvoj

POHYBOVKY
PRO ŠKOLAČKY
 míčové
a jiné pohybové hry





pro dívky
od 617-18h,
do 11 let ÚT 16.30–17.30h, ST 16:30-17:30
 PO
základy atletiky, základy gymnastiky, všestranné cvičení
míčové a jiné pohybové hry, švihadla, základy aerobiku
ATLETICKÁ
ST
17.30-18:30h PŘÍPRAVKA

 pro děti od 5 do 6 let
 osvojení základních pohybových dovedností hravou formou
STOLNÍ TENIS
 veBĚHEJ,
 pro děti
věku od SKÁKEJ,
8 do 18 letHÁZEJ RÁD ...ATLETEM SE MŮŽEŠ STÁT!
 základy
tenisu, následná průprava ke zlepšování hry
 stolního
ČT 17-18h

 pravidelně pořádáme turnaje pro členy sokola
 talentovaní hráči se mohou zařadit na soupisku TJ Sokol Černošice a hrát soutěž
POHYBOVKY
PRO
ŠKOLAČKY
 ÚT:
17.30-19.30h, PÁ:
18.30-19.30h,
SO: 9-11h

 pro dívky od 6 do 11 let

 cvičíme s pomůckami (posilovací gumy, overbally, malé činky, stepy)
 konec hodiny „závěr 10- 15min. protažení posilovaných partií strečinkem
v kombinaci s jógou“
 ČT: 19-20:30h

STOLNÍ TENIS MUŽI
 ÚT: 19.30-22.30h, PÁ: 19.30-22h
 PO: 20-22h zápasy C týmu

STREATBALL MUŽI, ŽENY
 ST: 20-21.30h
KRUHOVÝ TRÉNINK MUŽI
 cvičení pro zlepšení kondice a koordinace
 TRX, činky, overbally, therabandy (příp. posilovací gumy), flowin apod.
 závěr patří strečinku
 ČT: 20:30-22h

 základy atletiky, základy gymnastiky, všestranné cvičení
GYMNASTIKA






CVIČENÍ PRO SENIORKY: Buďme aktivní do vysokého věku
 kondiční a posilovací cvičení v pomalém tempu aniž bychom zatěžovali klouby
 míčové
jiné7 pohybové
hry,
MLADŠÍ:
pro dětia od
let, příprava
našvihadla,
závody základy aerobiku
 zapracujeme na správném držení těla a koordinaci
 ST 17.30-18:30h
ÚT: 16-18h,
PÁ 14-15h, 15-16.30h
 protáhneme svaly, které mají tendenci se zkracovat
STARŠÍ: pro děti od 11 let, pokročilí závodníci
 PO: 9-10:30h, ST: 9-10h
STOLNÍ
PO:
18-20h,TENIS
ÚT: 18-20h, PÁ 16.30-18.30h
 PO: 9-10.30h, ST: 9-10h
 pro děti ve věku od 8 do 18 let
 základy stolního tenisu, následná průprava ke zlepšování hry
 pravidelně pořádáme turnaje pro členy sokola
 talentovaní hráči se mohou zařadit na soupisku TJ Sokol Černošice a hrát soutěž
 ÚT: 17.30-19.30h, PÁ: 18.30-19.30h, SO: 9-11h

Sokolské čarodějnice

Rej čarodějnic a černokněžníků se sletěl tem z 5.C, kteří pomáhali při plnění jednotliGYMNASTIKA
vých čaroher, a také všem, kteří dobrovolně
poslední dubnové
úterýpro
na děti
zahradu
Sokola
 MLADŠÍ:
od 7 let,
příprava na závody
přispěli do sokolské pokladny. Za vybrané
v Černošicích,
aby
si
mezi
sebou
poměřili
síly
 ÚT: 16-18h, PÁ 14-15h, 15-16.30h
příspěvky
nakoupíme nové náčiní pro cvičení
v létání nakoštěti
přes pro
překážky,
STARŠÍ:
děti odhodu
11 let,myší
pokročilí
závodníci
dětí.
do kotle, 
v závodech
pavouků,
vyráběníPÁ
nej-16.30-18.30h
PO: 18-20h,
ÚT: 18-20h,
Těšíme se na vás opět příští rok na konci
různějších lektvarů a v mnoha dalších disciplínách hodných čarodějnického umu. Závěreč- dubna!
ný oheň s opékáním špekáčků ukončil letošní
Čarodějnice Pavoučice
magické odpoledne.
Sokol Černošice
Ráda bych tímto poděkovala rodičům a děFOTO: archiv Sokol Černošice

Pozvánka
na výlet do Jičína
pro seniory

Sokol Černošice zve všechny černošické seniory 65+ na výlet do Jičína s návštěvou jeho historických památek. Pojedeme autobusem v úterý 18. června z Černého mostu v 8.40 hodin,
tj. z Černošic vlakem v 7.19 hodin. Návrat před
večerem.
Výlet je zdarma, ale na jízdné vybíráme vratnou zálohu 100 Kč. Termín přihlášek je do
12. června. Zájemci se mohou přihlásit každé
pondělí nebo středu v sokolovně od 9 do 10 hodin u sestry Randlové či Horešovské.
Helena Randlová

Mariánská pouť
bude 17. a 18. srpna
na návsi u kostela

Zapište si prosím do svých kalendářů datum
letošní Mariánské pouti. Můžeme se opět těšit na hudbu rozličných žánrů, jarmark, pohádky pro děti a hlavně na sousedské setkání na návsi před kostelem. Tak nezapomeňte
17. až 18. srpna se uvidíme na pouti.
Pavel Blaženín
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ČČK Černošice

Motto: A už je tu zas našich toulek čas.
FOTO: Luděk Cvrček

-- návštěva léčivého pramene v Dobré Vodě --

Druhý výlet Červeného kříže nás zavedl do Dobré Vody, kde je v bývalém vojenském prostoru
opravený kostel sv. Vintíře s unikátním skleněným oltářem a křížovou cestou. V blízkém prameni jsme se napili léčivé vody a pokračovali do

Hartmanic. V nově opravené židovské synagoze
byla po poutavém výkladu možnost prohlídky
fotografií zaniklých židovských osad. Velký mechanický betlém, který představuje Sušici a její
okolí, je umístěn v Sušickém muzeu, kde jsou
ještě k vidění práce bývalých skláren, kováren
a to, co Sušici nejvíc proslavilo, sirkařská expozice. Je velká škoda, že na to, co nás proslavilo
v celém světě, se musíme už dívat jen v muzeu.
Přes studené počasí jsme si výlet užili a těšíme
se na další.
Třetí výlet je 5. června na hrad Houska, do
Doks a Mšeno – Pokličky, cena je 250 Kč (omylem bylo uvedeno 350 Kč). Další výlet, v pořadí
už čtvrtý, je 3. července, a zavede nás do Vimperka, prohlédneme si město a Dolní zámek,
pak budeme pokračovat na Borová Lada – Chalupskou slať.

-- skleněný oltář sv. Vintíře v Dobré Vodě --

Další výlety:
• 7. 8. Železná Ruda
• 4. 9. Rožmitál pod Třemšínem
• 2. 10. Bechyně, Týn nad Vltavou
Za ČČK
Helena Mouchová a Eva Cvrčková
-- skleněný betlém v kostele sv. Vintíře --

12. Fashion Piknikem stylově přivítáme léto!
Kdy: neděle 23. června v 15.00
Kde: prostranství před nádražím v Mokropsech
Srdečně zveme všechny milovnice i milovníky módy a stylové zábavy na
dvanáctý černošický Fashion Piknik, tentokrát s podtitulem Welcome
Summer! A bude to opět krásné, barevné a hodně letní! Sejdeme se v neděli 23. června a už nyní se nemůžeme dočkat.
Proberte opět skříně, komody, šatníky i šatny a vyberte módní kousky,
které jste si koupili, ale nakonec je moc nebo dokonce vůbec nenosíte.
Rezervujte si své místo v butiku pod širým nebem a přijďte je nabídnout
svým sousedkám. Pokud máte naopak dojem, že vaše skříně zejí prázdnotou a v létě nebudete mít co na sebe, dorazte nakupovat. Butik mezi
stromy nabídne opět nepřeberné množství stylů, velikostí a barev oblečení, bot i různých doplňků.
Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodly hodit do gala i náš mokropeský
podchod, vracíme se na místo prvního Fashion Pikniku, tedy na prostranství před nádražím Černošice Mokropsy a módní událost tak spojíme se
slavnostním otevřením nového podchodu.

Drinky, hudba, móda
Těšte se na letní mejdánek, kde nebudou chybět výborné drinky, hudba,
móda, a když se nebudete stydět, tak ani módní přehlídka. Pro vaše pohodlí připravíme opět zkušební kabinku i velké zrcadlo. Vzít můžete i děti,
pro které bude připraveno malování na obličej a dobroty ve sweet baru.
A dress code? Zapomeňte na černou a dorazte v barvách, do vlasů
nebo na klobouk si vetkněte květinu, nasaďte sluneční brýle a vydejte
se na tropickou party. Začínáme tradičně v 15 hodin a končíme kolem
18 hodiny, nebo jak se nám bude chtít.
Detaily našeho letního mejdánku budeme postupně odhalovat, rozhodně si ho nenechte ujít, další bude až na podzim! Zájemci o prodej se
mohou registrovat tradičně na našem webu www.partyaoslavy.cz/piknik
a všechny novinky můžete sledovat také na naší stránce na facebooku
@partyaoslavy.
Těšíme se!

inzerce

Hledám paní na žehlení
2x měsíčně

Tel. 731 672 685
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Tutte Le Note zve na koncert
Kdy: neděle 9. června v 16.00
Kde: kostel sv. Martina a Prokopa v Karlíku
Jaro dětský pěvecký sbor prožil při přípravách
na několik vystoupení a také na očekávaný závěrečný koncert. Ten se jako loni odehraje v kostele sv. Martina a Prokopa v Karlíku, kam srdečně zveme všechny příznivce v neděli 9. června
od 16 hodin.
Na konci března se koncertní oddělení zúčastnilo soutěže sborů ZUŠ v Berouně, kde
jsme obdrželi bronzové pásmo. Na velikonočních trzích v Dobřichovicích v polovině dubna
zazpívala černošická přípravka i koncertní oddělení pod vedení Lídy Plzákové, která zastoupila
našeho uměleckého vedoucího Martina Vydru.
Ten tou dobou vystoupil spolu s jiným sborem
v partnerském městě západočeského Nepomuku až v daleké Brazílii. Na prvního máje jste
mohli na 10. ročníku Pohádkového lesa z Let
na Mořinku potkat dvě pohádkové bytosti, které
pro malé návštěvníky připravily jedno stanoviště
i zevrubné informace o našem sboru. 31. května proběhl další ročník ZUŠ OPEN, kde černošická přípravka zazpívala dopoledne školkovým

dětem a žákům školy, koncertní oddělení zase
odpoledne družinám a kolemjdoucím. Přispěli
jsme tak k "pokřtění" nového amfiteátru/venkovní učebny pod mokropeskou školou. V sobotu
1. června děti z koncertního pokračují do Litně, kde budeme objevovat zámeckou zahradu

spolu s dalšími malými hudebníky z okolních základních uměleckých škol v rámci regionálního
setkání projektu Magdaleny Kožené.
Simona Kysilková Šnajperková
Dětský pěvecký sbor Tutte Le Note

FOTO: archiv Tutte le Note

Jazz Černošice 2019 - program

-- Sbor Tutte Le Note koncertuje pravidelně. -FOTO: archiv Mikrochor

5. 6. - středa
• Hammond Trio
17.00 / Park Berounka - Open Air / vstup zdarma
• Mifun
18.00 / Club Kino / vstup 100 Kč /
• Dobré ráno Blues band (CZ/USA)
20.00 / Restaurace Pod Lípou / vstup zdarma
• Pohřební kapela
20.30 / Restaurace Bolleta / vstup zdarma
6. 6. - čtvrtek
• Veronika Moudrá & The Band - 1. koncert pro školy
10.00 / Club Kino / vstup 80 Kč
• Veronika Moudrá & The Band - 2. koncert pro školy
11.00 / Club Kino / vstup 80 Kč
• Second Band, Chorus Puellaris, Dech Band
19.00 / Club Kino / vstup 80 Kč
• Emil Viklický & Petr Dvorský
20.00 / Modlitebna Církve bratrské / vstup 120 Kč
7. 6. - pátek
• JJ Brass Band - Marching Band
16.30 / Centrum Vráž Open Air / vstup zdarma
• JJ Brass Band - Marching Band
17.30 / Club Kino - ulice Karlštejnská - nádraží Černošice tam a zpět
Open Air / vstup zdarma
• Back Side Big Band - Jan Spálený & ASPM - Crystal Monee Hall Band
(USA / CZ)
19.00 / Club Kino / vstup 250 Kč
8. 6. - sobota
• Majk Simbiosis
10.00 / restaurace Bolleta - Open Air jazzová snídaně / vstup zdarma
• Ondřej Štveráček Quartet, Paul Batto (SLO), Yellow Sisters
19.00 / Club Kino / vstup 250 Kč
9. 6. - neděle
• Jiří Suchý a Jitka Molavcová v doprovodu Orchestru divadla Semafor
"Nezapomenutelné písně, na které se zapomnělo"
20.00 / Club Kino / vstup v předprodeji 450 Kč, na místě 500 Kč

-- Smíšený sbor Mikrochor vystoupí pod vedením sbormistra
Lukáše Prchala. --

Předpremiéra Mikrochoru
Kdy: neděle 16. června v 19.00
Kde: Club Kino
V černošickém Club Kině proběhne v neděli 16. června předpremiéra nového programu smíšeného sboru Mikrochor pod vedením sbormistra Lukáše Prchala. Pojmem „Rhytmic Choir“ se ve světě označuje
sbor, který provádí populární písně a cappella, tedy bez doprovodu
nástrojů. Od běžného sborového vystoupení se liší především tím, že
je celý sbor kontaktně nazvučený a doprovázený dvojicí beatboxer plus
vokální basista.
V našem případě to budou Štěpán Janoušek, basista z vokální skupiny Skety a Tiny Beat, vícenásobný mistr ČR v beatboxingu. Můžete
se těšit na písně M. Jacksona, skupiny Toto, Tori Amos, oblíbené hity
z filmu Moulin Rouge, ale i další, méně známé rockové a popové kusy.
Účinkují: smíšený sbor Mikrochor, Štěpán Janoušek – bas, Tiny Beat
- beatbox / vocal percussion a celé těleso řídí sbormistr Lukáš Prchal.
Vstupné 100 Kč.
Pavel Blaženín
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BROTHERS & THE PETERS a BACK TO ROOTS
Kdy: pátek 21. června v 19.00
Kde: Club Kino
Tento páteční večer bude patřit dvěma nadějným blues-rockovým formacím BACK TO
ROOTS a BROTHERS & THE PETERS, které jsou
inspirovány jak společnými hudebními kořeny, tak
i místem vzniku, a to v nedalekém Berouně.
Spojujícím prvkem obou kapel je Vlasta Kokeš, který usedá za bicími v obou zmíněných
formacích. Změnou ve skupině BROTHERS &
THE PETERS je pozice frontmana, kde za mikrofonem stojí nový zpěvák a kytarista Jan Vlasák.
Honza mimochodem vyrábí úžasné kytary a kytarové kabinety pod značkou Vivian Instruments.
Přestože kapely hrají starou muziku, snaží se jí
přenášet na posluchače moderně.
Členy hudebního projektu nazvaného Back
to Roots jsou Bob Rathan (zpěv, rytmická kytara, foukací harmonika), Marek Horák (kytara,
doprovodný zpěv), Vlasta Kokeš (bicí) a Ángel
Corbacho (baskytara). Jedná se o kombinaci
stylů (crossover), které se pohybují na pomezí
blues rocku, blues, rock'n'rollu, baladického
rocku a funky, což by se dalo také vyjádřit frází
„roots music“.

Velkou inspirací je pro ně Chicago blues a hudebníci jako Muddy Waters nebo Buddy Guy,
stejně jako další důležité osobnosti světového
blues rocku (například Eric Clapton, Stevie Ray

Vaughan, Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd nebo Jonny Lang).
Vstupné 100 Kč.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv kapely

-- Novým frontmanem skupiny BROTHERS & THE
PETERS je Jan Vlasák. --

Vila Rudolfa

Zdeňka Lhoty 469, 25228 Černošice
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7. - 9. 6. 2018
13-18 h
Program:

Prohlídka
prvorepublikové
zahrady doplněné o ovocnou a
zeleninovou zahradu nové éry.
Nabídka produktů z naší
zahrady, občerstvení.
Výnos bude darován do
Fondu Černošice

z města a okolí

květen
31. 5.
31. 5.–7. 6.
31. 5.

Přehled akcí v Černošicích
ZUŠ Open
Příroda tvoří nás a my tvoříme pro ni – výstava
Humanitární sbírka Diakonie Broumov

Amfiteátr pod ZŠ Mokropsy
denně 16.00-18.00, Galerie 90°, Centrum Vráž
15.00-18.00, Hasičská zbrojnice, Srbská 999

Humanitární sbírka Diakonie Broumov
Farmářské trhy
Farmářský trh
Dětský den / Jarmark / Královský průvod / Vinný košt
Mifun – workshop
Jazz Černošice – festival: sponzorský večer
Jazz Černošice – festival: Mifun
Jazz Černošice – festival: Second Band, Chorus Pullearis, Dech Band
Víkend otevřených zahrad: Vila Rudolfa
Jazz Černošice – festival: Back Side Big Band, Jan Spálený & ASPM, Crystal
Monee Hall Band (USA / CZ)
Jazz Černošice – festival: Ondřej Štveráček Quartet, Paul Batto (SLO), Yellow
Sisters
Letní kino na pláži: Naprostí cizinci – italský film
Jazz Černošice – festival: Jiří Suchý a Jitka Molavcová v doprovodu Orchestru Divadla Semafor
3. školní akademie aneb Škola základ života
Hokr Show
Friday Cocktail Night - Tropical Bar Open
Farmářské trhy
Farmářský trh
Bob Dylan‘s Birthday Concert - Petr Samšuk, Pavel Jartym and Sam‘s Band
Mikrochor - Rhythmic Choir – koncert
Šerpování 9. tříd
Hokr Show
Dopyjem a pudem - kapela sousedících muzikantů Pjéra la Šéze, Miloše Rábla
a Jardy Petráska
Brothers & The Peters / Back to Roots – blues-rockový koncert
Oslavy modelářství s Model klubem Černošice
Friday Cocktail Night - Tropical Bar Open
Letní kino na pláži: Východní přísliby – kriminální drama
Fashion Piknik
Kino: Léto s gentlemanem
Farmářské trhy
Farmářský trh
Narozeniny a jiné vylomeniny

9.00-13.00, Hasičská zbrojnice, Srbská 999
8.00-12.00, prostor před nádražím v Mokropsech
8.00-12.00. náměstí Centra Vráž
po celý den, Sportpark Berounka
9.00, Club Kino
Club Kino
18.00, Club Kino
19.00, Club Kino
13.00-18.00, Zdeňka Lhoty 469
19.00, Club Kino

Velké radotínské rodeo
Koncert sboru Tutte le Note
TJ Sokol Lipence – oslavy 100 let od založení fotbalového klubu, Rosický, Siegl
a Kohák se utkají ve střelbě pokutových kopů
Radotínská neckyáda
Noc na Karlštejně – legendární muzikál
Festival Porta

Říční lázně Radotín
16.00, kostel sv. Prokopa a Martina, Karlík
13.30, fotbalové hřiště, Lipence

červen
1.6.
1.6.
1.6.
1. 6.
2. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
7.–9. 6.
7. 6.
8. 6.
8. 6.
9. 6.
13. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
15. 6.
15. 6.
16. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
22. 6.
22. 6.
23. 6.
28. 6.
29. 6.
29. 6.
29. 6.

15. 6.
28. 6.
28. – 30. 6.

Pláž Mokropsy
19.00, Club Kino
17.00, Škola základ života
17.00 a 18.30, Club Kino
19.00, Club Kino
8.00-12.00, prostor před nádražím v Mokropsech
8.00-12.00. náměstí Centra Vráž
20.00, Club Kino
19.00, Club Kino
Club Kino
17.00 a 18.30, Club Kino, vstup zdarma
20.00, Club Kino
19.00, Club Kino
10.00, zimní stadion
19.00, Club Kino
Pláž Mokropsy
15.00, prostor před nádražím v Mokropsech
20.00, Club Kino
8.00-12.00, prostor před nádražím v Mokropsech
8.00-12.00. náměstí Centra Vráž
19.00, Club Kino

v okolí

červen
8. 6.
9. 6.
15. 6.

19.00, Club Kino

Radotín, u říčních lázní
20.30, nádvoří hradu Karlštejn
Lesní divadlo Řevnice

Pozn.: Květnový program Akademie Černošice najdete na straně 19.

BUKIFEST 2019 hlásí připraveno, aneb legenda bude střídat legendu
V letošním roce u nás vystoupí pan Jiří Veisser
a New Rangers a poplují s námi na lodi John B.
nebo nás vezmou na pole s bavlnou. Tak ať nám
svítí modrý měsíc! S paní Jitkou Vrbovou a Honzou Frühwirtem se co nevidět sejdem, tak snad
ještě nebude mít léto celtu sbalenou a na závěr
si obujeme modré semišové polobotky a dáme
si pořádnou porci rock‘n‘rollu s Pavlem Sedláčkem a skupinou Cadillak. Příjemnou atmosféru

celého večera dotvoří pan Milan Schmidt a jeho
sametový hlas.
Předprodej vstupenek s rezervací míst bude
zahájen na černošické pouti v sobotu 17. 8. od
10.30 do 18 hodin a v neděli 18. 8. od 11.30 do
16 hodin. Následně bude předprodej pokračovat
v otvíracích hodinách černošického Clubu Kino.
Vstupné v předprodeji je 250 Kč, v den konání
koncertu 300 Kč.

Město Černošice srdečně zve k nákupu vstupenek a k návštěvě našeho tradičního festiválku
v pátek 6. 9. od 19 hodin. Těšíme se na viděnou.
Pavel Blaženín
Michaela Voldřichová
Magdaléna Voldřichová
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Program červen 2018
►

1. 6. v 10.00

Club Kino na průvodu Karla IV.
- Park Berounka
Grilované prase, občerstvení, bohatý program.
►

2. 6. v 9.00

Mifun - Workshop
►

4. – 9. 6.

Jazz Černošice – festival
Podrobný program najdete na str. 1
►

13. 6. v 17.00 a 18.30

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

14. 6. v 19.00

Friday Cocktail Night - Tropical Bar Open
Novinka v Clubu Kino – pravidelné míchané
pátky.
Přijďte do Clubu Kino na venkovní cocktail bar
na míchané nápoje, alko i nealko. Bude-li počasí, tak i speciality na grilu, bar, akční drinky
s akční obsluhou a výbornou muzikou. Je tu jaro,
zima je již za námi a prázdniny jsou za chvíli.
vstup zdarma
►

15. 6. v 20.00

Bob Dylan‘s Birthday Concert
Petr Samšuk, Pavel Jartym and Sam‘s Band
V květnu 2019 slaví Bob Dylan 78. narozeniny.
Oslavte je s námi a zaposlouchejte se do jeho
nejkrásnějších písní, díky kterým obdržel Nobe-

lovu cenu za literaturu. Premiérově zazněl tento
koncert přesně v den 75. Dylanových narozenin, 24. 5. 2016 ve vyprodané Malostranské
besedě v Praze. Následně jsme tento program
zahráli i v Olomouci, Brně, Písku a opakovaně
v Praze. Poslechnete si největší hity i méně
známé Dylanovy songy v nejrůznějších verzích
a obsazeních. Bude mnoho sestav, hlasů, barev
i kontrastů, dechová sekce, krásné zpěvačky.
Během večera možná zažijete i překvapení ve
stylu: „Tu taky složil Dylan?“
Více informací najdete na www.petrsamsuk.cz
Zahrají a zazpívají:
Petr Samšuk – zpěv, akustická kytara, akordeon, foukací harmonika
Pavel Jartym – zpěv, elektrická kytara, akustická kytara
Jana Samšuková – zpěv, bicí, rytmika
Kamil Kyzlík – piano, Hammond varhany
Vlasta Novák – basová kytara, kontrabas, zpěv
Pavel Fiedler – tenorsaxofon
Jiří Bachtík – trubka, křídlovka
Myšán – foukací harmoniky
Julie Brožová – zpěv
vstup 150 Kč v předprodeji v Clubu Kino,
170 Kč na místě
►

18. 6.

Šerpování 9. tříd
►

►

19. 6. v 17.00 a 18.30

20. 6. v 20.00

Dopyjem a pudem
Dopyjem a pudem je kapela sousedících muzikantů Pjéra la Šéze, Miloše Rábla a Jardy Petráska.
Shodou okolnosti všichni tři se od začátku svých
muzikantských projektů zaměřili na rytmiku. Jarda je bubeník a Luděk i Pjér hrají na basové
nástroje.
V téhle kapele se ale Pjér ujal akustické kytary

22. 6. v 19.00

Friday Cocktail Night - Tropical Bar Open
Novinka v Clubu Kino – pravidelné míchané pátky - tentokrát v sobotu.
Přijďte do Clubu Kino, na venkovní cocktail bar
na míchané nápoje, alko i nealko. Bude-li počasí, tak i speciality na grilu, bar, akční drinky
s akční obsluhou a výbornou muzikou. Je tu jaro,
zima je již za námi a prázdniny jsou za chvíli.
vstup zdarma
►

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

a zpěvu, aby znaleckému publiku společně se
svými sousedskými přáteli zahráli písně, z nichž
některé nejspíš budete znát. Kapela Dopyjem
a pudem vám je ovšem zahraje dosti specifickým stylem, který prozatím označujeme jako
psajkedelik bluegrass.
Pokud má tedy někdo chuť pobavit se poslechem písní, které zná, a poslechnout si je trochu jinak, tahle kapela ho určitě potěší.
Při červnovém koncertu v Clubu Kino s kapelou
navíc vystoupí také světoznámý virtuóz klasické
kytary a emeritní člen Dopyjem a pudem – Pavel
Steidl, takže se opravdu máme na co těšit.
A ani další překvapení nejsou vyloučena.
vstup 150 Kč v předprodeji v Clubu Kino,
200 Kč na místě

28. 6. v 20.00

Léto s gentlemanem
Krimifest 2019 a Club Kino Černošice nabízejí
k rozjezdu na letošní prázdniny/dovolené film Jiřího Adamce a Jaromíra Hanzlíka LÉTO S GENTLEMANEM. Možná přijde i kovboj ...
vstup zdarma
►

29. 6. v 19.00

Narozeniny a jiné vylomeniny
Oslava narozenin všech, kteří se narodili v červnu – kdo má v červnu narozeniny, doražte do
Clubu. DRINK: Bacardi + Cola a malá pochutina
pro vás zdarma. Music and dancing. Myslíme na
Vás.
vstup zdarma
Lucie Barchánková
Zpracováno z podkladů od interpetů.
Pozn.: Informace k akcím, které pořádá v Club
Kině město Černošice, najdete v samostatných
textech.

Rosický, Siegl a Kohák se v Lipencích utkají ve střelbě pokutových kopů
Kdy: sobota 15. června v 13.30
Kde: hřiště v Lipencích
Fotbalistům TJ Sokol Lipence, kteří letos slaví
100 let od založení klubu, přijdou k jejich velkému výročí popřát slavné osobnosti. Na oslavě,
která se koná v sobotu 15. června od 13.30
na hřišti v Lipencích, si zahrají hvězdy ze Sigi
Teamu proti lipeneckému áčku a po nich Team
Celebrit proti družstvu žen Sparty, které získalo
mistrovský titul. Kopačky tak nazují nejlepší střelec ligy Horst Siegl, bývalý reprezentant a trenér
Ivan Hašek st., všeuměl Jakub Kohák, exreprezentační brankář Jaromír Blažek, rekordman
v počtu ligových titulů se Spartou Jiří Novotný,
bratři Ličkové, hokejista Jaroslav Bednář, Petr
Nedvěd a další.
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Ve vložené exhibici při střelbě penalt se představí i bývalý reprezentační kapitán a hráč Arsenalu, Dortmundu a Sparty Tomáš Rosický, dále
také Horst Siegl, kapitánka Sparty Adéla Odehnalová a samozřejmě Jakub Kohák. Na vítěze
soutěže si bude možné vsadit a vyhrát večeři
v restauraci Yoshihashi Sushi, kterou provozuje
Ivan Hašek mladší.
Na zábavném odpoledni pro celou rodinu se
předvedou i žáci místní školy, cvičenky aerobiku
i zasloužilé „holky Sokolky“, zmenšené modely
letadel budou nad hlavami diváků ovládat lipenečtí modeláři. Pro nejmenší bude zdarma k dispozici skákací hrad, obří nafukovací skluzavka
a fotbalové rodeo.
Jiří Kábele

FOTO: archiv TJ Sokol Lipence

-- Tomáš Rosický a Horst Siegl --

z města a okolí

PORTA v Řevnicích již podvanácté
2xFOTO: archiv festivalu

-- Skladatel, textař a hudebník Jaroslav Wykrent --

Kdy: 28.–30. června
Kde: Lesní divadlo Řevnice
Finále festivalu Porta se v Lesním divadle v Řevnicích bude konat již podvanácté.
Porta podporuje mladé kapely a písničkáře,
kteří se pohybují v oblasti folk, country a kytarové hudby. Čtrnáct finalistů a čtrnáct semifinalistů
z celé České republiky se bude poslední víkend
před prázdninami ucházet o získání legendární

sošky Porty. Celá soutěž se prolíná vystoupením
hostů, kdy většina z nich tuto cenu již získala
v průběhu dvaapadesátileté soutěže.
Vzácnými hosty letošní Porty tedy budou legendy naší folk a country scény: Spirituál Kvintet, Jaroslav Wykrent, Hop Trop, Naďa Urbánková a Bokomara, COP, Petr Bende, Slávek
Janoušek, Fleret, Marien, Nezmaři, Rangers
Band, Pavlína Jišová, Přelet M.S., Tereza Ba-

lonová (vítěz 2018), Aleš Petržela (vítěz 2017),
a vítěz kytarové soutěže SAI Peter Vaško.
Porta startuje tradičně v pátek v 18 hodin.
Více informací najdete na www.porta-festival.cz
Vstupenky lze objednat na webu Porty nebo
tel: 608 550 847.
Jiří Vondráček

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Knihy pro dospělé:
BACON, Jehuda: Dokud žijeme, musíme se
rozhodovat – kniha o moudrosti člověka, který
prožil hrůzy koncentračního tábora, ale nezlomilo jej to;
BRYNDZA, Robert: Smrtící tajnosti – nový
případ Eriky Fosterové, o brutální vraždě tanečnice;
CIMA, Anna: Probudím se na Šibuji – debutový román české japanoložky, který se odehrává na dvou kontinentech a ve dvou časových
rovinách;
DENEMARKOVÁ, Radka: Hodiny z olova –
rozsáhlý román, inspirovaný autorčinými pobyty
v Číně;
DVOŘÁK, Otomar: Místa zrychleného tepu
– tipy na cesty za skrytou krásou naší země;
ESCOBAR, Mario: Osvětimská ukolébavka
– historický příběh z 2. světové války;
FERRANTE, Elena: Dny opuštění – italský
psychologický román;
HORÁKOVÁ, Pavla: Teorie podivnosti – český román pro ženy;
HUŠKOVÁ, Jana: Rod Rychetských – historie
rodu Rychetských od 19. století do současnosti;
JEDLIČKA, I. M.: Červený mustang se nevrátil – česká detektivka;
KÁBRTOVÁ, Lidmila: Místa ve tmě – sbírka
volně provázaných povídek, životy hrdinek jsou
sice neurovnané a poházené, přesně jako životy
většiny z nás, ale z literárního hlediska, je zde
vše na svém místě;

KARIKA, Jozef: Trhlina – legenda, záměrná
mystifikace, nebo děsivá skutečnost? Tuhle
otázku si klade i autor. Předkládá strhující hororový příběh a nechává čtenáře, aby našel odpověď;
LUKÁŠKOVÁ, Markéta: Losos v kaluži – příběh podaný s humorem a nadzemským nadhledem;
MAY, Peter: Ochráním tě – netradiční kriminální příběh, autor se vrací na ostrov Lewis;
MAYLE, Peter: Mých 25 let v Provenci – poslední pocta kraji vín, levandule, mistrálu a moři
od britského labužníka života;
MORNŠTAJNOVÁ, Alena: Tiché roky – intimní rodinné drama, kde hlavní roli hrají náhody
a lidské charaktery;
OEHME, Nick: Psi v džungli velkoměsta –
kniha je plná užitečných rad a praktických tipů
a pomůže všem pohybovat se městem – ať už
po dvou nohách, nebo na čtyřech tlapách;
PAWLOVSKÁ, Halina: Díky za fíky – humoristický román o ženské touze po lásce, vášni
a uspokojení;
SETTERWALL, Carolina: Doufejme v to nejlepší – autentická a upřímná zpověď o ztrátě,
lásce a naději;
STROKSNES, Morten: Kniha o moři, aneb,
Umění lovit ve čtyřech ročních obdobích na
otevřeném moři z gumového člunu žraloka
grónského – kniha je plná osobních zážitků
a historek i faktů, o životě v moři i na norském
pobřeží a líčí lov na velikou rybu, kterou nejspíš
nikdy nechytnou;

ŠÍP, Karel: Karneval paměťových buněk –
vzpomínky a postřehy moderátora populární
talkshow Všechnopárty;
UBAM, Obonete S.: Sedm let v Africe – autobiografický příběh českého syna nigerijského
krále.
Knihy pro děti a mládež:
Hledej a najdi světová velkoměsta – v knížce čtenář navštíví světová velkoměsta a hledá
v nich vtipné postavičky, zajímavá zvířata a neobvyklé předměty, pro čtenáře do 10 let;
Chaloupka na vršku – komiksové zpracování
8 vybraných dílů televizního večerníčku;
BORŮVKOVÁ, Vendula: 1918 aneb Jak jsem
dal gól přes celé Československo – první
léta Československé republiky očima jedenáctiletého Jendy Vosiky, z bouřlivých Sudet až na
Podkarpatskou Rus, beletrie pro starší děti;
KRATOCHVÍL, Miloš: Kouká roura na kocoura – knížka plná bláznivých básniček, pro děti
od 5 let;
RUCK-PAUQUET, Gina: V  každém lese je
myš, která hraje na housle – příběhy o zvířatech, plné dětských snů, pro děti od 6 let;
ŠKALOUDOVÁ, Renata: Rozumí koza petrželi? – kniha přísloví a rčení, jak porozumět
dospělým.

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

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00
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STAVEBNÍ PRÁCE

- zednické a obkladačské práce
- opravy, rekonstrukce, fasády
- sádrokartonářské práce
- malířské práce, štuky, omítky
- pokládka podlahových krytin
- chodníčky, terasy, ploty, práce na zahradě
- bourací práce apod.
- děláme i drobné opravy - „hodinový manžel“
Kontakt: 608 72 50 84

!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !!
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Stěhování a doprava.
Tel.:773 484 056
Hlídání dětí v úterý a doučování/příprava
na 8letá gymnázia z českého jazyka
dle domluvy.
Tel.: 604 175 675

MUDr. Šárka Bílková
Černošice, Měsíční 1943
Objednání na tel. 603 142 199

Komplexní vyšetření v oboru INTERNÍHO LÉKAŘSTVÍ:
léčba krevního tlaku, srdce, cév, žil, zažívacího traktu, plic
a dýchacích cest, ledvin a močových cest, metabolické poruchy
krevních tuků, onemocnění cukrovkou, štítné žlázy, osteoporózy,
poradna pro obezitu.

ULTRAZVUKOVÁ DIAGNOSTIKA
Předoperační vyšetření, vyšetření těhotných,
vyšetření na zdravotní průkaz, řidičský průkaz apod.
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Není požadováno doporučení k vyšetření

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

 ZŠ MOKROPSY, ZŠ KOMENSKÉHO
klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, populární zpěv,
rychlokurz klavíru pro dospělé
 učíme se hrát pro vlastní potěšení
 písničky si sami vybíráte

 žádné stupnice, žádné etudy
 první 2 hodiny výuky nezávazné

HRAJEME NAPŘ.: KOČKA LEZE DÍROU, MACH A ŠEBESTOVÁ, TŘI ČUNÍCI,
DĚLÁNÍ, STATISTIKA, NAJEDNOU, SOFIA, CESTA, HONKY TONKY BLUES,
TANČIT, ZA 100 LET, PIRÁTI Z KARIBIKU, HALLELUJAH.
PŘIHLAŠOVÁNÍ: DOPORUČUJEME V KVĚTNU
e-mail:
info@pavelhokr.cz
tel.:
608 745 262

www.pavelhokr.cz

Kominictví a kamnářství
K&K SVOBODA Černošice
Čištění komínů
Zpráva o provedení kontroly na místě
Čištění plynových kotlů, kamen a krbů
Vložkování komínů
Výstavba a rekonstrukce kamen a krbů
 Opravy komínů, kamen a krbů







Michal Svoboda, tel: 604 232 751
email:michalfreedom@seznam.cz
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Prodejna české lidové výroby
Hana Rozenská – Radotín, Vrážská 1531 (vedle nádraží)

Nabízíme zboží výhradně Českých výrobců
keramika l košíkařina l dřevěné hračky l ubrusy
Po-Pá: 9-12, 13-17
So: zavřeno
tel.: 603 44 99 40, www.hanarozenska.tk

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení
Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín
mobil: 606 83 44 85
inzerce

Truhlářství Hložek
zakázková výroba
kuchyně
schodiště
dveře
podlahy
vestavěné skříně
zahradní program

Hořejší 89, Kosoř
Tel. 607 616 886
e-mail: truhlarstvi-hlozek@seznam.cz
www.truhlarstvi-hlozek.cz

AUTO
PNEU

PROVÁDÍ:
Rekonstrukce koupelen a soc. zařízení na klíč
Opravy, rekonstrukce a montáž nových zařízení
včetně dodávky materiálu
Drobné zámečnické práce
e-mail: KPiksa@seznam.cz
tel.: 251 642 103 po 18. hodinČ

SERVIS V ČERNOŠICÍCH

KVALITNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A DOBŘE ODVEDENÁ PRÁCE JE U NÁS SAMOZŘEJMOST.

www.zjservis.cz
tel.: 604 519 111
DOBŘICHOVICKÁ 1014 - VEDLE ESO MARKETU
ČERNOŠICE, 252 28 · SERVIS@zjservis.cz
PO-PÁ 7 -17, SO 8 -12 NEBO PO TEL. DOHODĚ

27(9ġ(12'(11Ď±
VUiåVNi3UDKD±5DGRWtQ

Objednávky 

www.lunaexpres.cz

Instalatérství Nikolský
veškeré instalatérské práce:
4 rekonstrukce koupelen, staré vodoinstalace,
kanalizace – odpadů
4 nové instalace dle projektu
4 výměny boilerů včetně dodání domácích
vodáren, sacích košů, připojení praček,
myček
mobil: 603 444 823

tel.: 251 643 266
32 |
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tel.: 251 641 208, mobil: 736 710 244, info@zlatnict

Baby Club OTTOMÁNEK s.r.o.
Tel.: 603 495 368, 603 745 576
E-mail : info@ottomanek.cz

www.ottomanek.cz:

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY,
SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA,
GARNYŽE, ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE
A TYČE NA MÍRU

Přijímáme přihlášky:

►

MŠ OTTOMÁNEK
● školka s angličtinou a plaváním

►

Stanislav Bendík

● celodenní provoz

Pro Váš interier

● možnost i zkrácené docházky

u

KURZY PLAVÁNÍ
● pro kojence a batolata
● pro děti od 4 do 15 let
● bazény

Černošice
Dobřichovice

mobil: 602 294 754
www.zaluzie–bendik.cz

Horizontální žaluzie všech typů
žaluzie (šíkmé, oblouky)
u Dřevěné vertikální i horizontální žaluzie
u Látkové žaluzie – plisse (různé atypické tvary)
u Látkové rolety
u Originální zastiňovací doplňky
u Baldachýny – velkoplošné zastínení
u Garnyže a záclonové tyče na míru
u Ozdobné doplňky oken
u Vertikální

Pro Váš exterier

Radotín

Markýzy
Sítě proti hmyzu
u Venkovní žaluzie
u Venkovní rolety
u Rolovací garážová vrata
u
u

www.ottomanek.cz

Zaměření – montáž – záruční a pozáruční servis

Doprava v okolí 10 km od Černošic zdarma

TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

Km 19,90 Kč centrum 420,– letiště 580,–
Předobjednávky tel. 603 414 823
B.Bazika Ukrajinská 1480, Černošice

Kateřina Kuťáková

Kadeřnictví

Otevřeno denně 9.00-19.00 hod. (na objednání)
Dr. Janského 438 (vedle samoobsluhy)
Černošice - Mokropsy

Tel. 730 899 322

34 |
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dámské
pánské
dětské

mobil:
www.z
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Do našeho týmu hledáme

učitelku mateřské školy
na 3 až 5 dní v týdnu.
Montessori a pedagogické vzdělání výhodou.
Respektující přístup k dětem podmínkou.
Volejte 777 009 945.
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Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:
�
�
�
�
�
�
�

Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz
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