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Kladenskou ulici ozdobily vzrostlé javor y
Ohlédnutí za černošickým jazzovým týdnem
Město už tradičně přivítalo své nové občánky
Děti rozdávaly řidičům jablíčka a citróny
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Test k fotu na titulní straně:
Nově zrekonstruovanou ulici Kladenskou
ozdobilo v minulých dnech třiadvacet
krásně zbarvených vzrostlých javorů
mleč. Stalo se tak v rámci naplňování
projektu +300, jehož cílem je během čtyř
let na veřejných plochách vysázet nebo
iniciovat výsadbu tří set kusů vzrostlé
zeleně. Iniciátor projektu, starosta města
Aleš Rádl (na snímku), uvedl, že na
zazelenění Kladenské se městu podařilo
získat dvoumilionovou dotaci ze Státního
fondu životního prostředí.
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Krajské priority v pohybu, nová budova mateřské školky v nejistotě
Brzké jaro je zpravidla čas, kdy se studenti středních škol chystají
na maturity a na zkoušky na vysoké školy, studenti devátých tříd
základních škol se chystají na zkoušky do škol středních, které si
vybrali pro svou další cestu životem, a ti nejmenší, kteří teprve
nastupují na cestu kolektivního vzdělávání, se v doprovodu rodičů
vydávají k zápisu do školek.
Zatímco prostoru pro další školní umístění starších studentů je, jak se
zdá, dostatek a školy vyšších stupňů se téměř předhánějí v nabídkách,
je stále větší problém umístit všechny zájemce o nástup do škol mateřských. V letošním roce hlásili ředitelé škol převis o téměř sto zájemců.
A to navzdory tomu, že místní kapacita pro umístění dětí se od minulého roku zvýšila díky již druhé soukromé
mateřské školce, která působí v katastru našeho města, o dalších dvacet pět dětí. Od podzimu by pak měla začít fungovat třetí privátní
mateřská školka, a to v lokalitě Slunečná, rovněž s předpokládanou kapacitou do dvaceti
dětí, a stále se snažíme poskytovat pomoc
s hledáním místa pro MŠ sdružení Petrklíč,
které je rovněž již velmi zkušené v privátním
poskytování předškolní péče v rozsahu zhruba dvaceti až třiceti dětí a snad bude schopné
dotáhnout své jednání o pronájmu jednoho
vhodného prostoru až do zdárného konce.
Tak veliký převis zájemců o umístění dítěte
do MŠ opět ukazuje, že když se zastupitelé
jednomyslně na minulém zasedání rozhodli
neměnit funkční využití budovy bývalé MŠ
v ulici Husova, bylo to rozhodnutí, které
bylo v souladu s veřejným zájmem. Opačný
názor měla tehdy pouze jedna zastupitelka, která svůj souhlas se zrušením této MŠ
veřejně prezentovala i v TV, ale na vlastní
hlasovaní o příslušné změně ÚP pak již
raději nedorazila.
Vedení města vedle toho, že poskytuje v rámci
možností podporu všem privátním poskytovatelům předškolního vzdělávání, připravilo
i vlastní projekt nové MŠ s kapacitou 75 dětí,
a to v lokalitě Vápenice v blízkosti stávající
základní školy. Náklady na realizaci tohoto
projektu jsou cca 45 mil Kč. Celý projekt byl



připravován tak, aby mohl být podán na příslušné výzvy Regionálního operačního programu, který vypisoval Středočeský kraj loni
na podzim. Poté, co se podařilo připravit kvalitní projekt a podařilo se nám i odvalit mu
z cesty všechny překážky tak, aby byl řádně
a po všech stranách připraven k realizaci, byl
do příslušné výzvy v řádném termínu rovněž
i podán. Takto ucelené a po všech stranách
připravené projekty se ve stanoveném čase
podařilo zpracovat pouze dvěma obcím.
Jaké však bylo naše překvapení, když jsme se
dozvěděli, že finanční alokace do této výzvy
byla z rozhodnutí nové rady Středočeského
kraje razantně snížena a preferovány budou
pouze projekty na výměny oken a drobné
dostavby, protože na jakýkoliv větší projekt
oproti původním plánům není v této výzvě
finanční prostor. Nic proti zateplování či
výměně oken, ale preferování těchto drobných projektů před projekty, kterými se zásadně zvyšuje celková kapacita pro umístění dětí,
rozhodně není tou cestou, která by měla vest
k tomu, jak obcím pomoci skutečně řešit ty
problémy, které samy považují za důležité.
Také z tohoto důvodu se minulý měsíc sešli
v Černošicích starostové okresu Praha západ,
kteří jsou změnou finanční politiky Středočeského kraje k významu schválených jednotlivých regionálních operačních programů
dotčeni stejně jako my. A stejně jako my dou-
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fají, že až se z finančních zdrojů od Středočeského kraje zrealizují takové pěkné projekty,
jako je například ,,Hostivická školní jídelna
bez příslušné budovy školy“ a další tomuto
podobné, budou zase finanční prostředky,
které sem proudí z Evropské unie, vedením
Středočeského kraje nasměrovány do těch
regionálních operační programů, které se teď

ocitly prakticky bez smysluplných prostředků, ale jejichž potřeba a existence vycházela
ze skutečně zjištěných zájmů jednotlivých
obcí. Pak se možná dočkáme toho, že se najdou prostředky, jimiž bude možné podpořit
i náš projekt nové mateřské školy. Držme si
palce, aby tomu tak bylo už v té nejbližší podzimní výzvě.
Mgr. Aleš Rádl, starosta

Stavební uzávěra v Černošicích na cestě do Evropy
Když jsem si nedávno na návštěvě u své milé
bývalé tchýně na Praze 5 prolistoval předvolební leták jistého politického uskupení věnovaný do ,,Evropského parlamentu“ a našel
v něm celé dlouhé pojednání o našem městě
a o našem místostarostovi a tom, kterak náš
místostarosta zbohatl, neb pro něj neplatí jakási stavební uzávěra, úplně ve mně hrklo. Tak,
říkal jsem si, on už Evropský parlament nejen
že bude řešit, soudě podle dosud viditelných
předvolebních billboardů, problematiku biomasy, lokální zaměstnanosti, techniku výpovědí z pracovního poměru či problematiku
zajišťování pracovních pomůcek na pracovišti,
on se asi teď už Evropský parlament bude také
zabývat i problematikou lokálního územního
plánování a vyhlašováním stavebních uzávěr.
Vida, říkal jsem si, jak pružně lze vykládat
pojem subsidiarita (princip, na který zakladatelé EU kdysi přísahali). Pak mi ale došlo, že to
jen jeden uchazeč o místo v parlamentu Evropské unie nemá o tomto tématu příliš co říci
a tak zkrátka píše, co ho zrovna napadne o tom,
o čem se mu psát chce. Koneckonců v těchto
volbách do Evropského parlamentu to tak přeci dělají skoro všichni. Problematika evropské
integrace a vlastní činnosti Evropského parlamentu je tak složitá, že se blíží nesrozumitelnosti, a skoro si nejsem jist, jestli sami poslanci
Evropského parlamentu vlastně vědí, co dělají.
Není proto divu, že v této volební kampani se
mluví skoro o všem možném, jen o tom Evropském parlamentu ne. Asi si tvůrci těchto voleb-

ních kampaní myslí, že jejich voličům to tak
bude bližší. Asi se znají.
Mně ovšem nezbývá, než abych zcela subsidiárně zareagoval na vznesená obvinění na té
úrovni, na kterou toto komunální téma patří,
tedy v místním zpravodaji s nákladem dva tisíce
kusů. Z evropských voličů v Praze 5 jsem zatím
mluvil jen se svojí bývalou tchýní, a to se jako
porušení subsidiarity, doufám, nepočítá.
Pionýr moderní propagandy Dr. Goebbels kdysi
mezi své poznatky jak manipulovat s veřejným
míněním zahrnul i zkušenost, že když se bude
nějaká lež opakovat stále dokola a dost dlouho,
najde se dost takových, kteří jí uvěří. Prostě proto, že dřív nebo později začnou mít posluchači
pocit, že to už přeci někdy slyšeli, tak na tom asi
něco bude. Že to i předtím slyšeli ze stejného
zdroje, je celkem vedlejší, protože jen málokdo
si pamatuje, co od koho slyšel. Naše zastupitelka
Ing. Göttelová se rozhodla, že bude stále dokola
opakovat, že místostarosta Jirout pro sebe získal v souvislosti se svým vlastnictvím pozemků
v Černošicích nějakou neoprávněnou výhodu.
Když se zcela jasně prokázalo, že při hlasování
o ÚP se jako osoba ve střetu zájmu zdržel hlasování a že jeho vlastnictví bylo všem zastupitelům
přesně identifikované a zastupitelé v jednom
případě vyjádřili souhlas se změnou a v jiném
nesouhlas, čili jinými slovy postupovalo se přesně podle zákona o obcích a v rozsahu kompetencí zastupitelstva, vytáhla paní zastupitelka
dalšího králíka z klobouku. Zastupitel Jirout
dostal neoprávněně výjimku ze stavební uzávě-
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ry, ačkoliv všude jinde tato uzávěra nadále platí.
Abych si snad mohl myslet, že to paní zastupitelka dělá jen z neznalosti a nikoliv ze zákeřného
zlého úmyslu, nesměl bych vědět, že problematika uvolňování stavebních uzávěr byla opakovaně diskutována na zastupitelstvech a zastupitelé
pochopili a vyjádřili souhlas s přijatým principem, který navrhla rada města.
Po všech peripetiích, kdy byl složitě a řadu let
hledán funkční model, jak zapojit vlastníky
pozemků, u nichž dochází ke změně formy
využití do výstavby městské infrastruktury, byl
nakonec jako jediný, který je v souladu se zákonem a je i efektivní, vybrán tento:
1. krok: Změna územního plánu, 2. krok: vyhlášení
stavební uzávěry na předmětnou lokalitu, 3. krok:
zpracování regulačního plánu, 4. krok: plánovací
smlouva s investorem, 5. krok: udělení výjimky ze
stavební uzávěry za účelem vybudování infrastrukturních a doprovodných staveb veřejného zájmu
dle předpokladů regulačního plánu (kanalizace,

vodovod, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení
hřiště, park, atd.), 6. krok: po kolaudaci a převedení infrastrukturních staveb v souladu s plánovací
smlouvou do vlastnictví města následuje zrušení
stavební uzávěry a vlastník pozemku může zahájit
realizace vlastního stavebního projektu.
Lokalita, která je v částečném vlastnictví pana
Jirouta, se v současné době nachází v režimu
výjimky ze stavební uzávěry udělené pouze za
účelem vybudování infrastrukturních staveb,
které budou následně převedeny do vlastnictví
města. K ničemu jinému udělená výjimka investory neopravňuje a všichni zastupitelé tento fakt
dobře znají, protože byl podrobně vysvětlen na
zastupitelstvu.
Jsem opravdu zvědav, jak s těmito fakty naloží
parlament Evropské unie, až na základě patrně
asi nějaké interpelace od jedné nově zvolené
evropské poslankyně se začne touto černošickou
kauzou zabývat.
Mgr. Aleš Rádl, starosta

61. schůze rady města
konaná 20. dubna 2009

• rada souhlasí s rozšířením kabelového vedení
NN pro dům č. p. 728 v Červánkové ulici
• I. rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 1682/48 ve Větrné ulici; II. rada
souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy, kterou se
stavebník zaváže přispět na rozvoj a obnovu vodovodu a kanalizace ve městě částkou 40 000 Kč
• rada souhlasí s uzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k úseku vodovodního
řadu o délce 150,6 m a k úseku řadu splaškové
kanalizace o délce 99,65 m v ulici Táborské mezi
společností Prague Hills, s. r. o., a městem Černošice za cenu 1 Kč
• rada souhlasí s dokončením stavby veřejného
osvětlení v ulici V Horce podle předložené cenové
nabídky
• rada souhlasí s navrhovanou úpravou zeleného
pásu před pozemkem parc. č. 1527/1 v Alešově ulici
• rada uděluje výjimku z opatření obecné povahy
č. 1/2007, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře, pro stavbu čerpací stanice pohon-

Odbor investic a správy majetku
• I. rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemcích parc. č. 1952 a 1953 ve Strakonické ulici;
II. rada souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy, kterou se stavebník zaváže přispět na rozvoj a obnovu
vodovodu a kanalizace ve městě částkou 40 000 Kč
• rada souhlasí s dokumentací pro stavební
a vodoprávní řízení pro stavbu supermarketu
v Radotínské ulici
• rada souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č. p. 850 v Jiráskově ulici
• rada souhlasí s vybudováním kabelového vedení
VN, NN a TS pro budoucích 22 rodinných domů
v Jitřní ulici pod podmínkou, že bude oddělen pro
stavbu TS vlastní pozemek a el. vedení pod Slunečnou ulicí bude vedeno protlakem a v žádném případě nedojde k porušení živičného povrchu komunikace a přilehlých ploch
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ných hmot na pozemcích parc. č. 4271/11, 4271/36
a 4172/37 v Radotínské ulici
• rada ve věci Malování interiéru a rekonstrukce
dveří budovy MěÚ v Riegrově ulici souhlasí s provedením prací: nalakování interiérových dveří a zárubní, opravy vstupních dveří do suterénu, výmalby
chodby – suterén a výmalby schodiště dle návrhu
• rada rozhodla o vyhlášení záměru prodeje
objektů č. p. 286 (V Mýtě) a č. p. 232 (V Boroví)
formou obálkové metody (nejvyšší nabídce)
• rada ukládá odboru investic jednat o požadavku
na vybudování telefonní přípojky v oblasti Vápenice
• rada souhlasí s přijetím cenové nabídky firmy
Aquaconsult, s. r. o., na realizaci 2. etapy telemetrie
ve výši 806 500 Kč bez DPH (tato druhá etapa přinese úspory na základě automatické regulace poměru přítoku vody z vlastních zdrojů – cenově levnější,
a přítoku vody z pražského vodárenského systému
– cenově dražší)
• rada ve věci Smlouva o výstavbě čerpací stanice
pohonných hmot a odstavného parkoviště v Radotínské ulici žádá předložit konečnou verzi smlouvy
o výstavbě, ve které budou upřesněny podmínky
koordinace obou těchto staveb
• rada souhlasí s pronájmem skladových prostor
v areálu ČEZ paní Šváchové na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou jeden měsíc bez udání důvodu
za cenu 5000 Kč/měsíc
Odbor kancelář tajemníka
• I. rada bere na vědomí přehled oblastí veřejného
pořádku, ve kterých je možná regulace prostřednictvím obecně závazné vyhlášky (hluk; ochrana
a údržba veřejné zeleně; pravidla pro používání
plakátovacích ploch; povinnosti osob v souvislosti
s chovem a držením zvířat; rozdělávání a udržování
ohňů); II. rada ukládá odboru kancelář tajemníka
vypracovat obecně závaznou vyhlášku obsahující
všechny navržené oblasti veřejného pořádku
Technické služby
• rada souhlasí se zakoupením sklápěcího návěsu
značky FLIEGL TDK 110-88 za předpokladu, že
v rozpočtu města jsou na realizaci tohoto nákupu
vyčleněny finanční prostředky
• rada souhlasí s nákupem velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad od firmy Baugips, s. r. o.,

za předpokladu, že v rozpočtu města jsou na realizaci tohoto nákupu vyčleněny finanční prostředky
• rada souhlasí s nákupem počítačového programu EVI za předpokladu, že v rozpočtu města jsou
na realizaci tohoto nákupu vyčleněny finanční prostředky (program se využívá pro evidenci odpadů
na sběrném místě a je schopen po určitém období
sumarizovat data a vytisknout výkaz za určité období – roční, pololetní, čtvrtletní, dle potřeby; program
by usnadnil práci sběrného místa v oblasti evidence
nebezpečných odpadů)
Městská policie
• rada schvaluje zakoupení dopravního značení
Měření rychlosti
Různé
Z komise dopravní a bezpečnostní
V ulici K Lesíku, vzhledem k většímu pohybu chodců
(žáků školy), je třeba provést opravu zpomalovacího
prahu a obnovit vodorovné značení.
• rada ukládá odboru technické služby zajištění
opravy zpomalovacího prahu a obnovení vodorovného dopravního značení dle návrhu komise
dopravní a bezpečnostní
Po zimním období je zapotřebí obnovit vodorovné
značení přechodů pro chodce.
• rada ukládá odboru technické služby provést
obnovu vodorovného značení přechodů pro chodce na komunikacích, které jsou ve vlastnictví města, a odboru dopravy projednat obnovu tohoto
značení na komunikacích Středočeského kraje
• rada bere na vědomí návrh zastupitelky na zrušení nebo zjednodušení registračních podmínek
komunikačního fóra na www stránkách města
a konstatuje, že v současné době není o změně registrace uvažováno, neboť je tato registrace
v souladu s běžně užívaným postupem přihlášení
se do diskuse – viz např. Novinky.cz
• rada pověřuje místostarostu města vést jednání se starostou městské části Lipence o možnosti
pěšího propojení obou lokalit lávkou přes řeku
Berounku v prostoru Kazína
• rada bere na vědomí petici za dokončení chodníku v ul. Radotínská a konstatuje, že vybudování
chodníku je součástí plánovací smlouvy (supermarket).



z radnice

62. schůze rady města
konaná 4. května 2009

Odbor investic a správy majetku
• rada ve věci Stavba studen na pozemcích parc. č.
3830/27, 29, 30 (Habřiny), žádost o vydání územního rozhodnutí, nesouhlasí a žádá o předložení
hydrogeologického průzkumu
• rada souhlasí s vybudováním veřejného osvětlení v Hradecké ulici
• rada souhlasí s přístavbou kůlny na pozemku
parc. č. 5622/1 a demolicí bývalé chaty na pozemku
parc. č. 5620 v Kyjevské ulici a uděluje pro tyto stavební práce výjimku ze stavební uzávěry č. 1/2007
• rada nesouhlasí s překopem povrchu komunikace v ulici V Zahrádkách pro položení kabelového
vedení NN
• rada souhlasí se změnou stavby (úprava střechy) rodinného domu na pozemku parc. č. 4141/8
v oblasti Na Pískách před dokončením
• rada nesouhlasí s úpravou oplocení (plná plotová pole) pozemku parc. č. 2075/1 v Kladenské ulici
• rada souhlasí se stavebními úpravami (nástavba) rodinného domu č. p. 1253 v ulici V Kosině
• rada souhlasí se změnou stavby rodinných
domů na pozemcích parc. č. 1588/3 a 1588/6 před
dokončením a se změnou areálové komunikace
mezi domy v Dobřichovické ulici
• rada souhlasí s vybudováním nové kabelové přípojky el. vedení NN pro rodinný dům č. p. 2000 v Plzeňské ulici přesně podle předložené situace při splnění
podmínek pro vstup do komunikace (smlouva, poplatek, uvedení povrchu do původního stavu = asfalt)
• I. rada souhlasí s částí oplocení pozemků parc.
č. 2917/72 a 2917/144 do Slunečné ulice, nesouhlasí s plným oplocením do ulic Brusinkové a Borůvkové, upozorňuje na nutnost dodržet rozhledové
trojúhelníky v křižovatkách ulic Borůvková x Brusinková a Brusinková x Slunečná; II. rada souhlasí
s návrhem na osázení pozemků ve vlastnictví města podél plotu na náklady navrhovatelů za předpokladu, že tato zeleň nezhorší rozhledové podmínky
na křižovatkách; III. rada ukládá odboru investic
jednat o možném převodu pozemků, které by měly
být součástí ul. Slunečná, do vlastnictví města
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• rada souhlasí s umístěním fotovoltaického systému na střeše sportovní haly č. p. 1244 ve Fügnerově ulici a s realizací přípojky kabelového vedení
NN na pozemku města parc. č. 494/9
• rada souhlasí s vybudováním vrtané studny na
pozemku parc. č. 2737/10 v Žatecké ulici
• rada souhlasí se stavebními úpravami rekreační
chaty č. e. 936 (zvýšení objektu o 0,25 m) v osadě
Zátoka radosti
• rada ukládá odboru územního plánování a stavebního řádu zpracovat zadání pro pořízení zástavbové studie pro lokalitu Vjezd Černošice
• rada nesouhlasí se stavbou rodinného domu
o jedné bytové jednotce na pozemku parc. č. 4300
včetně vodovodní a plynovodní přípojky v ulici
U Vodárny a neuděluje pro tuto stavbu výjimku
ze stavební uzávěry č. 1/2007 do doby zpracování
zástavbové studie celé oblasti
• rada souhlasí se změnou stavby rodinného
domu na pozemku parc. č. 2163 v Boleslavské ulici před dokončením podle upravené projektové
dokumentace
• rada souhlasí s provedením přeložky vedení
veřejného osvětlení v Radotínské ulici podle předložené cenové nabídky (22 055 Kč bez DPH)
• rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
na dobu určitou (o 3 měsíce) dvěma žadatelům na
byty v bytovém domě V Mýtě 286
• rada souhlasí se snížením obrubníku v souvislosti s vybudováním nového vjezdu na pozemek
parc. č. 290 ve Waldhauserově ulici za předpokladu, že nedojde v žádném případě k porušení asfaltového povrchu komunikace
• rada souhlasí s uzavřením smlouvy o využívání zastávkových zařízení (označníky autobusových
zastávek) firmou SPOJBUS, s. r. o., za jednotkovou
cenu 300 Kč za 1 označník a rok
• rada souhlasí s tím, aby společnost CEDE Studio vypracovala projektovou dokumentaci šaten
v suterénu nové budovy ZŠ a venkovních úprav
u nové budovy ZŠ dle cenové nabídky s tím, že tyto
investice budou hrazeny z fondu oprav ZŠ
• rada souhlasí s provedením odvodnění a se
sanací mostku v Poštovní ulici dle předložené
cenové nabídky

z radnice
• rada souhlasí s prodloužením stávající dešťové
kanalizace a odvodněním v prostoru křižovatky
Karlštejnská – Riegrova dle cenové nabídky
• rada souhlasí s provedením úprav, které mají
zamezit vlhnutí budovy Základní umělecké školy,
podle varianty č. 2 (191 877 Kč vč. DPH) s tím, že
budou hrazeny z fondu oprav ZUŠ
• rada souhlasí se zveřejněním záměrů města prodat domy č. p. 286 a 232 v tisku prostřednictvím realitních časopisů a realitních kanceláří Gaudí, RK Kadlec, Maxima, Remax, Maint,
S-Reality, internet města ...
• rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na
projektovou dokumentaci odstavného parkoviště nákladních automobilů a stavební techniky
v Radotínské ulici
• rada ruší svá usnesení č. 2.5.1. ze dne 11. 8.
2008; č. 2.6.3. ze dne 29. 9. 2008; č. 2.2.1. ze dne 13.
10. 2008; č. 2.1.12. ze dne 12. 1. 2009
Finanční odbor
• rada souhlasí s návrhem na použití výtěžku
z provozování VHP za rok 2008 (výtěžek z provozování VHP za rok 2008 ve výši 325 343 Kč bude použit
na akci přistavení velkoobjemových kontejnerů pro
občany Černošic, nákup košů a sáčků na psí exkrementy a na nákup kontejnerů na separovaný odpad)
• I. rada ve věci Stanovení místního koeficientu
pro výpočet daně z nemovitostí jako parametru pro
novou obecně závaznou vyhlášku města souhlasí
s určením místního koeficientu ve výši 3 a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení; II. rada ukládá
právnímu oddělení a finančnímu odboru připravit na nejbližší zasedání zastupitelstva příslušnou
obecně závaznou vyhlášku k projednání
Výsledek hlasování:
4 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel
Návrh usnesení byl přijat.
Odbor kancelář starosty
• rada souhlasí s navýšením odměn předsedům,
členům a zapisovatelům okrskových volebních
komisí pro volby do Evropského parlamentu
o částku 200 Kč hrazenou z prostředků města
• rada jmenuje na další volební období do rady
školy pí Jiroutovou, p. Sokola a p. Štercla
• I. rada souhlasí se zasláním objednávky na

posudek statika pro hasičskou zbrojnici (nutný
k dokončení dostavby hasičské zbrojnice – zakázka
bude zadána Ing. Bittmanovi)
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
• rada bere na vědomí Zápis z 24. jednání komise
dne 15. 4. 2009
Odbor dopravy
• rada souhlasí s vyhrazením 2 trvalých parkovacích míst pro objekt č. p. 1800 v ul. Táborská
před pozemkem parc. č. 2702/3 k. ú. Černošice
a s vyhrazením 1 parkovacího místa pro objekt č.
215 v ul. Poštovní před pozemkem parc. č. 454 v k.
ú. Černošice (poplatek za parkování – 3600 Kč/1 os.
automobil/rok)
• rada odkládá své rozhodnutí ve věci umístění 3
reklamních zařízení společnosti Vesna Liberec do
doby, než odbor dopravy předloží kompletní přehled umístění všech reklamních poutačů
• rada souhlasí s umístěním dvou občerstvovacích stolků a reklamního vozíku na pozemku parc.
č. 108/8 k. ú. Černošice, podél chodníku Masopustního náměstí o výměře 10 m2 před Hostincem
U Mlynáře od schválení radou do 1. 10. 2009
Ze komise dopravní a bezpečnostní
Parkování vozidel v křižovatce ulice Riegrova a Karlštejnská (při výjezdu vozidel od lékárny na Karlštejnskou ulici vzniká kolizní situace pro tyto vozidla)
• rada pověřuje odbor technických služeb ve spolupráci s městskou policií doplnit žlutou čáru zákazu stání v ulici Karlštejnská v souladu s požadavkem města a vyjádřením policie
Různé
• rada ukládá místostarostce pí Langšádlové
projednat se zástupci Občanské poradny možnost
poskytovat své služby nadále v prostorách Domu
s pečovatelskou službou
• I. rada pověřuje odbor investic prověřit možnost dobudování chodníku na křižovatce ul. Školní a K Lesíku tak, aby v ulici Školní bezprostředně
navazoval na obou stranách ulice K Lesíku
• II. rada nesouhlasí s návrhem na umístění velkoobjemových kontejnerů v blízkosti čerpací stanice PHM, betonárky nebo čistírny odpadních vod
• rada ukládá odboru investic uveřejnit v IL studii
sportovní haly u Základní školy.
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Územní plán a jeho změny. Nové městské centrum.
Územní plán je základním nástrojem, který má samospráva města či obce - zastupitelstvo k regulaci rozvoje příslušného sídelního útvaru. Stručně řečeno, územní plán stanovuje na
celém území města možný způsob využití jednotlivých pozemků a reguluje základní parametry zástavby. Určuje tedy, na kterých pozemcích je možno realizovat bytovou zástavbu,
komerční zástavbu, kde budou plochy zeleně či sportoviště, vymezuje plochy pro veřejnou
občanskou vybavenost, komunikační síť a tak dále.
Vedení města by mělo stanovit takový územní plán, který je v maximální možné míře
v souladu mezi zájmy jednotlivých vlastníků
pozemků a zájmy veřejnými. Jinými slovy,
je třeba naplnit obsahem reálné možnosti zúčastněných s respektem k vlastníkům
pozemků na straně jedné a potřebám a možnostem města na straně druhé. Otevřít možnost oboustranně přijatelné dohody mezi
vlastníky pozemků a městem Černošice je
jedním z úkolů zastupitelů, kteří byli zastupitelstvem města pověřeni k jednání. Územní
plán musí mít také určitou časovou stabilitu
vzhledem k jeho změnám, avšak z hlediska
přirozených tendencí rozvoje města je třeba
vždy po čase přistoupit k jeho změně.
Vzhledem k různým spekulacím je nutno
zdůraznit, že s navrhovanými změnami musí
souhlasit více než polovina demokraticky
zvoleného zastupitelstva! Tedy minimálně 11
zastupitelů z celkového počtu 21. Koncem
minulého roku bylo zastupitelstvem rozhodnuto o změně územního plánu, a to také
z důvodu, že to požaduje nový stavební zákon.
V počátku tohoto procesu byli vyzváni všichni
vlastníci pozemků v Černošicích, aby vznesli
své případné požadavky na změnu územního
plánu na pozemcích, které vlastní. Z došlých
požadavků zastupitelé jednotlivým hlasováním rozhodli, které změny budou do územního plánu zahrnuty. Lze tedy konstatovat, že
o změnách, jež byly zařazeny, se většina zastupitelů domnívá, že jsou ku prospěchu města.
Pozemky pod školou
Jednou z nejdůležitějších zařazených změn je
požadavek na změnu využití pozemků pod
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mokropeskou školou. Jakékoliv využití těchto
rozsáhlých pozemků bylo již více než 10 let
zablokováno nenalezením dohody s vlastníky. Jednou z možností, jak tyto pozemky získat, je jejich vykoupení za tržní cenu, avšak
takové finanční prostředky (téměř sto milionů korun), město ve svém rozpočtu nemá.
Řešením tedy zůstává nalezení společného
zájmu města a vlastníků. Postupným přibližováním představ města a vlastníků vznikl
společný záměr na vybudování městského
centra na „zelené louce“ s okolní rozvolněnou regulovanou zástavbou. Důležité je, že
realizací dohody s vlastníky v takto pojatém
záměru město získá darem pozemky v centru
tohoto území, na kterých může uskutečňovat
své dlouhodobé záměry potřebného rozvoje
města (sportovní a kulturní zařízení, prvky
městského centra, parkovací plochy atd.)!
Protože se jedná o opravdu zásadní zásah
do rozvoje Černošic, měl být realizován
na základě co nejširší politické shody bez
ohledu na koaliční či opoziční zařazení členů zastupitelstva města. Proto byly napříč
politickým spektrem zastupitelstva vybráni
dva zastupitelé - Jirout a Strejček, aby vedli
potřebná jednání s vlastníky. Z těchto jednání jsou pořizovány zápisy, účastní se jich
urbanisté, zástupci státní správy a samosprávy. Prvním výsledkem je studie (upozorňujeme, že se jedná o prostorovou studii, nikoli finální stavební stav), uveřejněná
v minulém čísle IL. Jedná se tedy o pracovní
materiál, který je a bude široce diskutován
s veřejností, urbanisty, orgány státní správy atd. Budou prověřeny všechny dopady

z radnice
na veřejnou infrastrukturu, stávající okolní
zástavbu, posouzeny funkční vazby a další
potřebné aspekty tak, aby plánovaný záměr
byl opravdu přínosem pro většinu stávajících obyvatel Černošic.
Je nutné zdůraznit, že vznik plnohodnotného
městského centra je dlouhodobým záměrem
vedení města a je zahrnuto ve většině volebních programů černošických politických subjektů. Také je nutno uvést, že je možno využít
neopakovatelnou možnost dotací z Evropské
unie, které za pár let skončí, a tyto peníze
směrovat na realizaci plánované občanské
vybavenosti, která je navržena jako součást
tohoto centra (např. plavecký bazén, kulturní
a společenská zařízení atd.).
Náměty jsou vítány
Uvítáme jakékoliv konstruktivní náměty,
týkající se tohoto projektu, od všech občanů,
názory či pomoc odborníků a podobně. Jako

nezodpovědná se nám naopak zdá varianta
nechat tento pozemek ležet ladem tak dlouho, až budou jeho vlastníci donuceni levně
jej prodat. I takový názor ze strany některých zastupitelů otevřeně zazněl, pokud však
s takovým názorem zároveň neuvažujeme
o změně společenského režimu, je jeho prosazení zcela nereálné. Jednak cena pozemků
v Černošicích každým rokem stoupá, a je
mylné se domnívat, že tomu bude v budoucnu
naopak, a jednak „donucení vlastníků k levnému prodeji“ je v přímém rozporu s respektem
k soukromému vlastnictví.
Časově se předpokládá, že změna územního
plánu bude trvat asi jeden rok, v jehož průběhu budou stanoveny všechny parametry
a regulace pro vznik tohoto plánovaného
centra. Vlastní realizace se pak předpokládá
v horizontu zhruba pěti let.
Michal Jirout, Michal Strejček

Ještě ke kauze „DALMATIN“
Vzhledem k opakovaným spekulacím a lživým tvrzením, které publikuje zejména
zastupitelka Daniela Göttelová s cílem poškodit a pomluvit zastupitele Rádla, Jirouta
a Přibíka, uvádíme fakta týkající se společnosti Dalmatin, a. s.:
•	Dalmatin, a. s., byla založena zcela v souladu s platnými zákony, představenstvo
bylo řádně zvoleno, termín „bílé koně“ je novinářská manipulace, plánované
aktivity byly směrovány mimo Černošice
•	společnost Dalmatin, a. s., nikdy nekoupila, nevlastnila a neprodala v Černošicích žádné pozemky
•	majitelé akcií ani statutární orgány společnosti nikdy nejednali s majiteli pozemků v Černošicích o jejich koupi, což tito majitelé uvedení v reportáži ČT potvrdili
svými podpisy v písemném prohlášení
•	neexistuje žádný hodnověrný důkaz o nezákonném či nemorálním jednání představitelů města ve spojení se společností Dalmatin, a. s.
•	veškeré spekulace a nepodložená tvrzení vycházejí z jediného zdroje - osoby
obviněné policií ze závažného trestného činu
•	po prováděných vyšetřováních Policie ČR nikoho z představitelů města Černošice z ničeho neobvinila.
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Město Černošice a jeho centrum
V rámci diskuze okolo návrhu nového městského centra, kterou inicioval místostarosta
Michal Jirout, přinášíme čtenářům názor renomovaného architekta a urbanisty Ing. arch.
Petra Rajtory:
„Město Černošice leží v romantickém údolí
Berounky na samém jihozápadním okraji velké Prahy. Rozprostírá se na 906 hektarech velmi členitého terénu, který na mnoha místech
zasahuje do Chráněné krajinné oblasti Český
kras.
Výjimečná a malebná poloha v údolí Berounky s výhledem na protější stranu údolí a skalní
ostroh Kazín předurčila Černošice k vilovému
residenčnímu bydlení. Tento trend započal
zavedením železnice v roce1862 výstavbou trati
z Prahy do Plzně. Největšího stavebního rozmachu zaznamenala obec především po 1. světové
válce, kdy se stala významným rekreačním centrem v okolí Prahy. Typickou urbanistickou formou je vilová rezidenční zástavba, díky čemuž
působí Černošice spíše jako zahradní město,
případně příměstské lázně s přírodním prostředím, než jako místo s typickou městskou nebo
tradičně venkovskou zástavbou. Město Černošice má navíc svoji historickou hodnotu a svůj
„genius loci“, díky čemuž je atraktivním protipólem doposud stále ještě uplatňované kobercové
výstavby satelitních měst bez jakékoli občanské
vybavenosti a dalších aktivit; takto monofunkční satelitní města slouží jako pouhé kvalitnější
noclehárny.
Město Černošice se díky své atraktivní poloze a dobrému dopravnímu spojení ve formě
příměstské železnice nebo silničního spojení
s Prahou či s dálniční sítí stalo těsným suburbáním prostředím města Prahy, kde navíc může
nabídnout klidné a malebné prostředí. Z tohoto důvodu patří k nejatraktivnějším adresám
vůbec.
Město Černošice se dynamicky vyvíjí, ať už prostorově nebo populačně, což klade požadavky
nejen na komunikační infrastrukturu, ale i na
rozvoj soukromých a veřejných služeb, které by
měly město samotné ještě více zatraktivnit.

14

Město nemá typické centrum
Město jako takové nemá své typické a jasně
čitelné městské centrum. Náměstí v historickém
centru obce při kostelu v ulici Komenského je
sice stavebně jasně vymezené, nicméně svoji
funkci komunikačního a shromažďovacího centra příliš neplní.
Nové nákupní centrum Vráž při páteřní komunikaci na Dobřichovice není stavebně vymezeno jako náměstí a jeho poloha mimo hlavní pěší
osy jej nepředurčuje k tomu, že by se mohlo stát
opravdovým těžištěm města.
Nejfrekventovanější území, které historicky
slouží jako centrum, je při železniční zastávce
Černošice. Využití tohoto území jako centra je
v dnešní době výrazně umocněno polohou obecního úřadu a pošty, avšak má pro svůj další rozvoj
podstatnou nevýhodu ve stávající zástavbě, která
díky své poněkud sevřenější formě neumožňuje
velkorysejší navržení volných veřejných shromažďovacích prostor města, jež by mohly jeho
obyvatelům – díky nabídce služeb a možností
jejich rozvoje – sloužit jako těžiště městských
aktivit. Nezanedbatelným problémem jsou také
vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům.
Nutným předpokladem pro vytvoření opravdu
hodnotného a funkčního městského centra je
volba relativně volné plochy, která má ovšem
dobré dopravní napojení především pro pěší
a leží na spojnici komunikačních os.
Volnější území navíc umožní velkorysejší urbanistický koncept a zapojení zeleně do území
městského centra a tím i možnost vytvoření
oddychových a rekreačních parterů.
Území pod školou je vhodné
Vytipované území pro vznik takovéhoto centra pod mokropeskou školou se svou polohou jeví z výše uvedených důvodů jako velmi
vhodné. Blízkost železniční zastávky Mokro-

z radnice
psy výše uvedená kriteria pro vytvoření fungujícího centra občanské vybavenosti ještě
umocňuje. V tomto území je možné jasně
vymezit plochu náměstí a vytvořit pěší osu
spojující toto rozvojové centrum se stávajícím
centrem Černošic.
Plynulé navázání zástavby na budovu stávající
školy, která díky své velikosti a významu dnes
tvoří dominantu tohoto rozvojového území, je
jedním z momentů, že přestože nové centrum
je navrženo na místě, které nemá historicky se
životem v obci mnoho společného, může se plynule a nenásilně stát takovýmto městským centrem. Centrem, jehož poloha by byla obyvateli
města nenásilně akceptována a tím by se mohlo
stát skutečně fungujícím centrem, kde by pulsoval život města.
Kromě vymezené plochy náměstí spojené
s komunikační osou je nutné přizpůsobit formu
uvažované nové zástavby měřítku a charakteru
obce; vhodnou formou jsou městské vily (dnes

se používá také termín viladomy), které svým
měřítkem vycházejí z tradiční formy zástavby
města, stejně tak i pro ostatní objekty je vhodné
použít formu pavilonů. Je ovšem nutné stanovit
regulace tak, aby nárůst počtu obyvatel byl přiměřený a nezatěžující.
Kompaktnější zástavbu lze použít u historické
školní budovy, jež je naopak svým měřítkem
poměrně robustní. Tato kompaktnější zástavba
vedle školy by měřítkově propojila právě budovu historické školy s rozvolněnější zástavbou do
stran řešené plochy.
Jednoznačně vhodné pro toto území je polyfunkční využití, které zaručí puls života během
celého dne a kde nebude docházet k vylidnění
tohoto území.
Uvažovaná funkce bydlení v kombinaci se službami, občanskou vybaveností a sportovními
aktivitami je jistě správné řešení pro vytvoření fungujícího centra. Z uvedených důvodů
považuji předloženou studii za velmi zdařilou.“
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Kulturní a společenský sál města Černošice
Potřeba nového kulturního a společenského sálu města Černošice, případně přidružených učeben a prostorů pro zájmové kroužky, je tématem, které vedení města
řeší již mnoho let. Ještě před demolicí nevyhovujícího městského kulturního střediska
na Vráži se zabývalo myšlenkou takové prostory buď vybudovat nebo zakoupit.
Snahou vedení města je tedy v době co
možná nejbližší neexistenci kulturního sálu
řešit, a to využitím následujících možností:
Stále „živou“ variantou je vybudování vlastního kulturního sálu v areálu Základní umělecké školy ve Střední ulici. S tímto projektem
(v současné době se nachází ve fázi studie)
jsme občany města seznámili na výstavce již
realizovaných či připravovaných projektů
města a také na stránkách Informačního listu.
V poslední době se jeví možnou variantou také to, že se město bude moci ucházet
o získání dotačního titulu na nákup stávajících prostor v Centru Vráž.
Která z variant (nákup hotového sálu nebo
vybudování nového) se stane aktuální,
bude záležet na vyhlašovaných dotačních
titulech a konkrétních časových a především finančních možnostech města. Město
se totiž může zúčastnit pouze těch dotačních titulů, při kterých je schopno zabezpečit „zaplatitelnou“ spoluúčast.
Současně s nástinem kroků, které by měly vést
k výstavbě kulturního a společenského sálu či
nákupu tomuto účelu odpovídajících prostor
vám předkládáme přehled rozhodnutí, které
v tomto směru učinila rada města a městské
zastupitelstvo tak, jak v časové posloupnosti
na sebe navazovala. Jakékoli jiné závěry jsou
pouze důsledkem úvah, které těmto rozhodnutím orgánů města předcházely. Podstatná
jsou však právě jen rozhodnutí orgánů města.
Ing. Jan Skalický, vedoucí odboru investic
a správy majetku
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Centrum Vráž

Projednání v radách
5. 3. 2007, bod 3.6: petice občanů za větší
sál (jako byl původní v kulturním středisku)
Usnesení: zorganizovat v této záležitosti schůzku zástupců města s investorem
a projektantem.
25. 6. 2007, bod 3.10: plnění úkolů ze zastupitelstva z 21. 5. 2007 (viz níže)
24. 9. 2007, bod 2.1.25: výstavba sálu –
Centrum Vráž
Ing. M. Pánek předložil předběžný rozpočet na vybudování sálu s učebnami, zpracovaný ve spolupráci s ÚRS Praha. OISM
navrhuje vzít v úvahu výrazný rozdíl mezi
částkou spočtenou Ing. Kubištovou (7,5
mil.Kč) a částkou předloženou IBS (10,3
mil. Kč) za holostavbu sálu při dalších jednáních s investorem.
Usnesení: zajistit ocenění (posouzení)
nákladů na vybudování společenského
sálu soudním znalcem.
21. 1. 2008, bod 2.1.17: kulturní sál na Vráži
- další kroky
Usnesení: I. rada bere na vědomí průběh
jednání s investorem; II. rada ukládá
OISM předložit konečný finanční návrh
projednaný s investorem zastupitelstvu
ke schválení.
29. 9. 2008, bod 2.1.17: Centrum Vráž
– kulturní prostory
Proběhlo jednání mezi zástupci města
a Ing. Pánkem.

z radnice
Usnesení: rada města žádá investora
o předložení projektové dokumentace
skutečného provedení prostoru učeben
a předložení kalkulace na prodej těchto
prostor způsobem stanoveným v platné
smlouvě jako podkladů pro úpravu uzavřených smluv; současné žádá o předložení nabídky na pronájem sálu v 1.PP.
22. 12. 2008, bod 2.1.14: Centrum Vráž prováděcí projekt učeben a sálu
Usnesení: rada města žádá investora o předložení souhrnné nabídky, která bude obsahovat změnu dispozic učeben a požadovanou cenu.
Projednání na zastupitelstvech
21. 5. 2007, usnesení č. 21/6: Kulturní prostory v Centru Vráž
I. zastupitelstvo bere na vědomí petici
občanů z 26. 2. 2007 a skutečnost, že vedení
města vede jednání o možnostech zvětšení
kulturních prostor v Centru Vráž
II. zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem umístit nové městské kulturní středisko do prvního podzemního podlaží
a doporučuje radě města pokračovat v rozpracování tohoto návrhu a dát expertně
posoudit finanční náklady
18. 2. 2008, usnesení č. 49/10: Kulturní sál
města jako součást výstavby II. etapy Centra Vráž
Zastupitelstvo pověřuje radu města, aby
dále jednala o snížení ceny za vybudování kulturního sálu a souvisejících prostor
v Centru Vráž, a to zejména s ohledem na
výhrady ke správnosti aktuálně předložené
cenové kalkulace firmy IBS-Rokal, které
byly vysloveny v odborném posudku Ing.
Kubištové
17. 9. 2008, bod 32: dotazy veřejnosti, 32.3:
Kulturní sál

Paní Mašatová vznesla dotaz na současnou
situaci ve věci přípravy vybudování kulturního sálu. Pan starosta uvedl, že se uvažuje o vybudování víceúčelového kulturního
sálu u ZUŠ, získání prostor v hale pod ZŠ
– prozatím jednání s MF nevedla k cíli
a město nemá k dispozici potřebné finanční prostředky.

Základní umělecká škola

9. 6. 2008, bod 2.1.25: Bulvár Střední
a navazující prostory - koncepční řešení
V souvislosti s přípravou podkladů pro
dotaci z ROP je nutné vypracovat PD tak,
aby bylo možno zahájit stavební řízení.
Předkládáme k odsouhlasení návrh koncepce řešení:
- vlastní ulice Střední
-	řešení sálu na pozemku u ZUŠ včetně
úpravy náměstíčka nad tímto objektem
- řešení náměstí před kostelem
Usnesení: I. rada souhlasí s koncepcí úprav
a ukládá OISM neprodleně návrh konzultovat s památkáři; II. ukládá OISM předložit 3 nabídky na vypracování dokumentace dle podmínek výzvy a v souladu se
schválenou koncepcí vybraných prostor.
28. 7. 2008, bod 2.1.16: Studie řešení městských prostor – výběr zpracovatele dokumentace (včetně sálu u ZUŠ)
13. 11. 2008, bod 2.1.21: Studie revitalizace
městských částí
Koncept studie s variantami
Usnesení: Rada města vybírá k dalšímu
rozpracování:
A.	u bulváru Střední variantu a)
B. předloženou studii sálu ZUŠ
C.	prostor náměstí u kostela
D.	Předloženou studii pěší trasy k podchodu.
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Projekt +300 se daří úspěšně naplňovat
V rámci dvoumilionové dotace, kterou se
městu podařilo získat ze Státního fondu
životního prostředí na výsadbu stromořadí, bylo v minulých dnech v Kladenské
ulici vysázeno 23 javorů mléč v různých
barevných formách (červenolisté a bíle žíhané), v Táborské bylo loni vysázené stromořadí doplněno devíti okrasnými třešněmi s kulovitým tvarem koruny a v Husově
ulici bylo vysazeno osm kdoulí německých.
Pracovníci TS dále vysadili tři solitérní
stromy - v křižovatce Poštovní a V Horce dub červenolistý, v ulici Komenského
magnólii a v Rumunské pyramidální dub.
Jde o stromy zajímavé především zbarvením listů, květem a vzrůstem. Výsadba dalších stromů bude pokračovat v nejbližších
dnech a poté i v podzimních měsících. Průběžně se tak naplňuje projekt města + 300,
jehož cílem je během čtyř let na veřejných
plochách vysázet nebo iniciovat výsadbu
tří set kusů vzrostlé zeleně.

Plakátovací plochy. Pracovníci technických služeb vyrobili a nainstalovali na území města osm
nových plakátovacích ploch jednotného vzhledu, kterými nahradili plochy již nevyhovující a poškozené. Poslední plakátovací plochu nainstalují u černošické železniční zastávky ihned poté, co upraví oplocení oddělující chodník Vrážské ulice od prostoru zastávky (na snímku původní plakátovací plocha,
kterou pracovníci TS už odstranili).
Za odbor technických služeb Jiří Horák
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Obyvatelé Černošic uctili památku padlých
V předvečer státního svátku Dne vítězství nad fašistickými okupanty se u pomníčků
před černošickým kostelem a v Mokropsech sešli zástupci Českého svazu bojovníků
za svobodu spolu se starostou Alešem Rádlem a dalšími obyvateli města, aby uctili
památku těch, kteří zemřeli, abychom mi mohli svobodně žít.
V nejkrásnějším období roku, v májových dnech plných
květů, si každoročně připomínáme tisíce statečných a obětavých vlastenců, kteří 5. května 1945 povstali, aby přispěli
k porážce hrůzného hitlerovského nacismu. Odvážní muži
i ženy z blízkého okolí Prahy po stovkách spěchali, aby
se zúčastnili slavného českého povstání. Byli mezi nimi
i obyvatelé Černošic, kteří nechtěli se založenýma rukama
čekat na osvobození. Přejeme si všichni upřímně, aby oběti
a skutky statečných nebyly ani v blízké, ani ve vzdálenější
budoucnosti zapomenuty.		
(red)

Připravované kulturní
a sportovní akce
12. 6.	Výstava v mokropeské
kapličce (dětské práce,
ateliér Martiny Fojtů)
19. 6.	Hudební večírek
v mokropeské kapličce
(Anežka Misauerová
18.00)
19. 6.	Blue Brothers
(Club Kino 20.30)
20. 6.	Finálové kolo Šiba
Music Chance
20. 6.	Street Ball Turne
(10.00 až 16.00 na
hřišti v Husově ulici)
11. 7.	Bigbeatové dunění
(Sportark Berounka)
15 – 16. 8. Mariánská pouť
(Komenského
ulice u kostela)
29. 8.	Lokál fest – II.ročník
(Club Kino)
5. 9.	Inline Černošice
– Černošická míle
a O2 Cup
4. 10.	 Elizabeth Lohninger,
USA (Club Kino 20.30)
16. 10. Irena Budweiserová
(Club Kino 20.30)
4. – 6. 12. Art Černošice
(Restaurace
Jedličkovy lázně)
12. 12. Adventní trhy (Komenského ulice u kostela)
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Obavy o osud přesazené lípy na Vráži se nenaplnily
dokončení náměstí bude umístěn na vhodné,
vizuálně exponované místo.
Lípa, jež nyní vegetuje vedle volejbalového hřiště Sokola Vráž, byla původně určena k pokácení. Na základě iniciativy veřejnosti jsme se však,
jako investoři stavby, rozhodli ji přesadit. Akci
zajišťovali odborníci, kteří se přesazováním
vzrostlé zeleně zabývají. Lípa byla řádně ošetřována a díky péči odborné zahradnické firmy
můžeme po roce všem jejím příznivcům vzkázat, že záchrana byla úspěšná. O lípu se budeme
starat i nadále, aby se i další roky krásně zelenala
a byla součástí Centra Černošice.

Omezení na zastávce autobusu
„U samoobsluhy“ na Vráži

Loni na jaře byla pod přísným dohledem veřejnosti přesazena vzrostlá lípa srdčitá (mylně
se uvádělo, že jde o tzv. Švehlovu lípu). Lípa se
nacházela na Vráži na pozemku firmy IBSROKAL, která zde v současné době staví nové
náměstí – Centrum Černošice. Rostla v blízkosti pomníku padlých, který byl rozebrán a odvezen k zrestaurování (ak. soch. Petr Vitvar). Po
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Kvůli zemním pracím a přeložkám inženýrských
sítí bude počátkem června odstraněna zastřešená vrážská zastávka autobusu U samoobsluhy, která přiléhá ke stavbě Centra Černošice
(zastávka i pozemek pod ní jsou zcela v majetku
firmy IBS-ROKAL). Jde však pouze o odstranění
stavby (budky), zastávka bude dále fungovat, jen
bez možnosti schovat se před deštěm. Do konce
roku bude v místě původní budky umístěna nová
moderní zastávka, esteticky začleněná na nově
vznikající náměstí. Financována bude z prostředků investora IBS-ROKAL, s. r. o. Věříme, že
vám nová zastávka vynahradí přechodné nepohodlí při cestování veřejnou dopravou.
Stranu připravila IBS-ROKAL, s.r.o.

z města a okolí

Řidiče v Černošicích „pokutovaly“ a odměňovaly děti
Strážníci Městské policie Černošice, policisté Obvodního oddělení Řevnice a děti z černošické
základní školy si v úterý 28. dubna společně „vyšlápli“ na neukázněné řidiče. Zároveň ale odměnili ty, kteří se za volantem chovali tak, jak jim to ukládá vyhláška.
Strážníci a policisté na příjezdové komunikaci
do Černošic zastavovali vozidla a kontrolovali,
zda se řidiči nedopouštějí přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zda
mají v pořádku doklady potřebné k řízení motorových vozidel a doklady k provozu. Terčem
jejich pozornosti byl i technický stav vozidla.
Děti při tom upozorňovaly na ty řidiče, kteří
nesvítili a nebyli při jízdě připoutáni.
Pokuty se ale neudělovaly, řidiče „trestaly“, ale
i odměňovaly samy děti, a to sladkým nebo kyselým ovocem. Ti řidiči, kteří měli vše v pořádku,
dostali jablko, hříšníci pak citrón. Všem pak děti
rozdávaly kartičky s obrázkem zebry, neboť jak
policisté dětem vysvětlili, probíhá v těchto dnech
celorepubliková preventivní akce Zebra se za tebe
nerozhlédne, upozorňující všechny účastníky silničního provozu na to, jak správně přecházet silnici a jak při tom respektovat chodce.
Nprap. Štěpánka Zatloukalová,
Policie ČR Praha – venkov
Za nerozsvícená světla – citrón.

Pane řidiči, máte vše v pořádku, dostanete jablíčko

Áďa, Linda, Verča, Adélka, Pavlínka a Johanka
z černošické základní školy si vedly přesnou evidenci, kolik sladkých a kolik kyselých plodů rozdaly. Citrónů však bylo více než jablíček.
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Pobyt ztraceného psa v útulku se jeho majiteli prodraží
Počátkem května odchytila hlídka městské policie v ulici Mokropeská volně pobíhajícího psa. Tuláka, který byl bez evidenční známky a čipu, umístnili strážníci do záchytného
kotce na služebně městské policie. Až poté, co byla fotografie odchyceného psa umístěna
na oficiálních webových stránkách města www.mestocernosice.cz v části AKTUALITY, se
přihlásil majitel a zvíře si odvedl.
V tomto a podobných případech neutrpěli majitel pejska ani pejsek sám žádnou výraznou újmu.
Nicméně nemusí tomu tak být vždy. V následující výzvě městská policie hovoří o možných,
především finančních, následcích v případech,
kdy pes není označen známkou nebo čipem a je
odvezen do útulku.
Výzva pro majitele psů
Strážníci touto cestou vyzývají všechny majitele, aby své čtyřnohé miláčky označili evidenční známkou nebo čipem. Neoznačení
odchycení psi jsou totiž umísťováni v záchytném kotci městské policie pouze na dobu
určitou. Nepodaří-li se v této době zjistit
majitele, což je u neoznačených psů vysoce pravděpodobné, jsou tito umísťováni do
útulku. Tím majiteli vznikají nemalé výdaje,
a to za odchyt psa, jeho ubytování a stravu.

Tento známkou ani čipem neoznačený tulák měl
štěstí. Majitel si ho vyzvedl ještě předtím, než byl
odvezen do útulku.
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Pokoušela se ukrást kolo – 15. dubna v časných
ranních hodinách oznámila majitelka rodinného domu v Černošicích, že na její pozemek
vnikla neznámá žena a pokouší se ukrást jízdní kolo. Strážníci ženu, jejíž totožnost mezitím
zjistili, zadrželi a předali Policii ČR.
Zraněný skončil v nemocnici – 17. dubna
v nočních hodinách byla hlídka městské policie
požádána Policií ČR o součinnost při zákroku
v Clubu Kino. V sále klubu došlo k napadení
a zranění jednoho z hostů, který byl poté převezen záchrannou službou k nemocničnímu ošetření. Věc šetří Policie ČR.
Chytali bez rybářského lístku – 20. dubna
v odpoledních hodinách požádala rybářská
stráž Sdružení rybářů Dobřichovice o spolupráci při kontrole osob lovících na břehu u místního kempu. Kontrolou byly zjištěny dvě osoby,
které se nemohly prokázat rybářským lístkem
ani povolením k lovu. Jsou v podezření, že spáchaly přestupek proti rybářskému řádu.
Zmizel stavební materiál – 24. dubna oznámil
majitel prodejny stavebnin v Černošicích krádež
stavebního materiálu v hodnotě několika desítek tisíc korun, ke které mělo dojít v nočních
hodinách. Věc převzala Policie ČR k dalšímu
šetření.
Rozbil dveře za desetitisíce – 24. dubna v odpoledních hodinách oznámil hlídce městské policie muž, že do sousedova domu v Jičínské ulici
se kdosi vloupal. Následnou prohlídkou strážníci zjistili vypáčené vchodové dveře a přivolali proto hlídku Policie ČR, která věc převzala
k prošetření. Vloupáním vznikla vlastníkovi
nemovitosti škoda ve výši několika desítek tisíc
korun.
Čtyři psi na cizím pozemku – 28. dubna ráno
oznámil městské policii muž z ulice Zd. Lhoty,
že na jeho pozemek vnikli čtyři cizí psi a napa-

z města a okolí
dají drůbež. Strážníci po příjezdu na místo psy
zahnali do oplocené části zahrady a zavolali
odchytovou službu, která zvířata zajistila. Poté
hlídka vyzvala majitele, aby si své psy vyzvedl
a uložila mu blokovou pokutu.
Rvačka skočila zraněním – 2. května dvě
hodiny po půlnoci byla hlídka městské policie požádána Policií ČR o asistenci při zásahu
v obci Třebotov, kde se v místní hospodě strhla
rvačka mezi štamgasty. Rvačka vypukla poté, co
se jeden z aktérů pokusil „zmizet“ bez placení
uzamčenými vchodovými dveřmi a při tom se
pořezal o sklo. Zraněný skončil v nemocničním
ošetření.
Zloději strážníkům unikli – 5. května ve večerních hodinách hlídka městské policie spatřila
v ulici Zd. Lhoty dvě osoby, jež se snažily ze
stojanů na železniční zastávce Mokropsy odcizit
uzamčené jízdní kolo. Zloději se před strážníky
dali na útěk, podchodem pod tratí se dostali ke
svému automobilu a ujeli.

Ztracená žena byla nalezena – 7. května ve
večerních hodinách byla hlídka městské policie požádána Policií ČR o pomoc při pátrání po
ženě, která se ztratila v obci Kosoř. Ženu se po
dvou hodinách podařilo nalézt.
Do řeky unikl vyjetý olej – 2. května ve večerních hodinách oznámil muž hlídce městské
policie, že na kontejnerovém stání v ulici Slunečná vytéká z pětadvacetilitrového plastového
kanystru neznámá látka. Přivolaní hasiči zjistili,
že se pravděpodobně jedná o použitý motorový
olej, a začali s jeho likvidací. Olej však mezitím pronikl do dešťové kanalizace a druhý den
ráno začal vytékat z potrubí v ulici Ke hřišti
do Berounky. Hasiči proto postavili u vyústění
kanalizačního potrubí norné stěny, do kterých
na hladině plovoucí olej zachytávali. Na místo
byli přivoláni pracovníci odboru životního prostředí městského úřadu a Povodí Vltavy, aby
celou věc prošetřili.
Josef Dovjak, městská policie
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Elektronizace veřejné správy (V)

Datové schránky, technologická centra a spisová služba
V tomto seriálu chceme čtenáře seznamovat s novinkami z oblasti e-Governmentu – elektronizace veřejné správy. Příspěvky jsou vedeny formou virtuálního rozhovoru, v němž odpovídáme
na nejčastěji kladené otázky.
Otázka: Co nového přinesl uplynulý měsíc v oblasti elektronizace veřejné správy?
Odpověď: 7. května podepsali zástupci ministerstva vnitra a Svazu měst a obcí ČR Memorandum
o spolupráci při společné podpoře implementace eGovernmentu do území. V dokumentu je mj.
uvedeno, že základem implementace eGovernmentu do území budou „eGON centra“ vybudovaná v krajích a v obcích s rozšířenou působností, která poskytnou základní technologickou
infrastrukturu a budou plnit i funkci vzdělávacích a administrativních center. Podmínky čerpání finanční podpory na budování technologické infrastruktury byly však ministerstvem vnitra
nastaveny poněkud komplikovaně a s možností
řady rizik. Postoj Středočeského kraje k budování krajského technologického centra, který byl
deklarován na jednání se zástupci obcí s rozšířenou působností dne 30. dubna, byl negativní. Za této situace se očekává, že odpovědnost
za implementaci e-Governmentu převezmou
zejména obce s rozšířenou působností. Protože
jednou z podmínek čerpání finanční podpory
na budování technologického centra a spisové
služby je uzavření partnerské dohody mezi Černošicemi a nejméně devíti obcemi, oslovili jsme
celkem 78 obcí správního obvodu Černošice
dotazníkem a nyní vyhodnocujeme odpovědi.
Další významnou novinkou je novela zákona č.
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, kterou schválila
dne 6. května Poslanecká sněmovna Parlamentu
ČR. Schválení této novely přináší několik změn
v projektu datových schránek. Náklady spojené
s provozováním ISDS by podle této novely měl
hradit stát ze státního rozpočtu z kapitoly „všeobecná pokladní správa“, nikoli orgány veřejné
moci. Zároveň by mělo vzniknout tzv. přechodné období, které od 1. 7. 2009 umožní přihlášení
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do datové schránky, ale nikoli její aktivaci. K té
může dojít po tomto termínu, nejpozději však
do 1. 11. letošního roku. Novela rovněž od 1.
7. 2010 umožní komunikaci mezi právnickými
osobami navzájem. Pokud novelu schválí Senát
Parlamentu ČR a podepíše prezident republiky,
bude termín povinného používání datových
schránek orgány veřejné moci odsunut o čtyři
měsíce.
V květnu byl rovněž podepsán dodatek ke
smlouvě o poskytnutí služeb s ministerstvem
dopravy, který umožní využívat 4 počítače
ministerstva, instalované na pracovišti Městského úřadu Černošice v Praze, pro výukové účely
v rámci e-GON centra. Učebna má kapacitu 12
osob a je v současné době využívána zejména
pro tzv. e-testy, testování řidičů v autoškole.
Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých stránkách návrhy prováděcích předpisů k zákonu č.
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, včetně odůvodnění: návrh vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby, návrh vyhlášky o stanovení
podrobností provádění autorizované konverze
dokumentů a návrh vyhlášky, kterou se stanovují náležitosti přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky. Legislativní proces ani
v tomto případě není ukončen a lze očekávat, že
konečná verze dozná řady změn.
Otázka: Co je nyní považováno v oblasti e-Governmentu za akutní problém?
Odpověď: Jak bylo uvedeno, s ohledem na termín
1. červenec chybí zejména slibované prováděcí
předpisy k zákonu č. 300/2008 Sb. Protože je již
v legislativním procesu novela tohoto zákona, lze
očekávat, že bude mít vliv i na prováděcí vyhlášky. Legislativní problémy jsou všeobecně hlavní
brzdou a není tedy překvapením, že se „ostrý
start“ informačního systému datových schránek
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„odsouvá“ – termín stanovený zákonem sice
zůstává v platnosti, ale navržený nejzazší termín
aktivace schránek je až 1. listopad.
Protože výzva k předkládání žádostí o finanční podporu na technologická centra a spisové služby v území byla vyhlášena 15. 4. 2009
(ukončení příjmu žádostí je 31. 7. 2010), čerpání finanční podpory do 1. 7. 2009 není reálné
vzhledem k nutnosti splnění řady stanovených
podmínek. Je tedy zjevné, že k 1. červenci, ale
pravděpodobně ani k 1. listopadu nebudou
v provozu technologická centra krajů ani obcí
s rozšířenou působností, realizovaná z prostředků této finanční podpory. Je proto nutné hledat
náhradní opatření ve vztahu k obcím ve správním obvodu Černošic, které hodlají pořídit elektronickou spisovou službu k 1. 7. 2009. Jedním
z přijatelných opatření je nabídka společností,
jejichž informační systémy již obce provozují.
Podle této nabídky budou obcím poskytnuty

licence elektronické služby od 1. 7. 2009 bezplatně až do doby, kdy se podaří získat finanční
prostředky z dotace.
Letitým problémem je datové připojení k agendám, které provozuje ministerstvo vnitra
a ministerstvo dopravy, a dále komunikační
infrastruktura veřejné správy, kterou buduje ministerstvo vnitra. Tato struktura by měla
umožnit využívání datových služeb orgány
veřejné moci za výhodných podmínek. Město
Černošice požádalo v dubnu oficiálně o připojení nebo zkvalitnění stávajícího připojení 3
lokalit. Výsledek bychom měli znát do vydání
následujícího čísla Informačního listu, kdy přineseme další informace o komunikační infrastruktuře a spolupráci s ministerstvy v oblasti
informačních a komunikačních technologií.
Ve virtuálním rozhovoru rozmlouvali
ing. Bohumil Sajdl, CSc.,
Jaroslava Cimrmanová, odbor informatiky

Výstavba koridoru si vyžádá úpravu jízdních řádů
V druhém pololetí roku a po celý příští rok bude
pokračovat výstavba železničního koridoru Praha - Plzeň. Tato výstavba ovlivní propustnost
jednotlivých dotčených traťových úseků a proto
s platností od 14. června 2009 dojde k úpravě
jízdního řádu na tratích 170, 171, 172 a 200.
U osobních vlaků na trati 171 Praha - Beroun
dojde k posunům odjezdů. Vlaky jedoucí z Prahy do Berouna budou odjíždět o 5 minut dříve
s výjimkou posledního vlaku, který zůstává beze

změny (Praha hl. n. 0.16 hod.). Vlaky v opačném směru pojedou o 5 minut později s výjimkou některých vlaků na trase Řevnice - Praha.
Rychlíky jsou posunuty taktéž (z Prahy pojedou
o 5 minut dříve, ve směru do Prahy o 5 minut
později). Vzhledem k postupu prací lze předpokládat, že tento JŘ bude platit přibližně 18
měsíců. Upravený vlakový jízdní řád a rovněž
JŘ navazujících autobusů najdete na webových
stránkách www.mestocernosice.cz.

Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus
pořádá konkurz pro nové členy pro školní rok 2009/2010,
a to v pondělí 22. června 2009 v Černošicích (ZŠ Mokropsy, 13.40 – 14.25)
a v Dobřichovicích (nová ZŠ, 15.20 – 16.05).
Více na www.chorusangelus.cz.
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Krajské kolo Helpíkova poháru vyhráli žáci černošické ZŠ
Na hřišti SK Kazín se 5. května konalo krajské kolo tradiční zdravotně výchovné soutěže
o Helpíkův pohár 2009. Zvítězila v něm dvojice žáků černošické základní školy David Jasek
a Martin Malát.
Soutěž, která probíhá ve třech kolech (školní, kraj- vě Vratislav Šustr a Jan Jaroš se v krajském kole
ské a celostátní), je určena pro žáky 5. tříd základ- umístnila na 13. místě.
Dík za doprovodný program
ních škol z celého Středočeského kraje. Školní
kola proběhla formou přednášek s praktickým Součástí klání na hřišti SK Kazín byl dopronácvikem první pomoci a formou závěrečného vodný program připravený ve spolupráci se
znalostního testu. Krajské kolo v Černošicích pro- složkami integrovaného záchranného systému
běhlo formou branného závodu. Na dvoukilome- – Sborem dobrovolných hasičů města Černotrové trase vedoucí krásným údolím Berounky šice, Policií ČR Středočeského kraje a Záchranplnili soutěžící pět zdravotnických úkolů: resu- nou službou Středočeského kraje. Hasiči ukázali
scitaci, poranění sekyrou s masivním krvácením, dětem, jak obsluhovat vodní dělo a proudnice,
pád ze stromu s uzavřenou zlomeninou, epileptický a připravili pro ně projížďku člunem. Vítěznou
záchvat a popáleninu druhého stupně. Tým mas- posádku pak vyzdvihli plošinou do výšky třikérů z Helpíku vytvořil iluzi zranění, žáci 8. třídy ceti metrů. Policie předvedla výcvik služebních
ZŠ Černošice pak skvěle plnili role figurantů. Vše psů, vybavení nutné k zásahu (zbraně, ochranné
vypadalo jako skutečné.
pomůcky) a promítla film s dopravní tématikou.
Vítěze čeká celostátní kolo
Pracovníci Záchranné služby předvedli vybaNa Davida Jaseka a Martina Maláta čekalo po vení svého sanitního vozu a opakovali s dětmi
vítězství v krajském kole kolo celostátní, které se zásady poskytování první pomoci.
uskutečnilo 30. května ve Smetanových sadech Všem, kteří přispěli k tomu, že se krajské kolo
města Jeseník. Jeho výsledky přineseme v dal- Helpíkova poháru 2009 vydařilo, patří dík.
ším čísle IL. Další posádka ZŠ Černošice v sesta- Tomáš Stronček, DiS. OS Helpík, www.helpik.cz

Vítězové krajského kola
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Ctihodný Chamba Láma přijel do Černošic za přáteli
Město Černošice navštívil v minulých dnech ctihodný Chamba Láma Čojdžamc, opat kláštera Ghandančenling v hlavním městě Mongolska Ulánbátaru a hlava buddhistů-lámaistů.
Vysoký duchovní hodnostář si udělal zastávku
na své cestě po Evropě, v rámci které poskytoval duchovní podporu v cizině žijícím krajanům, aby v Černošicích navštívil své přátele.
A proč právě v Černošicích? K tomu má co říci
ing. Zdeněk Vlček: „Ctihodný Chamba Láma
přijel do našeho města na mé pozvání, neboť se
známe dlouhá léta a jsme přátelé. Poznali jsme
se v klášteře Ghandan v Ulánbátaru a od té doby
se setkáváme. Jde už o třetí návštěvu ctihodného Chamba Lámy v České republice, potažmo
v Černošicích, a při každé jsem ho doprovázel“.
Při své návštěvě Černošic přijal mongolský duchovní pozvání představitelů města
k neformálnímu setkání na radnici, při kterém se nevyhnul ani vzpomínkám na minulost, a zejména komunistické období, kdy

se podařilo buddhismus téměř zlikvidovat.
Pouhé uchovávání náboženských předmětů
bylo v tehdejším Mongolsku projevem osobní
odvahy. Dnes se buddhismus do země vrací,
kláštery, z nichž některé pocházejí až z 16.
století, ožívají.
V rámci své návštěvy pronesl ctihodný Chamba Láma v sále Clubu Kino řeč k mongolským
věřícím, kteří tu v současné době pobývají.
Součástí setkání byla i společná meditace
(poznámka redakce: pro navození naprosté
autenticity a s ohledem na místní znalce mongolštiny byla celá řeč přednesena a meditace
vedena v mongolštině bez překladatele).
Návštěva Chamba Lámy Čojdžamce se konala pod záštitou Jeho Excelence Očira Enktura,
velvyslance Mongolska v České republice. (sj)

Ctihodného Chamba Lámu přivítala na radnici místostarostka Helena Langšádlová. Předala mu pamětní medaili a pamětní list města
Černošice.

Jako upomínku na přátelské setkání převzal
starosta Aleš Rádl z rukou Chamba Lámy
modrý šál vyjadřující duchovní symboly, které
Mongolové uznávají.
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Festival Jazz Černošice 2009 je za námi, těšme se na ten příští!
Když před více než čtyřmi roky s festivalem
Jazz Černošice jeho organizátoři začínali, měli
tajné přání – aby jednou naše město celý týden
žilo jazzem. Po letošním festivalu si mohou
neskromně říci, že se svému vytčenému cíli
přiblížili. Vždyť vynikající kapely a zpěváky si
přišla poslechnout více než tisícovka návštěvníků. Není to ta nejlepší pozvánka na festival,
který rozezní Černošice v roce příštím?

Organizátoři festivalu Jazz Černošice však
netáhnout „svou káru“ sami. Mají především
podporu města, což při své úvodní festivalové
zdravici v Clubu Kino vyjádřil i starosta města
Aleš Rádl: „Je mou povinností, milou povinností,
kterou činím každým rokem velmi rád, přivítat
vás všechny tady na těchto jazzových slavnostech
a slavnostním způsobem je nějak zahájit. Jako starostovi města mi dělá mimořádnou radost zahájit
akci města, která svým věhlasem se skutečně stává akcí pro jazzový svět už téměř celostátní. Jestli
dobře počítám, tak je to celkem dvakrát, kdy se
Černošice stanou jakýmsi vesmírem pro lidi, kteří
jsou orientovaní na jistý druh zábavy, poprvé je
to tento jazzový festival a podruhé velký turnaj
v nohejbale, který se tady pravidelně koná už čtyřicet let. Samozřejmě tento jazzový večer nemá
ještě tak dlouhou tradici, ale já doufám, že i tento festival má před sebou nejméně 40 let a jeho
věhlas se stane časem možná ještě významnějším,
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než je věhlas toho nohejbalového turnaje.
Každý rok, který mám možnost se tady před vás
takhle postavit a zahájit takto náš jazzový festival, vidím, že tato akce dosahuje vyšší a lepší
úrovně, než byla v minulém ročníku, a tak jsem
rád, že tady byl nastolen trend stoupající kvality, stoupající úrovně a vůbec stoupajícího zájmu
veřejnosti o tento jazzový týden. My jako město
to samozřejmě velmi vřele podporujeme, snažíme
se, aby v tento týden, který patří jazzu, tady ten
jazz zněl ve všech restauracích a na všech náměstích. Jazz je skvělá muzika, krásná muzika, a líbí
se lidem, kteří jsou fajn, mají rádi život, mají rádi
improvizaci a mají rádi hudbu, která je stmeluje
a zaslouží si, aby byla poslouchaná, aby byla hraná, a zaslouží si, aby byla také milovaná“.

Dík za pomoc. Starosta Aleš Rádl na setkání
v Clubu Kino poděkoval jménem města všem
sponzorům, kteří přispěli k tomu, že černošický
jazzový týden ozdobili jedni z nejlepších interpretů této charismatické muziky. Ocenil především,
že v sobě našli vůli pomoci i v době, která není
příliš ekonomicky optimistická.

kultura

Jaký byl festivalový týden? Tradičně zaujal skvělou muzikou!
Středa. První festivalový den odstartovala Darja Kuncová s Old Fashion
Triem odpoledním koncertem před Bolletou, večer pak v zaplněném sále
Clubu Kino nejprve rozehřál posluchače Chorus Angelus, následující Brécy
je pak přivedly doslova do varu. Třešničkou na dortu bylo vystoupení Alice Bauer a jejího tria. Pod Lípou zahrálo černošické trio ve složení Milan
Čejka, Karel Starý a Jirka Hasák, v Jedličkových lázních bylo slyšet úžasné
fusion v podání Charlie bandu v čele s Mildou Peroutkou, ve Starém domě
skvěle bavil publikum charismatický Boby Houda.
Čtvrtek. Proběhl ve znamení jediného jména – Elena Sonenshine & Jocose Jazz. Při jejím výchovném koncertu pro školáky bylo úžasné sledovat,
s jakou bezprostředností děti hudbu vnímaly. Časté vytleskávání do rytmu, okamžitá reakce na změny rytmu a bouřlivý aplaus. Sama interpretka přiznala, že takovou odezvu nemívají často ani na klubových
koncertech. A večer opět Club Kino a Elena
Sonenshine - tentokrát pro rodiče.
Hlavní festivalové večery
Pátek. Odpoledne stačil ještě zpříjemnit svým
vystoupením před vrážským Tescem Dixi Road,
pak už následoval první hlavní večer festivalu
Jazz Černošice 2009. Odehrál se v Clubu Kino,
domovské scéně festivalu, a už tradičně začal
big bandem, tentokrát v podání Jazz Big Gang
z Chebu. Po něm následovaly Los Quemados
– kapela Filipa Spáleného.
Druhá polovina večera byla ve znamení dvou
zpěvaček. Nejprve opanovala sál kubánsko-polská diva Yvonne Sanchez, jejíž sametový hlas
posluchači doslova hltali. Kapela hrála s neuvěřitelnou lehkostí a celé vystoupení ukázalo, že se
zpěvačka v brazilském stylu bossanova skutečně
našla. Pak vybuchla energetická bomba v podání
Trio de Janera v čele s drobnou zpěvačkou tentokrát kubánsko-slovenského původu Veronikou
Bartošovou. Ta svou energií zvedla všechny ze
židlí, a tak se na závěr večera i tancovalo.

Sobota. Večer načala one man show amerického Steva Whita, který se svou kytarou, harmonikou, mušlemi na noze a podupováním
na elektronicky ozvučené desky a svým syrovým hlasem vytvořil malou bluesovou kapelu.
Následné vystoupení česko-jihoafrické formace Jonathan Crossley Band ve stylu groov přerušil výpadek proudu. To ale nijak nevadilo
Ondřeji Štveráčkovi, který svým desetiminutovým sólem na saxofon povýšil vystoupení do
další roviny. Když se žárovky opět rozsvítily,
přišlo na scénu trio ve světě jazzu ojedinělé
- Slováci Stano Palúch (housle), Róbert Ragan
(kontrabas) a moldavský cimbálista Marcel
Comendant naplnili sál netradičním pojetím
jazzu ve spojení s lidovou hudbou. Věřím, že
mnohý pivař dostal při této muzice chuť na
víno. Závěr pak patřil Janu Spálenému a ASPM.
Ti zaplněnému sálu rozdávali jenom radost.
Kdyby mi někdo takto hrál každý večer, život
by byl mnohem příjemnější. Ale asi v tom bude
nějaký háček…
Neděle. Krásnou tečku za festivalem udělalo
dámské vokální kvarteto Yellow Sisters.
Za občanské sdružení Jazz Černošice Petr Kadlec
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Saxofony, trubky a bluesové rytmy ovládly ulice města
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Před pódiem – za pódiem nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát
Dnes už tradiční a divácky stále atraktivnější černošický jazzový festival letos překročil magickou hranici jednoho tisíce posluchačů. Co
všechno bylo třeba k dosažení této mety udělat? Na to jsme se zeptali
jednoho z organizátorů, Michala Strejčka.
Kdo všechno se podílí na přípravě festivalu?
Celý festival připravují čtyři lidé - Joža Barchánek, Petr Kadlec,
Pavel Blaženín a já. V samotném průběhu festivalu se pak ze strany produkce navyšuje tzv. realizační tým ještě o dva až tři zvukaře
a proměnný počet dobrovolníků na celkový počet asi deseti lidí.
Externě do toho vstupuje Český rozhlas s vlastními zvukaři a dva
členové ochranky. Takže počítám-li dobře,
na samotném průběhu se aktivně podílí asi
sedmnáct lidí.
Kdy začínáte s přípravou?
Příprava festivalu trvá půl roku. První
schůzka byla loni v listopadu, uzavírka nás
teprve čeká. Pak ještě nějaké „bezvýznamné“ administrativní záležitosti, jako je OSA,
finanční úřad apod.
Pokud vím, festival je asi z poloviny zajištěn ze soukromých finančními prostředků. Je těžké sehnat sponzory?
Je v dnešní době těžké sáhnout do vlastní
kapsy pro nemalou částku, a tu místo do
rozvoje vlastní firmy věnovat na jazzový
festival? Osobně si myslím, že to je hodně
těžké, a všech, kteří takto přispěli, si nesmírně vážíme. Stejně jako podpory vedení
města Černošice a odboru kultury Středočeského kraje, odkud čerpáme finanční prostředky prostřednictvím grantů.
Můžete čtenářům trochu detailněji přiblížit, co všechno je potřeba udělat, než
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diváci usednou na židle a zazní první
tóny?
Příprava je rozdělena na dvě základní oblasti. První je dramaturgie, tedy to, co chceme
aby diváci viděli a slyšeli, oblastí druhou je
samotná produkce, tedy aby diváci skutečně
viděli a slyšeli. Nejprve se řeší dramaturgie,
zjednodušeně řečeno kdo, kde a v jakém
čase bude hrát. Výběr kapel je odvislý od
koncepce festivalu, našich finančních možností, prostorové dislokace a načasování.
Dramaturgický plán je finálně dohodnut
zhruba na konci února. Pak nastává fáze
psaní smluv, shánění sponzorů, zajištění
mediálních partnerů, techniky a lidí, výroba propagace atd. Když je vše domluveno,
smlouvy podepsané, peníze potvrzené, plakáty konečně visí a aparatura zajištěna, přichází den D. Tomu všemu ještě na podzim
předchází podání žádostí o granty, ale to je
kapitola sama pro sebe.
Takže se zahájením festivalu si to začnete
konečně i trochu užívat?

kultura
Ačkoli se snažíme dělat přípravu hodně
sofistikovaně, při zahájení není na nějaké
užívání si moc času. Nikdy nevíte, co kde
může „zahaprovat“. Když se dvě minuty
před oficiálním zahájením dozvíte, že na
polovině plakátů jsou jiné časy zahájení
než na polovině druhé, za zády máte připravenou veškerou techniku včetně rozhlasu, první kapelu v zákulisí, paní Koubková
(skvělá moderátorka letošního ročníku)
s panem starostou jsou připraveni pronést
úvodní slovo a před sebou sál plný lidí, tak
máte jenom jednu možnost – chytit se za
srdce, nějak to „rozdejchat“, vylézt na pódium, přiznat chybu a věřit, že jazzoví diváci
jsou dostatečně tolerantní. Jsou, a já se jim
za tento snad jediný organizační renonc
z naší strany znovu omlouvám.
No a pak?
Když se vše spustí, je třeba neustále hlídat, aby každý dělal to, co má, a pomoci,
kde je to nutné. Zvukem počínaje a vyplácením honorářů konče. Pořád to musí
„šlapat“, nesmí se to zadrhnout, ztratit
rytmus. Všechny časy je nutné minimalizovat. To je základ, a pak všechno okolo.
Když vyletí pojistky – nahazujete pojistky, na záchodě dojde toaleťák – dáte toaleťák, kapela nepřiveze piáno – táhnete
piáno, zbloudilý opilec spí vzadu v šatně
– vyvedete opilce, chrastí zvuk – vyměníte kabel, vezete paní Koubkovou do hotelu – cizokrajnou kapelu naopak do klubu,
ve tři v noci zvukaře do Prahy – cestou
zpět pohovor s policejní patrolou, řešíte
převlékací šatnu – nevyřešíte, protože ji
prostě nemáme, hlídáte čas – kapely staví
potmě nástrojovku na dvoře za klubem,
podpisy smluv, fakturace, vyplácení honorářů – věčně někdo krade tužku. Ve volné
chvíli požádáte o klobásu – tu nedostanete,
protože není gril, tak tlačíte gril. Ale Show

Must Go On a americký bubeník vám
kolem šlapáku, kam zrovna stavíte mikrofon, podává foťák, abyste fotil a vůbec ho
vaše klobása nezajímá. Tak fotíte, do toho
volá někdo od závor, že to nemůže najít,
jedete k závorám, mezi tím někomu z auta hodíte kombinačky (ani se neptáte na
co) a tak pořád dokola, dokola, dokola…
Ve čtyři v noci jste doma jako na koni,
vyřešíte nějaké mejly a začíná svítat do
dalšího festivalového dne. Takhle to mají
plus mínus všichni, co průběh festivalu
zajišťují. Tak díky vám všem za pomoc,
jestli jsem to doposud neudělal. Zvláštní
poděkování Aleně, Jitce, Jítě a Janě, které
to odstály v průvanu u vchodu.
Takže vlastně z hudební produkce moc
zážitků nemáte. Napadá mě tedy otázka,
proč to všechno děláte?
Ale trochu hudebních zážitků samozřejmě mám. Ono to není zas tak dramatické,
spíše hektické, a vždy se najde pár minut
poslechnout si účinkující. Proč to děláme? Z finančního hlediska nemá nikdo
z produkce za zajištění festivalu ani korunu odměny. Honorujeme pouze účinkující
a zvukaře. Veškeré další finance spolkne
provoz, propagace atd. Když něco málo na
účtu sdružení zbude, předisponujeme tyto
prostředky na příští ročník. Ale ptal jste
se, proč to děláme. No třeba proto, že si
v zákulisí popovídáte s Yvonnou Sanchez,
podáte ruku panu Spálenému, dotknete se energií nabité kytary Tria de Janeira
(mimochodem, ten kytarista skutečně koks
nešňupe), ale hlavně vidíte skvělé diváky,
kteří si všechny koncerty neskutečně užívali. Tak já nevím, satisfakce bude asi někde
mezi magickými doteky a radostí nad tím,
že svět není zas až tak zkažený, jak někdy
vypadá. Neříká se tomu nadšení?
Ptal se Stanislav Janovský
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Tradice vítání nových občánků zapustila kořeny
Neděle 17. května se stala významným dnem pro
více než tři desítky nejmenších kluků a holčiček,
jejichž rodiče přijali pozvání a zavítali s nimi do
reprezentačního sálu Základní umělecké školy.
Všichni společně si tu pak prožili první významný okamžik, totiž vítání nových občánků města
Černošice a rovněž zápis do pamětní knihy. Za
město pozdravila velké i malé hosty místostarostka Helena Langšádlová, která při této slavnostní příležitosti uvedla: „Mám radost, že se
v našem městě rodí stále více dětí. Věřím, že se
nám společně podaří vytvořit pro ně ty nejlepší
životní podmínky“.
(sj)
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Děti v mateřské škole v Topolské si užily
Čarodějnický den
Jak se již koncem dubna stalo tradicí, tak i letos uspořádala naše mateřská školka pro děti
Čarodějnický den. Nejprve jsme si vysvětlili, proč se vlastně čarodějnice drží a jak se máme
chovat k ohni, a mohli jsme začít.
Hned ráno se děti oblékly do z domova přinesených masek, vymyslely si svá čarodějnická
jména a také co by nejvíc chtěly vyčarovat.
Vyhrála to zvířátka. Pak jsme se naučili písničku o čarodějnicích a o ohni, čarovali jsme se
slovy, uvařili lektvar a na zahradě si zatančili
čarodějnický rej. Po obědě vyrobily starší děti
čarodějnici určenou ke spálení, a pak si všechny děti zalétaly na koštěti a loupily perníčky
z perníkové chaloupky. Na večerním ohni si
pak po slavnostním spálení čarodějnice opekly vuřty a vydaly se na lampiónový průvod po
městě. Po návratu se ty nejstatečnější zúčastnily lovu „bobříka odvahy“ v podobě procházky
po temné školní zahradě. Po dni plném tajuplných zážitků usnuly děti okamžitě po ulehnutí. I noční spaní však bylo dobrodružstvím,
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neboť jsme přespali ve školce, na zemi ve spacácích nebo v postýlkách.
Jana Paďouková, učitelka mateřské školy
Pozvánka pro všechny malé diváky
na červnová divadelní představení
Mokropeská mateřská školka zve všechny malé diváky, i ty, kteří nejsou zapsáni
k docházce do mateřských školek, na divadelní představení, která se konají v budově školy
na adrese Topolská 518, Černošice Mokropsy.
V úterý 9. června od 10.30 to bude pohádka
Chytrá horákyně a 25. června od 10.00 Pohádkový kabaret. Vstupné na všechna představení je 50 Kč za dítě. Pro dospělé je vstupné
dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka mateřské školy

z města a okolí

Při velké školkové olympiádě si děti opravdicky zazávodily
V rámci programu Dítě a jeho tělo jsme ve
spolupráci s TJ Sokol Černošice připravily pro
děti z naší mateřské školy sportovní olympiádu. Nejprve jsme s paní Hanou Fořtovou,
náčelnicí župy Jungmannovy, vše naplánovaly a poté začala velká příprava. Paní učitelky
připravily tabulky, závodnická čísla a medaile
a ráno 14. května nastoupily děti k opravdovým závodům ve třech disciplínách. První byl
závod v běhu. Běhalo se „jako o život“, všichni
se navzájem povzbuzovali. Skok do dálky pak

odhalil nejednoho zdatného skokana či skokanku. Nakonec se házelo do dálky tenisovým
míčkem do krásně připraveného antukového
pole.
Příjemným zakončením bylo slavnostní vyhlašování vítězů. Medaile dostali nejen vítězové
jednotlivých disciplín, ale všichni zúčastnění
závodníci. Celá akce se vydařila a přispěla k už
tak vřelé spolupráci mezi naší školkou a TJ
Sokol. Za to patří všem zúčastněným dík.
Kolektiv učitelek MŠ Karlická
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Máje ve znamení slunce, folklóru a dobré nálady
Májové slavnosti tradičně konané na Masopustním náměstí jsou za námi. Bylo při nich
příjemně a veselo.
Všichni malí i velcí zpěváci a tanečníci poberounské skupiny Třehusk, Voničky a cimbálovky Kyčera z Čestlic, Proměn z Řevnic,
Kolíčku z Prahy, řecké skupiny Akropolis
a samozřejmě černošického Pramínku potěšili a pobavili. Slavnosti ukončili hasiči pokácením májky, kterou si letos vylosoval a do
svého vlastnictví získal pan Vladimír Pavel
(na snímku na následující straně nás zdraví
u pokácené májky).
Jak důležité je udržovat krásné lidové tradice,
kterými právě májové slavnosti jsou, připomněl
starosta Aleš Rádl (na dolním snímku spolu se
senátorem Jiřím Obelfalzerem, který nad poberounským festivalem Staročeské máje tradičně
převzal záštitu, souborem Vonička a cimbálovkou Kyčera). „Dnešní slavnost patří k těm, které
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zahajuji téměř nejraději. A to především proto,
že je pro mě, a já věřím, že i pro vás pro všechny, určitou vzpomínkou na krásnou dobu, kdy
lidi měli k sobě blíž, dokázali se bavit navzájem
a nebyli odkázáni na média. A z toho, že tradice spojené s májovými slavnostmi žijí dodnes,
je vidět, že takovou vzpomínku v sobě neseme
všichni. Z toho odvozuji svůj optimismus, že se
zase může vrátit doba, kdy my všichni budeme
k sobě jaksi pozornější a připravenější si navzájem dělat radost a potěšení stejně, jako nám dnes
dělají radost a potěšení všechny ty skvělé folklorní
soubory, které staré tradice pilují, studují je, učí
se je, aby nám je mohly alespoň jednou v roce,
a já doufám, že při různých jiných příležitostech
častěji, předvést a potěšit nás všechny společně“,
uvedl starosta Aleš Rádl.
(sj)

z města a okolí
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SK Kazín hostil fotbalové borce z dánského Endeslev Vraaby
V minulých dnech přivítali na svém stadionu
u Berounky fotbalisté SK Kazín borce z dánského města Endeslev Vraaby. V prvním přátelském zápase dánský A tým prohrál s kazín-

ským „áčkem“ tři ku čtyřem, ve druhém pak
dánští „old boys“ porazili „staré pány“ SK
Kazín šest ku dvěma. Všichni účastníci přátelských zápasů (na fotu) už se těší na odvety.

Žáci nebodují. Starší žáci SK Kazín už mají za sebou šest jarních mistrovských zápasů s neuspokojivými výsledky. To chce nové vedení žákovského týmu změnit kvalitnějšími tréninky a masivním náborem nových hráčů. Všichni kluci ve věku od deseti do čtrnácti let, kteří by chtěl hájit
modrobílé kazínské barvy, se mohou hlásit každou středu a pátek od 16.00 přímo na hřišti nebo
kontaktovat trenéra Romana Hrušku na telefonním čísle 604 250 260.
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Poznatek z vrcholného turnaje? Je třeba dál pilně trénovat!
Nejmladší basketbalisté ze Sokola Černošice
hrající pod hlavičkou BA Sparta dostali šanci na divokou kartu coby vicemistři Prahy
zúčastnit se mistrovství republiky v minibasketbalu ve Svitavách, kam postoupilo 12 nejlepších družstev z krajů.
Naše skupina byla velmi těžká, hráli jsme s pozdějším absolutním vítězem Sršni Písek, rozhodující však pro nás byl souboj s nakonec pátými
Litoměřicemi. Vyrovnané utkání jsme neotočili v závěru na naši stranu a mezi finalisty jsme
nepostoupili. Jedenácté místo bylo pro kluky
asi zklamáním, ale bez tří opor jsme asi lepšího
výsledku mohli těžko dosáhnout.
První tři turnajová místa obsadila družstva při
basketbalových základních školách. Tam mají
malí basketbalisté za pět tréninků týdně natrénováno daleko více, než my. Jejich technika je
na tuto kategorii někdy až neuvěřitelná. Ostatní
družstva jsou vyrovnaná, záleží, jak se momentálně daří.

Vrcholný turnaj ve Svitavách byl pro kluky zážitek na první sezonu jak se patří - výborná organizace, krásné prostředí, moderní haly a zázemí. Udělali jsme si obrázek o úrovni basketu
v republice a víme, že je nutno pilně dál trénovat
a pokusit se opět o účast.
Šárka Bláhová

Oslavy výročí v DPS.
Už tradičně se v sále
Domu s pečovatelskou službou sešli černošičtí senioři, aby si
popovídali, pobavili
se a hlavně oslavili
svá významná životní jubilea. Opravdu
významné výročí pak
oslavila paní Libuše
Suchá (na snímku),
které k jejím devadesátinám popřála
místostarostka Helena Langšádlová spolu
se členkami sociální
komise.
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Šok zažili všichni, kdož zavítali večer 30. dubna k vatře
u hřiště SK Kazín. Konal se tu totiž utajený celoevropský
sjezd čarodějnic. Děti s úžasem sledovaly, jak zahřmělo, zvedl se vítr a začaly se snášet pestrobarevně oděné postavy na
košťatech nejrůznějších výrobních značek. Některé z nich se
nám podařilo zachytit objektivem redakčního fotoaparátu.
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Město Řevnice přijme referenta či referentku stavebního úřadu

Město Řevnice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka stavebního
úřadu (výkon státní správy ve věcech územního a stavebního řízení). Místo výkonu práce:
Řevnice. Platové zařazení: 9. platová třída. Přihlášky je nutno doručit nejpozději do 15. 6. 2009
na adresu Městský úřad Řevnice (k rukám tajemnice městského úřadu), náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice. Podrobnosti sdělí tajemnice MěÚ Řevnice Mgr. Renata Plachtová, tel. 257 720 151.
(red)

4. ročník turnaje Street Černošice na hřišti v Husově ulici

V neděli 21. června se na dvou kurtech venkovního hřiště v Husově ulici uskuteční již 4. ročník
populárního turnaje Street Černošice.
Program:
Kategorie:
Registrace na hřišti: 10.00
A ženy 13 – 16
Zahájení turnaje: 10.30
B ženy 17 – XY
Vlastní turnaj: 10.30 - 15.15
C muži 13 – 16
Slavnostní předání cen: 15.45
D muži 17 – XY
Družstva se do turnaje přihlásí prostřednictvím e-mailové přihlášky na adresu:
street2009@seznam.cz. Startovné za družstvo činí 300 Kč (uhradit při příjezdu).
(red)

Přijďte si zavzpomínat i zafandit na Memoriál Míry Kněžka

Srdečně zveme všechny fandy černošického fotbalu, a hlavně jeho pamětníky, na turnaj starých
gard věnovaný nezapomenutelnému Mirkovi Kněžkovi, jenž toho pro černošický fotbal tolik
vykonal. Přijďte si zavzpomínat na slavného brankáře a zároveň podpořit domácí starou gardu,
která bude obhajovat loňské prvenství. Vzpomínkový turnaj zahájíme v sobotu 27. června od
9.00 na hřišti SK Černošice „za vodou“, zúčastní se jej čtyři týmy.
Za starou gardu SK Černošice František Janda

Dlouholetý rival černošických fotbalistů oslaví devadesátiny

Sokol Lipence, dlouholetý soupeř fotbalistů SK Černošice, oslaví devadesátiny. A to v sobotu 13. června na svém stadionu, kde bude připraven fotbalový a společenský den pro celou
rodinu. Diváci uvidí od 14.00 řadu exhibičních utkání, představení místních hasičů, modelářů, golfistů, mažoretek i cvičenek aerobiku. Zlatým hřebem bude souboj týmů celebrit
vedených Ivanem Haškem a Horstem Sieglem. Slavnostního výkopu se ujmou Mahulena
Bočanová a Pavel Nový. Utkají se i bývalé hvězdy lipenecké kopané, kterým zápas zahájí
Antonín Panenka. Pro děti budou připraveny atrakce klauna Ronalda McDonalda. Večer
vystoupí skupina Lokomotiva se známým moderátorem, držitelem ceny TýTý Petrem Vondráčkem.
(jkl)
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Anglická školička KRYŠTOF LIVE

Naši „malí velcí“ AMERICAN INDIANS se právě vrátili z květnového kempu a zahálet nebudou ani v červnu. Pozvou maminky a táty na snídani JOIN US FOR A BREAKFAST a rozloučí se se svými kamarády (budoucími školáky na DIPLOMA DAY) v černošickém Clubu
Kino. V červenci se mnozí vydají za dobrodružstvím na SUMMER CAMP 2009 (letní tábor
v angličtině). Témata ANCIENT GREECE, CHRISTOPHER COLUMBUS A KING ARTHUR
WEEKS jsou již připravena. Přidáš se k nám i ty? Těšíme se a přejeme krásné léto!
Všichni z Kryštofa

Příští školní rok v Ottománku

Školní rok se přehoupl do druhé poloviny. V naší nově otevřené Mateřské škole Kvítek jsme
úspěšně zvládli první vánoční dílnu, zimní radovánky, velikonoční mrskačku i turistický den.
Už nás čeká „jen“ příprava na prázdninové putování, pasování na školáky, indiánské léto a pak
už přijdou prázdniny, tedy prostor pro přípravu následujících projektů: Baby Club OTTOMÁNEK, s. r. o., zřizovatel MŠ Kvítek, nyní nabízí řadu služeb pro děti i dospělé – Kvíteček (dopolední klub pro děti od 2 do 4 let), Tvoření, kurzy plavání, sportovní aktivity pro dospělé (zumba), jógu nebo cvičení na bossu. Od září chce nabídku rozšířit o pohybové aktivity podporující
všestranný rozvoj dětí od miminek po školáky. Ráda bych však na tomto místě podrobněji
představila projekt Poradenského centra, který již téměř rok připravuji se speciálním pedagogem a psychologem v jedné osobě Mgr. Kristinou Konečnou. Centrum by mělo od září
zajišťovat diagnostické a nápravné služby pro děti od tří do deseti let se specifickými potřebami. Ve spolupráci s dalšími odborníky (klinickým logopedem, fyzioterapeutem) bychom chtěli
nabídnout celou škálu služeb – od jednorázových konzultací až po pravidelnou dlouhodobou
péči. Cílovou skupinu by měly tvořit děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie…), chování (ADHD…), řeči, děti předškolního věku, kterým nabídneme kvalitní přípravu na vstup do školy, nebo děti se speciálními potřebami (děti neobratné, s nerovnoměrným
vývojem, s obtížemi v adaptaci, s obtížemi v grafomotorice…). Tak nezapomeňte! Budete-li
v příštím školním roce řešit problém tohoto druhu nebo budete-li hledat nejen sportovní program pro celou rodinu, přijďte do OTTOMÁNKU.
Mgr. Vladimíra Ottomanská

Černošická Mariánská pouť se bude konat 15. a 16. srpna

Zveme vás na tradiční Mariánskou pouť, která se letos bude konat 15. a 16. srpna. Sejdeme
se tradičně u černošického kostela. Budou pro vás připraveny pouťové atrakce, naši šermíři, pohádky pro děti, divadlo a mnoho dalších černošických i přespolních umělců. Nejen
černošické výtvarníky a prodejce bych rád upozornil na možnost stánkového prodeje.
Bližší informace získáte na odboru kultury tel.: 251 641 116 a 602 200 817 nebo na emailu:
pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
(pb)
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Nechme se inspirovat dětmi aneb Výstava v mokropeské kapličce
Zveme všechny příznivce dětských výtvarných prací na výstavu do galerie v mokropeské kapličce sv. Václava. Děti malé, větší i -náctiletí z atelieru ak. mal. Martiny Fojtů již tradičně představí svoji celoroční tvorbu v rozmanitých technikách. Vernisáž proběhne 12. 6. v 18.00, výstavu zahájí klavíristé z hudebního studia PhDr. Anežky Misauerové. Otevřeno: pá, so, ne – od
Martina Fojtů

14.00 do 18.00. Výstava potrvá do 28. června.

Hudební večírek v mokropeské kapličce
Dne 19. 6. proběhne malý hudební večírek, na němž si zahrají velcí i malí klavíristé z hudebního studia Anežky Misauerové. Večírek v přívětivém duchu, na němž můžete jen poslouchat
nebo si i zazpívat, začne v 18.00 v mokropeské kapličce. Hostem večírku bude houslistka Lída
Misauerová, která klavíristy doprovodí. Po vystoupení si lze prohlédnout obrázky dětí z výtvarných kurzů akademické malířky Martiny Fojtů a posilnit se malým občerstvením.
Anežka Misauerová

Blue Brothers zahrají v Clubu Kino

Odbor kultury vás zve v pátek 19. 6. od 20.30 na koncert Blue Brothers. Tato kapela hraje
energický funky-blues-rock, který rozhodně zvedne posluchače ze židlí. Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru živých koncertů se skvělou hudbou a show. Blue Brothers hraje ve složení
Jindřich Kopáček (zpěv, foukací harmonika, chrastítka), Ladislav Kulja (kytara), Aleš Beránek
(basová kytara, vokály), Petr Musílek (bicí nástroje, vokály), Jakub Mrva (alt saxofon), Oskar
Forsberg (tenor saxofon), Štěpán Knězek (pozoun), Marek Krásný (trumpeta). Více se dozvíte
na www.blue-brothers.cz.

(pb)
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Královský průvod z Prahy na Karlštejn
aneb Cesta Karla IV. s korunovačními klenoty 6. a 7. června
Nejslavnější český panovník, Karel IV., z Boží milosti císař římský a král český, na počátku měsíce
června tohoto roku opět zavítá na svůj legendární hrad Karlštejn.
V sobotu 6. června dopoledne vyjede císař Karel z Pražského hradu a dále pojede přes Kampu, Radotín, Černošice, Dobřichovice, Lety, Řevnice a Hlásnou Třebaň, aby po dvoudenní
pouti v neděli 7. června večer uložil korunovační klenoty Svaté říše římské, které nechal před
několika týdny ukazovat poutníkům ze všech koutů Evropy v kapli Božího těla na Dobytčím
trhu v Novém Městě pražském, zpět do bezpečí hradu Karlštejna.
Královský průvod v Černošicích
Královský průvod v čele s císařem
projede Černošicemi v sobotu 6.
června. Naše město jej přivítá v areálu Sportparku Berounka v Radotínské ulici (vedle betonárny), kde už
od 14.30 bude pro všechny příchozí
připraven bohatý doprovodný, historicky zaměřený program. Budeme se tedy bavit až do půl páté, kdy
Karel IV., císař římský a král český
tradičně v podání Vladimíra Čecha,
dorazí i se svou početnou družinou.
Průvod poté opustí Sportpark
Berounka a pojede městem po trase
Radotínská, Dr. Janského, Srbská,
Masopustní náměstí, Dr. Janského, Slunečná, osada Lavičky a dále
podél Berounky až do Dobřichovic.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
„Noc na Karlštejně“ bude k vidění na nádvoří zámku Dobřichovice
Unikátní divadelní představení bude v pátek 5. června a v sobotu 6. června k vidění na nádvoří
zámku Dobřichovice. V původním muzikálu Noc na Karlštejně si s poberounskými ochotníky
zahrají „hvězdy“, které jsou doma v kraji kolem Berounky: Vladimír Čech, Pavel Vítek, Jan Rosák
a Jan Matěj Rak. Ve speciálním sboru manů, složeném ze starostů několika poberounských obcí,
budou zpívat také bývalý středočeský hejtman a ministr dopravy Petr Bendl i senátor Jiří Oberfalzer.
Sobotní představení bude součástí letošního Královského průvodu z Prahy na Karlštejn.
Vstupenky je možné zakoupit přímo na místě (v areálu zámku Dobřichovice) či v předprodeji na
dobřichovickém městském úřadu (Denisa Solničková: 724 189 611, solnickova@dobrichovice.cz).
Začátky představení 20.30 hodin.
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Nové knihy v městské knihovně
Beletrie:
BERENSON, Laurien: Pes na zabití – detektivka z kynologického prostředí; BROWN, Sandra: Dům
s minulostí – román pro ženy; BRUNEL, Henri: Oceán v kapce rosy – zenové příběhy; CANFIELD,
Jack: Slepičí polévka pro pracující duši – příběhy o odvaze, pochopení a tvůrčí práci; CLARKE, Stephen:
Merde! Rok v Paříži – je téměř pravdivý záznam událostí, které se britskému novináři přihodily nebo
nepřihodily během deseti let, kdy žil v Paříži; FALCONER, Colin: Ostrovy přízraků – historický román;
FRAZIER, Charles: Bílý náčelník – Will Cooper, proslulý dobrodruh, indiánský náčelník, právník a senátor v jedné osobě se rozhodne zrekapitulovat svůj životní příběh; HAMEROVÁ, Zdenka: Zasloužíš si smrt
– česká detektivka; LEROY, Gilles: Alabama song – románová biografie o vztahu velkého amerického
spisovatele F. S. Fitzgeralda a Zeldy Sayrové; LOUKOTKOVÁ, Jarmila: Dar jitra prvého v příběh ženy,
která na prahu nového manželství sčítá prohry a pokouší se najít jejich smysl; MEYER, Stephenie: Stmívání – fantazy literatura; TOKARCZUK, Olga: Běguni – román o příslušnících ruské pravoslavné sekty
z 18. století; ZMEŠKAL, Tomáš: Milostný dopis klínovým písmem – prozaická prvotina T. Zmeškala je
velkým českým románem o druhé polovině 20. století, románem napínavým, historickým i milostným.
Naučná literatura:
Emil Hácha: před 70 lety zvolen třetím prezidentem ČSR – publikace obsahuje svědectví, dokumenty a názory předních českých historiků na osobnost Emila Háchy; KMENTA, Jaroslav: Kmotr
Mrázek – kniha je faktografickým příběhem o bývalém vládci českého podsvětí Františku Mrázkovi, jehož zabil nájemný vrah v lednu 2006; kniha přináší celou řadu nepublikovaných informací,
včetně tajných materiálů policie a odposlechů; KNOPP, Guido:Zajatci – autor popisuje zkušenosti
německých zajatců a vypravuje o ženách a dětech doma v Německu, o jejich naději a touze po milovaném muži, otci či synovi, navíc popisuje dobrodružné pokusy o útěk, při nichž se několika lidem
podařilo dostat se na svobodu; RASMUSSEN, Nelly: Děti severských šamanů – cestovní reportáž
zachycuje velmi čtivým a přístupným způsobem cestu české etnografky do oblasti nejsevernějšího
Norska; TOUFAR, Pavel: Čarodějnice, hvězdlháři a zlatodějové – toulky českým středověkem.
Pro děti a mládež:
CLARKE, Penny: Automobily od dřevěných kol k superrychlým autům – zajímavý pohled na
vývoj dopravy od dřevěných kol až po stroje, které lámou rychlostní rekordy; FLANAGAN, John:
Hraničářův učeň 4. díl – fantazy literatura; HOROWITZ, Anthony: Krkavčí brána – fantazy literatura; McCOMBIE, Karen: Alice a... Dóóóst dobrá ségra – čtení pro dívky; KOLOUŠEK – leporelo;
RETTL, Christine: Detektiv Louskáček louská lesní záhady – detektiv Louskáček žije v lese a řeší
plno záhadných případů spolu s ostatními zvířátky; SCHEFFLER, Ursel: Detektiv Klubko. Muž
s oranžovou maskou – detektivní příběh; WHITE, Elwyn: Šarlotina pavučinka – příběh prasátka,
kterého před budoucí pečínkou na vánočním stole zachrání díky své moudrosti a odvaze pavoučice
Šarlota; WINKLEROVÁ, Dana: Jak to chodí u popelářů – leporelo.

Otevírací doba v knihovně

Pondělí: 9.00 – 11.30; 12.30 – 18.00
Středa: 9.00 – 11.30; 13.00 – 19.00		
Čtvrtek: 12.30 – 16.00.
Pátek: 9.00 – 11.30
Naše telefonní číslo: 251 641 501; naše e-mailová adresa: knihovna@mestocernosice.cz
Prázdninový provoz v knihovně: Z provozních důvodů bude černošická městská knihovna po
dobu prázdnin uzavřena, a to v měsíci červenci (od 20. do 31.) a v měsíci srpnu (od 10. do 14.).
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EJW¼LÔ BUBLTFQÓJIPEJMP yFQPOÇLPMJLBEMPVIØDIEFTFUJMFUÈDIKTNFKBLPO¼SPEBPCZWBUFMÄ
OBuÈLS¼TOÄÃFTLÄ[FNÇ QSPOJyKFTUUZQJDLØNPCSB[FNQS¼WÇTWBUØ+BO/FQPNVDLØQPE
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TPVTFE B QÓÈUFM ;EFOÇL #FSHNBO 
QÓFWP[OÈLB QSByTLÄIP +BO
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kultura

Kulturní akce
v obcích
Mikroregionu Dolní Berounka
Řevnice
V rámci Řevnického kulturního léta 2009 sehrají mladí herci řevnického Divadelního studia
půvabnou komedii Williama Shakespeara Sen noci svatojánské. Příběh o rozmarech lásky uvedou ve dnech 19. a 20. června (20.00) a 21. června (16.00) v Lesním divadle.
Dobřichovice
Rekapitulace – a co dál?
Občanské sdružení Lumen sídlící v Palackého ulici 147 v Dobřichovicích má za sebou první
rok fungování. Za tento první rok jsme vám nabídli nejrůznější vzdělávací aktivity a přednášky.
Pro děti školou povinné to na dobu kratších školních prázdnin byly prázdninové programy,
které budou probíhat i první tři týdny letních prázdnin. Dva týdny formou příměstského tábora v Dobřichovicích, na jeden týden vyjedeme do krásné vesničky Zubrnice, kde se mimo jiné
svezeme na drezíně od nádraží, kde se točil film Páni kluci.
Nezapomněli jsme ani na maminky s dětmi. V prvním pololetí mohly navštěvovat výtvarku Spolu, ve druhém pololetí je pro ně otevřena Herna pro nejmenší se strukturovaným programem, který zahrnuje pohybovou, rytmickou, taneční a výtvarnou výchovu. Herna se stala
natolik oblíbenou, že se nemůžeme do našich skromných prostor vejít.
Pro příští rok vypíšeme s naší školní psycholožkou Mgr. Janou Doksanskou osvědčený Kurz pro děti
s odkladem školní docházky, který bude probíhat celý školní rok v prostorách ZŠ Dobřichovice.
Lumen je také zřizovatelem klubu malých dětí Lumek, který je určen pro děti od 3 let a zahrnuje typickou předškolní výchovu v netypicky rodinném prostředí. Pokud se k nám chcete
podívat, kdykoliv jste vítáni. Domluvte se na telefonních číslech uvedených na www.ilumen.
cz, nebo jen tak zazvoňte a zkuste, jestli jsou děti s vychovatelkami v Lumku. Tento školní rok
funguje Lumek jen dopoledne, v příštím školním roce plánujeme změny. Jedna se týká věku
– budeme navíc otevírat malinké oddělení dětí mezi 2. a 3. rokem. Druhá změna se týká otvírací doby – provozní doba bude od 7.30 až do 17 hodin.
V návaznosti na program klubu malých dětí Lumek budeme i v příštím školním roce pořádat
slavnosti spojené se zvyklostmi našich předků stejně jako v tomto školním roce. Pouze je chceme otevřít pro širší veřejnost.
Pro lumkové děti funguje Výtvarka a Keramika s Radkou, příští rok nabídneme tento kroužek
také pro děti nelumkové, které budou mít o kreativní kurz zájem. Plánujeme opět výtvarku pro
maminky s dětmi, také pro děti školou povinné a přípravu na talentové přijímací zkoušky na
umělecké školy. Velkou novinkou příštího školního roku bude úterní angličtina pro nejmenší
vedená zkušenou lektorkou anglického jazyka Mgr. Kateřinou Hejnou.
Budeme rádi, když se podíváte na naše stránky www.ilumen.cz, a pokud vás něco z naší nabídky zaujme, jste u nás vítáni.
Mgr. Renáta Bartoníčková, www.ilumen.cz
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Restaurace Club Kino nabízí minutkovou kuchyň, zahrádku, koncerty, DVD a video projekce,
kino, divadlo. Možnost pořádání seminářů, firemních prezentací, veškerých oslav atd.
Otevřeno denně: po - čt od 11.30 do 00.00 hod.,
pá - so od 11.30 do 02.00 hod., ne od 11.30 do 22.00 hod.

2.6.
út

KINO

5.6.
pá

DANCE

MILIONÁŘ Z CHATRČE

USA / 2008 režie: D.Boyle Drama 120 min.

20:00

Hrají: Dev Patel, Freida Pinto, Ayush Mahesh Khedekar, Anil Kapoor, Irrfan Khan ...
hod.
V indické mutaci soutěže "Chcete být milionářem?" mladičký Ind Jamal zodpověděl
otázku za deset milionů rupií a večer jej čeká otázka poslední. Malik je teď však vyslýchán policií pro podezření z podvodu. Vypráví proto policistům svůj životní příběh, z něhož nejen výplývá,
odkud zná odpovědi na položené otázky, ale odkrývají se v něm i kruté okamžiky jeho dětství.
Film byl oceněn osmi Oskary.

BACK TO “80” - DJ.BUNDA + DJ.VÓĎA

VSTUPNÉ: 50 KČ

Zpět do let, kdy Cher svými síťovanými obleky, žehlením vlasů a nespočtem plastických
operací nepřestávala šokovat veřejnost ... vzpomínáte?

6.6. T-TALENT SQUAD SHOW
so

Mega HIP-HOP show by TTALENT & guests !!!

7.6.

FELIX HOLZMANN - VČERA, DNES A ZÍTRA

LIVE

VSTUPNÉ: 70 Kč

VSTUPNÉ: 50 KČ

20:00
hod.

20:00
hod.

VSTUP ZDARMA

16:00

Holzmannových scének proslulých z pořadů Československé televize.
hod.
ne R Výběr
Dvacet výstupů zaznamenává i vývoj komika, působícího již v době černobílého
SENIO
vysílání,
až
do
jeho
vrcholných
scén
slavných
silvestrovských
čísel.
Se
svými
spoluhráči
B
U
CL
Františkem Budínem, Milanem Nedělou, Milanem Machem, Viktorem Maurerem,
Miloslavem Šimkem, Lubomírem Lipským a zvláště pak Ivou Janžurovou a Karlem Gottem,
stvořil svérázný humor, blízký každému z nás.

9.6.
út

FK-KINO

SEDM SAMURAJŮ

JAPONSKO / 1954 režie: A. Kurosawa Drama 160 min. VSTUPNÉ: 70 Kč

Hrají: Takashi Shimura, Toshirô Mifune, Minoru Chiaki, Kamatari Fujiwara ...
Kurosawa nebyl po úspěchu předchozích filmů Rašómon a Žít ochoten k žádným
kompromisům, trval na natáčení v pečlivě vybraných exteriérech i na – v japonském filmu
do té doby nevídaném – počtu koní.
V roce 1954 obdržel snímek Stříbrného lva na festivalu v Benátkách.
V roce 1960 natočil jako remake Don Siegel úspěšný western Sedm statečných.

12.6. SEMTEX PÁRTY - DJ.RASTY+DJ.SYNDROM
pá

DJ

VSTUPNÉ: 50 Kč

Energy drinks, energy dance and energy music..

13.6. SECOND CHANCE+PANKIX+FIVE O’ CLOCK KISS

so
LIVE

50

Tři kapely, tři různé pohledy na hard rock. Na své si přijdou především milovníci
gothic stylu, všechny lolity, crossdressers, upíři, čarodějky, vlkodlaci ... a hlavně
milovníci silného, robustního a kompaktního zvuku..
VSTUPNÉ: 90,- KČ
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20:00
hod.
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20:00
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20:30
hod.

P

kultura

14.6.

NĚCO Z ALENKY

ČR / 1988 režie: J. Švankmajer Animovaný 86 min.

VSTUPNÉ: 70 Kč

DĚTSKÉ
KINO

Film Něco z Alenky je poctou nezměrné Carrollově představivosti, ale současně i záminkou
k rozvinutí o nic menší představivosti vlastní. Je autorovou vzpomínkou na dětství,
a zároveň pokusem evokovat prožitek dětství i v divácích. Všechny fantaskní formy lidské
mentality jsou vzdáleny otěžím logického a pojmového chápání reality, v níž není místo
pro obraznost, která je tolik potřebným prostředkem proti okorání lidského ducha. .

16.6.

ANGLICKÁ ŠKOLIČKA KRYŠTOF - DIPLOMA DAY

ne

út

SCHOOL

16.6.

Happening nejen pro budoucí školáky.
Akce pouze pro zvané.

16:00
hod.

16:00
hod.

MILK

USA / 2008 režie: Gus Van Sant drama 128 min.
VSTUPNÉ: 70 Kč
Hrají: Sean Penn, Emile Hirsch, James Franco, Josh Brolin, Diego Luna, Kelvin Yu, Denis O'Hare ...

20:00

19.6.

BLUE BROTHERS

20:30

.

pá
LIVE

Kapela Blue Brothers hraje energický funky-blues-rock, který Vás rozhodně zvedne
hod.
ze židlí. Přijďte zažít neopakovatelnou show živých koncertů se skvělou hudbou.
Srdečně zve město Černošice a Club Kino

:00

20.6.

ŠIBA MUSIC CHANCE - FINÁLE

so
LIVE

V posledním kole hudební soutěže Šiba Music Chance se utkají nejlepší z nejlepších.
hod.
Absolutní vítěz vystoupí na letním Open Air festivalu Bigbeatové dunění dne 11.7.2009.
V průběhu večera proběhne slosování vstupenek o dva volňásky na Bigbeatové dunění 2009..

21.6.

MONSTRA VERSUS VETŘELCI

o

út

KINO

ce,

d.

,

Režisér Gus Van Sant a Sean Penn oživili příběh člověka, který je do dnešní doby
považován za jednoho z největších mučedníků americké historie. Za svou sexuální orientaci
zaplatil tím nejcennějším, co člověk má - životem. Když byl v roce 1978 na Harveyho Milka
spáchán atentát, svět ztratil jednoho z nejcharizmatičtějších vůdců a hlas spravedlnosti.
Film zcela zaslouženě získal v letošním horkém oskarovém klání cenu Oscara.
VSTUPNÉ: 100,- Kč

VSTUPNÉ: 60,- Kč

USA / 2009 režie: B. Letterman Animovaný 94 min.

hod.

20:30

16:00

.

DĚTSKÉ
KINO

Hrají: Reese Witherspoon, Seth Rogen, Paul Rudd, Hugh Laurie, Kiefer Sutherland ...
hod.
Příběh vypráví o dívce z Kalifornie jménem Susan Murphy, která přijde do styku se spadlým
meteoritem. Ten způsobí, že Susan vyroste do obřích rozměrů. Když je proti ní nasazeno vojsko,
ukáže se, že není zdaleka jediným monstrem, o kterém americká vláda ví. VSTUPNÉ: 70 Kč

00

22.6.

VÝSTAVA KERAMIKY

00

d.

00

.

,

ne

po

VÝSTAVA

00

.

:30

d.

17:30

23.6.

PODIVUHODNÝ PŘÍBĚH BENJAMINA BUTTONA

KINO

"Životu lze porozumět jen zpětně, ale musí se žít kupředu." Na konci 1. světové války našli
malého Benjamina na schodech manželé černé pleti a tvora, ne nepodobnému miminu, se ujali.
Doktor konstatoval, že tahle zvláštní bytost velikosti novorozeněte je veskutečnosti osmdesátiletý
stařec. Zatímco všichni očekávali, že Benjamin bude stárnout dál a nakonec zemře, on mládl.

út

:00

d.

VSTUPNÉ: ZDARMA

Originální práce žáků soukromé keramické školy ve Vonoklasech. Námořní flotila,
hod.
mimozemské civilizace, zvířecí hrnky, historické kostýmy, psi a jejich páni, poštovní známky,
květiny do zahrady, něco na zub,, abstrakce a další zajímavé keramické originály pro potěchu
a užitek. Výstava bude pro veřejnost otevřena denně do 25.6.
Slavnostní vernisáž: po 22.6. v 17:30 hod
Rodiče s dětmi vítáni!

27.6.
so

DANCE

VSTUPNÉ: 70 Kč
USA / 2008 režie: David fincher 166 min.
Hají: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Elle Fanning, Jason Flemyng, Julia Ormond ...

DJ. BUNDA + DJ. VÓĎA

VSTUPNÉ: 50,- Kč

Konec školního roku s Bundou a Vóďou.
Vvsvědčení s sebou - jedničkáři mají vstup zdarma.

20:00
hod.

20:00
hod.

30.6.

GRAN TORINO

KINO

Walt Kowalski je osamělý zatrpklý veterán z korejské války, žijící ve světě, kterému
nerozumí a který nemá rád. Vlastní rodina čeká, až bude konečně dědit tu trochu, co se Waltovi
podařilo za dlouhý život získat. A navíc ho stále obtěžují „ty žlutý rákosníci" od vedle ...

út

VSTUPNÉ: 70 Kč
USA / 2008 režie: Clint Eastwood 116 min.
Hají: Clint Eastwood, Christopher Carley, Bee Vang, Ahney Her, Dreama Walker, Brian Howe ...

20:00
hod.

Club Kino, Fügnerova 263, 252 28 Černošice
Produkce klubu – tel.: 602 613 731 www.clubkino.cz Bar klubu - tel.: 251 640 397
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