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Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání

112

Lékařská pohot.

155

Policie ČR

158

Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči

150

Hasiči Mokropsy

2 5164 0150

Pohotovost plyn

244 472 811–2

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti

840 850 860

Veřejné osvětlení

800 101 109

Text k fotu na titulní straně:
Měsíc květen byl v našem městě bohatý
na události, při kterých se bavili
děti i dospělí. Počátkem měsíce jsme
vítali nové občánky a veselili se na
májových slavnostech, poté Černošice
ožily melodiemi jazzového festivalu
a nakonec školáci i předškoláci
obdivovali umění hasičů, záchranářů,
policistů a dalších složek integrovaného
záchranného systému. O tom všem se
dočtete uvnitř listu.
Adresa redakce: MěÚ Černošice,
Karlštejnská 259
Sazba: negropolis.cz
e-mail: typo@negropolis.cz
Tisk: Tiskárna JDS, Praha
Evidenční číslo: MKČR 14138
Náklad: 2 500 výtisků
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Regulační plány, investice
do infrastruktury a jeden dar
V minulém čísle Informačního listu vysvětlil vedoucí odboru Územního plánování a stavebního řádu pojmy územní a regulační plán tak,
jak jsou vymezeny zákonem, jak spolu souvisejí, co zahrnují. Chci
opět zdůraznit skutečnost, že tyto dva nástroje regulace výstavby jsou
opravdu zásahem do výkonu vlastnických práv k pozemkům. Hájí
veřejný zájem reprezentovaný rozhodnutími zastupitelstva města či
obce.
Jejich cílem je stanovit regulační podmínky pro
výstavbu v různých lokalitách daného sídla.
Stanovit srozumitelná pravidla nezbytného rozsahu, která na jedné straně zabrání tomu, aby
vznikly stavby, které by svou funkcí, kapacitou, měřítkem, výškou a objemem narušovaly
okolí a celkové záměry rozvoje města, na druhé
straně ale ponechaly dostatek volnosti pro
konkrétní architektonická řešení a různorodé
potřeby investorů.
Jak již bylo řečeno, hlavními nástroji, které
umožňují dosáhnout uvedených cílů, je stanovení možného typu staveb a jejich využití,
určení minimální velikosti parcel, míry zastavěnosti, výšky staveb atd.
Dále chci podrobněji vysvětlit další aspekt
regulačních plánů:
Výstavba a užívání naprosté většiny staveb
klade požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Čili ke každé stavbě by
měla vést veřejná komunikace v co nejlepší kvalitě, být přiveden vodovodní a kanalizační řad
event. plyn či telefon. Regulační plán umožňuje
převést finanční zátěž z budování uvedené nové
infrastruktury na vlastníky pozemků v lokalitě,
kde je regulační plán pořízen. V závazných podmínkách všech regulačních plánů se proto uvádí
tato podmíněnost výstavby: „Stavby pro bydlení
v řešeném území nebudou povolovány do doby,
než bude možno tyto stavby připojit na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu v minimálním rozsahu – veřejně přístupná komunikace,
veřejný vodovodní a kanalizační řad.“
Co to přesně znamená? Je to vlastně uložení podmínky těm vlastníkům dotčených
pozemků, kteří chtějí stavět stavbu pro byd-
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lení, přednostně vybudovat či se finančně podílet na vybudování této infrastruktury. Ve většině případů jsou náklady na vybudování této
infrastruktury dvojího druhu. Jedním je ztráta
části pozemků, které nebude možno kapitalizovat, protože budou užívány jako veřejné
prostranství pozemních komunikací. Druhým je náklad na vybudování vlastních staveb
dopravní a technické infrastruktury. Regulační
plán neřeší otázku, kdo přesně zaplatí náklady
na vybudování dopravní a technické infrastruktury. Regulační plán pouze přesně stanoví tuto
podmíněnost bytové výstavby.
Z výše uvedeného vyplývá, že technickou infrastrukturu musí vždy zainvestovat ten, kdo
hodlá v dané lokalitě stavět stavby pro bydlení jako první, a to v rozsahu, který umožňuje
napojení daného pozemku (lokality) na okolí
v širším kontextu. V případě různých vlastníků sousedních pozemků, kteří mají zájem
stavět stavby pro bydlení, předpokládá faktická realizace infrastruktury jejich dohodu.
Nástrojem této dohody se jako optimální jeví
tzv. Plánovací smlouva, která umožňuje stanovit přesné smluvní podmínky realizace infrastruktury mezi městem a vlastníkem (skupinou
vlastníků) dotčených pozemků. Tato dohoda
a následně smlouva mezi vlastníky a městem
vzniká vždy až po přijetí regulačního plánu,
který přesně stanoví podmínky výstavby, na
které posléze reagují zájemci o výstavbu vytvořením a uzavřením uvedené plánovací smlouvy.
Není tedy žádný nástroj, jak donutit vlastníka,
který nemá zájem realizovat bytovou výstavbu
na svých pozemcích, aby se finančně podílel na
realizaci uvedené infrastruktury.

z radnice
V této souvislosti bych rád uvedl na správnou míru problematiku nedávno diskutovaného daru pozemků pod mokropeskou školou
a nutnosti investic do potřebné infrastruktury.
Město mohlo získat darem pozemky, na kterých
by dle územního plánu bylo možno realizovat
stavby veřejné vybavenosti, které městu tolik
chybí – dostavba školy, plavecký bazén, sportoviště atd. Toto určení využití pozemků (veřejná
vybavenost) vylučuje realizaci staveb pro bydlení. Naopak dárce pozemků měl zájem na sousedních pozemcích, které jsou v jeho vlastnictví, realizovat výhradně stavby pro bydlení.
V návrhu právě projednávaného nového územ-
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ního plánu bylo navrženo i pořízení regulačního plánu v této lokalitě. Proto by při uplatnění stejných principů, jako ve všech ostatních regulačních plánech, byla povinnost vybudovat stavby dopravní a technické infrastruktury přenesena na soukromého vlastníka, který
plánoval bytovou výstavbu. Město by pak bylo
vlastníkem darovaných pozemků bez jakékoliv povinnosti se na této infrastruktuře finančně
účastnit. V této souvislosti se mi proto jeví
odmítnutí tohoto daru v hodnotě desítek miliónů korun, navíc za velmi složité finanční situace města, jako velmi nezodpovědné.
PhDr. Michal Jirout, místostarosta
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Navrhované řešení, které by se stalo součástí nového ÚP v případě přijetí daru (plocha označená
"Veřejné vybavení" ve vlastnictví města)
Nové komunikace, vodovod, kanalizace
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Výsledy voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly 28. a 29. května získala Česká strana sociálně demokratická 56
mandátů, Občanská demokratická strana 53
mandátů, TOP 09 41 mandátů, Komunistická
strana Čech a Moravy 26 mandátů a Věci veřejné
24 mandátů. Voleb se zúčastnilo 62, 6 procenta
oprávněných voličů.
Jak hlasoval okres Praha-západ
Název
Věci veřejné
Komunistická str.Čech a Moravy
Česká str.sociálně demokrat.
TOP 09
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Občanská demokratická strana

hlasy
6 708
4 227
7 918
16 639
981
18 115

v%
10,69
6,74
12,62
26,53
1,56
28,88

Jak jsme hlasovali v Černošicích
Volební účast v Černošcích již tradičně přesáhla
celorepublikový průměr. K urnám přišlo své
hlasy odevzdat 78,5 % oprávněných voličů.
Název
Věci veřejné
Komunistická str.Čech a Moravy
Česká str. sociálně demokrat.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
TOP 09
Křesť.demokr.unie-Čs. str. lid.
Strana zelených
Občanská demokratická strana

hlasy
432
155
356
65
1 344
89
202
912

v%
11,72
4,20
9,65
1,76
36,46
2,41
5,48
24,74

Mgr. Aleš Rádl
a Helena Langšádlová
ve volbách uspěli
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly 28. a 29.
května, uspěl Mgr. Aleš Rádl, starosta města
Černošice nominovaný Občanskou demokratickou stranou a Helena Langšádlová, místostarostka města Černošice nominovaná za TOP 09.
Blahopřejeme!
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z města a okolí

Památku padlých jsme mohli uctít i u pomníku na Vráži
Jako každým rokem tak i letos se 5. května, v den výročí povstání českého lidu proti německým
okupantům, sešli představitelé města spolu se zástupci Červeného kříže, hasičů, skautů a černošické veřejnosti u pomníků padlých, aby uctili jejich památku.
Po dvou letech tak mohli učinit nejen u pomníku
naproti černošickému kostelu a pomníku
v Mokropsech, ale i u nově instalovaného zrekonstruovaného pomníku na Vráži, což ve své
krátké řeči ocenil starosta Mgr. Aleš Rádl.
Je smutné, že poprvé se pietního aktu už nemohli
zúčastnit ti, kteří skutečně poznali hrůzy války
a německé okupace a byli při tom, když ve slavných májových dnech naši stateční spoluobčané
neváhali položit život na samém prahu svobody.
Právě oni, zástupci Českého svazu bojovníků za
svobodu, nám každoročně připomínali, aby oběti
a skutky těchto hrdinů nebyly ani v blízké ani ve
vzdálenější budoucnosti zapomenuty.
(sj)
Poprvé se setkání u černošických pomníčků zúčastnili členové společnosti historických aktivit Nevers.
Jejich čestná salva dodala pietním aktům skutečnou důstojnost. Patří jim za to dík.
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Aktualizovaný vzorník jízdních dokladů PID na webu
Na webových stránkách ROPIDu (www.ropid.cz) je volně ke stažení aktualizovaný vzorník jízdních dokladů používaných v rámci Pražské integrované dopravy. Aktualizace obsahuje i nově
vydané typy jízdenek.
Jedná se o jiný papír používaný pro tisk jízdenek u řidiče na příměstských autobusových
linkách a také inovovaný vzhled jízdenek pro
doplňkový prodej u řidičů na městských autobusových linkách.
Bruslaři, přezouvejte se!
In-line bruslení je v hlavním městě a jeho okolí
čím dál oblíbenější. Ideální možností, jak se
snadno a rychle dostat do bruslařských rájů, je
využít prostředků Pražské integrované dopravy.
Metro, tramvaje i autobusy dopraví bruslaře až na
místo určení, avšak za podmínky, že během přepravy musí být bruslaři z bezpečnostních důvodů
přezutí. Do prostoru metra, do tramvají i do
autobusů je vstup s bruslemi na nohou zakázán.
Typy na cestu za bruslením
Ladronka: tramvají 15, 22 na Vypich (pozor, částečně po rekonstrukci) nebo autobusem 191 do
zastávky U Ladronky.
Modřanský břeh Vltavy: tramvají 3, 17 nebo 21 na
Podolskou vodárnu, Nádraží Braník nebo Nádraží
Modřany, dle chuti a sil, případně autobusem 165
nebo vlakem S8 a S80 na Nádraží Zbraslav.
Vítkov: tramvají 1, 9, 10, 16, 19 nebo autobusem
133, 136 do zastávky Ohrada nebo Biskupcova.
Trojský břeh Vltavy: autobusem 112 nebo tramvají 17 do zastávky Trojská nebo přívozy P1 a P2
z pravého břehu Vltavy (o přívozech jsme psali
v č. 4/2010 Informačního listu).
Stromovka: tramvají 5, 12, 14, 15 nebo 17 na
Výstaviště.

Letní posily příměstských autobusů
V sobotu 1. května vyjely na vybrané příměstské
autobusové linky posilové sezónní spoje. Důvodem je výrazný nárůst přepravní poptávky na
těchto linkách, které vedou do turisticky atraktivních oblastí Středočeského kraje.
V oblasti Štěchovicka jsou posíleny linky 338
a 390 do Štěchovic a také linka 361 do Buše
nebo Nového Knína. V oblasti Kamenice jsou
zavedeny posily na linkách 335 a 337. Jednotlivé
linky jsou také oproti minulému roku posíleny
nasazením kloubových autobusů. Týká se to
linky 339 do Týnce nad Sázavou, linek 338 a 390
v oblasti Štěchovic a také linky 317 do Dobříše.
Alena Šedivá, odbor dopravy

Nepřekážejte prosím autům svozové firmy
Odbor dopravy žádá všechny obyvatele města, aby ve středu,
což je svozový den bioodpadu, zaparkovali své automobily tak,
aby nebránily svozové firmě bioodpad odvézt.
10
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Obyvatelům města slouží nové autobusové zastávky
Obyvatelé Černošic, kteří ke svým cestám používají autobusovou dopravu, mohou v současné
době využívat sedm nových zastávek, rozmístěných na území města.
Jednotlivé zastávky jsou prefabrikované výrobky
se zadní stěnou, bez bočních stěn, se střechou z kaleného skla, vestavěnou lavičkou, se
zastávkovými označníky, nosiči jízdních řádů
a odpadkovými koši.
Zastávky byly realizovány na základě Smlouvy
o partnerství k projektu Zastávky Karlštejnska,
uzavřené mezi městem Černošice a Svazkem obcí

– Regionem Dolní Berounka. Akce byla spolufinancována z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy.
Po dobu 5 let (tzv. doba udržitelnosti projektu)
budou zastávky ve vlastnictví přímého investora, tj. Regionu Dolní Berounka, a poté předány do majetku města Černošice.
Za odbor investic a správy majetku Pavla Hoppová

Majitelé stačili vraky odklidit včas. Velký úklid autovraků hyzdících naše město
nastal v minulých dnech poté,
co téměř vypršela dvouměsíční
lhůta k odstranění určená jejich
majitelům městskou policí. Nicméně několik automobilů, kterým sice bezprostřední odtažení
nehrozí, ale brzy k němu vzhledem k jejich technickému stavu
může dojít, dál zabírá parkovací místa. Tak, jako favorit
v ulici Dr. Janského, který kontroluje strážník městské policie.
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Téma starostů: ekonomické problémy a nezaměstnanost
V pondělí 3. května se konalo další z pravidelných setkání starostů okresu Praha západ. Starostové tentokrát přijali pozvání města Černošice a sešli se v sále Clubu Kino, aby si vyslechli pro
ně podstatné informace a sami otevřeli některé z problémů, které trápí jejich obce. Setkání tradičně zahájil starosta Mgr. Aleš Rádl.
„Sešli jsme dnes tady
u nás v Clubu Kino
zejména proto, protože město Černošice
se snaží dostát odpovědnosti
vyplývající
z jeho funkce pověřeného města a pravidelně vás informovat
o všech podstatných
skutečnostech,
které
od minulého setkání
nastaly. Tentokrát jsme
se rozhodli více se věnovat tématům, která nás
v tuto chvíli asi všechny zajímají, což jsou ekonomická situace a vzrůstající nezaměstnanost,“
uvedl na úvod starosta a pokračoval: „Je jasné,
že ekonomická krize už doráží i do našeho, dříve
této problematiky vcelku uchráněného okresu
Praha-západ. Tím pádem i tady začíná vzrůstat
nezaměstnanost. Okres Praha-západ vždy patřil k okresům s vůbec nejnižší nezaměstnaností
v celé republice a tento primát si více méně stále
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drží. Nicméně nezaměstnanost, která některé
obce postihla, není jen nezaměstnaností v rámci
běžné fluktuace, ale je to i strukturální nerovnost, která může přinášet sociální problémy. Pro
nás, starosty, je v této souvislosti důležité vědět,
jakým způsobem se vyvíjí predikce možných
budoucích příjmů pro naše obecní pokladny.
Víme, že situace nevypadá v tuto chvíli příliš pozitivně, zdá se však, že jakési světélko na
konci tunelu už je vidět,“ uvedl starosta. „Velké
naděje jsme vkládali do prostředků, které budou
přicházet z Evropské unie. Jsou to většinou programy, které administruje Středočeský kraj. Na
našem posledním setkání nás zástupci krajského
úřadu informovali, jak si představují budoucí
přepouštění peněz do našich obecních projektů.
Bylo nám řečeno, že kraj podpoří projekty s větším podílem financí z obecních rozpočtů, což
bohužel v situaci, kdy příjmy těchto rozpočtů
v důsledku ekonomické krize klesají, není nijak
povzbudivé. Nicméně budeme se s tím muset
nějakým způsobem vyrovnat,“ uzavřel starosta
Mgr. Aleš Rádl.

z radnice

Kam s bioodpadem?
Do kompostu, svozové firmě, do sběrného místa
Bioodpad z kuchyně lze využít k vylepšení kompostu. Kdo ale nechce či nemůže kompostovat,
může v Černošicích využít svozu tohoto odpadu
od nemovitosti. Tento svoz probíhá v letních
měsících každé úterý, v zimním období pak
jednou za čtrnáct dnů. Odpad lze připravit na
svoz do nádob na bioodpad nebo do biologicky
rozložitelných pytlů, které jsou k zakoupení
v Technických službách v Topolské 660 nebo na
pokladně MěÚ, Riegrova 1209. Jako další možnost je sběrné místo v areálu TS v Topolské ulici
660, kam lze bezplatně bioodpad odložit.

Provoz sběrného místa
Letní provoz: Od 1. dubna do 31. října je stanovena otevírací doba sběrného místa takto:
pondělí a středa
7.00 – 17.00
sobota
16.00 – 19.00
Zimní provoz: Od 1. listopadu až do 31. března
je stanovena otevírací doba sběrného místa,
kam lze odkládat nebezpečný odpad a bioodpad, takto:
pondělí a středa
7.00 – 17.00
sobota
14.00 – 16.00
(ts)

Tříděný sběr nebezpečných odpadů
patří rovněž do sběrného místa
Tříděný sběr některých nebezpečných složek
komunálního odpadu–rozpouštědla, kyseliny,
zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný
odpad obsahující rtuť, olej a tuk (vyjma jedlého),
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravky, baterie a akumulátory – je nutné odkládat na sběrné místo
v areálu TS v Topolské 660. Nebezpečný odpad

(hlavně pak chemikálie) bude převzat pouze
v uzavřeném a neporušeném obalu. Na sběrné
místo mohou nebezpečný odpad odkládat jen
občané trvale bydlící v Černošicích (ke kontrole
je nutné předložit občanský průkaz) nebo majitelé rekreačních objektů, kteří ke kontrole předloží doklad o zaplacení poplatku za likvidaci
odpadu.
(ts)

Ceník služeb poskytovaných odborem technické služby
Ceník platný od 1. 6. 2010
Avia Mth
Bobcat Mth
Válec Mth
Plošina Mth
Multikára Mth
Caterpillar Mth
Traktor Mth
Zametač Mth
Traktor s cepákem Mth
Štěpkovač Mth

včetně DPH
700 Kč
880 Kč
760 Kč
600 Kč
340 Kč
960 Kč
960 Kč
1 600 Kč
960 Kč
950 Kč

Kontejner na větve –
štěpkování
Avia Kč/km
Plošina Kč/km
Multikára Kč/km
Fumo Kč/km
Pracovník TS Kč/h
Pracovník TS s mechanizací Kč/h *
Zapůjčení vysoušečů Kč/den

1 120 Kč
32 Kč
28 Kč
28 Kč
28 Kč
300 Kč
360 Kč
12 Kč
bez DPH

*motorová pila, křovinořez, plotostřih
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Jak naložit s odpadem
Většina obyvatel Černošic si své město spojuje s krásnou přírodou a místem, které slouží k příjemnému bydlení. Najdou se však i tací, kteří to tak necítí. Stále lze totiž najít odpadky pohozené
na veřejných prostranstvích či na březích Berounky. O černých skládkách ani nemluvě.
Vedení města učinilo maximum, aby mohl
každý občan Černošic odložit svoje odpady
v souladu s ustanovením zákona o odpadech.
Kontejnery, odpadové nádoby, ale i sběrné místo
jsou vždy v rozumné vzdálenosti od našich
domovů. Přesto je dost občanů, kteří toto neberou na vědomí. Buď z pohodlnosti, ze snahy
ušetřit či z prostého ignorantství a neúctě k čistému životnímu prostředí.
Máme obrovské problémy s odhalováním pachatelů těchto přestupků a správních deliktů. Bez
rozumné vzájemné spolupráce nás všech se to
neobejde. Zdá se, že bez vysokých pokut se tito
lidé nezmění a možností, jak postihovat nezodpovědné spoluobčany, je hodně. Podle platných
zákonů lze ty, co neudržují pořádek na svých
pozemcích nebo neukládají odpady v souladu se
zákony, pokutovat až do výše 200 000 Kč.
Za odbor technických služeb Jiří Horák
Výzvy k udržování pořádku u kontejnerových
stání se už tradičně míjejí účinkem
Umístění nádob na tříděný odpad na území města (viz mapka na následující straně)
Místo umístění
PLASTY
SKLO
TETRAPAKY
PAPÍR
1 Komenského ulice - kostel
3
1
1
3
2 Poštovní - zimní stadion - u MěÚ
4
1
2
3 Karlická ulice x Vrážská
5
1
1
2
4 Samoobsluha - U Brymů
4
1
2
5 Roh ul. Topolské a Jasmínové
2
1
3
6 Škola
1
1
7 Topolská vedle TS
6
2
2
3
8 ulice Na drahách (fotbal. hřiště)
1
1
9 Jičínská ulice
2
1
1
10 Bytovky v Karlické ulici
4
1
1
11 Jiráskova ulice
3
1
2
12 Smetanova ulice
3
1
1
3
13 Slunečná - Na Ladech
2
1
1
14 Azaro -Topolská
3
1
1
2
Celkem 14 stanovišť
43
13
6
27
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Černošická oslava Mezinárodního dne tance
Už od roku 1982 se 29. dubna slaví Mezinárodní den tance. Letos jsme se rozhodly, my tanečnice ze Základní umělecké školy, připomenout si tento den i u nás – jak jinak než tancem. A to
ne tancem lidovým, na který jsou místní už jistě zvyklí, ale současným.
Mnoho lidí tanec jako umění podceňuje, vždyť
tanec mohou, na rozdíl například od hry na
housle, dělat vlastně všichni, tak co je na něm
tak zvláštního? Přece právě to, že je všem přístupný, v tanci se nemůžete splést, stačí se
nechat vést svým pocitem. Tanec má mnoho
podob, každý si může vybrat, která mu sedí nejlépe. Každý člověk umí tančit.
Při naší oslavě jsme nechtěly pořádat žádné

velké akce, jen jsme si přály oslovit těch několik kolemjdoucích a přimět je, aby se na chvilku
zastavili, nebo naopak aby třeba roztančili
i svoje tělo. O inspirující hudební doprovod
pro naše krátké improvizované vystoupení před
restaurací Bolleta se postarali žáci Květy Hurťákové, kterým za to patří náš velký dík.
Za tanečnice Michaela Šlesingerová (více o Mezinárodním dni tance na www.vizetance.cz

Oslavy výročí v DPS. Již tradičně se ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou sešli černošičtí senioři, aby si tu popovídali, pobavili se a hlavně oslavili svá významná životní jubilea. O dobrou náladu se svým hudebním vystoupením postarali žáci Základní umělecké školy, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti a radosti z každého dne pak všem přítomným popřála místostarostka Helena Langšádlová.

16

z města a okolí

Případ Moravec
V minulém týdnu se objevila v poštovních schránkách publikace místního občana Martina
Moravce. Většina textu je věnována osobním útokům na některé představitele města, nepodloženým spekulacím a fabulacím se silným nádechem brožovaných detektivních příběhů v čele
s neohroženým hlavním hrdinou potírajícím padouchy v duchu hesla: Jasnou hlavu, planoucí
srdce a naprosto čisté ruce!
Nechám na opravdu povolaných, čili na Policii ČR, vyšetření všech skutečností a případné
potvrzení faktu, že se jedná o pokus pana
Moravce, stylizujícího se do role Sherloka Holmese, mlžit v případu jeho obvinění z trestného
činu podplácení a udělat ze sebe předem vlastně
oběť. Chci zde vysvětlit nepravdivá tvrzení pana
Moravce o jeho tzv. šikaně, týkající se rozhodnutí města Černošice a jeho orgánů.
Nechci polemizovat s tvrzeními pana Moravce,
že pozemky v Černošicích nekupuje na spekulaci, ale pro své příbuzenstvo. Je hezké mít takto
rozvětvenou rodinu a ještě jim kupovat lukrativní pozemky v Černošicích (více než deset stavebních parcel). Co však již hezké není, je vytrvalá snaha pana Moravce, snažícího se vystupovat jako Dobroděj, o zhodnocení svých pozemků
za každou cenu především napadáním a zpochybňováním již v minulosti učiněných dohod
a rozhodnutí. V jím zmiňované lokalitě Vápenice koupil jeden pozemek pro bratra za cca
polovinu tržní ceny v této oblasti. Dle prodávajících byla tato cena taková z důvodu, na který byl
pan Moravec upozorněn, tj. že pro tento pozemek byla stanovena povinnost vybudovat stavby
dopravní a technické infrastruktury dříve, než
bude povolena stavba hlavní (v podmínce č. 4
ve výroku 2, v územním rozhodnutí č.j. MEUC072190/2006 ze dne 14. 12. 2006, právní moc 16.
12. 2006). Regulační plán pouze potvrzuje platnost této podmínky. Vlastník tohoto pozemku
je právním nástupcem vlastníka pozemku, kterému byla tato podmínka stanovena. Podle ustanovení § 73 odst. 2 správního řádu, je-li pro práva
a povinnosti účastníků řízení určující právo
k movité nebo nemovité věci, je pravomocné roz-

hodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků.
Svůj souhlas pro stavbu mateřské školky podmiňoval „nezištný“ pan Moravec dvěmi podmínkami: Již zmiňovaný pozemek rozdělit na dva stavební (asi se mu narodil další bratr) a rozdělení
dalšího jeho pozemku v lokalitě Vápenice na tři
stavební pozemky (tři sestry měl i Čechov). Tento
pozemek koupil od paní Číhalové, která předtím
písemně potvrdila dělení pozemku na dvě části.
Pro prosazení požadovaného dělení pozemků,
které znamená jejich zhodnocení o mnoho miliónů korun, dále pan Moravec vyhrožoval blokováním připojení školky na technickou infrastrukturu, o které uváděl, že vede přes jeho pozemky
(později se geometrickým zaměřením ukázalo,
že tomu tak není). Tolik k tedy k „šikaně“ pana
Moravce na Vápenici.
Na závěr chci ještě upozornit na vytrvalé snahy
pana Moravce o zrušení komunikace „Mateřídoušková“, která sousedí s jeho stavebními
pozemky a pod kterou pozemky velmi levně
vykoupil. Přestože je tato komunikace jasně
vymezena územním plánem, pan Moravec se
snaží již několik let vytrvalým lobováním, přemlouváním a různými nátlakovými metodami
(např. snahou o vykoupení pozemků pod školou) tuto komunikaci zrušit a převést na stavební
pozemky. Tato skutečnost by velmi omezila plánované propojení ulic Topolská a Dr. Janského
v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí železnice, avšak panu Moravcovi by přinesla zhodnocení jeho pozemků cca 10 miliónů Kč. Zatím
se mu to nepodařilo, tak alespoň ulici překopal
a ohradil a tím znemožnil průchod pěším, kteří
tudy chodili na vlak.
PhDr. Michal Jirout, místostarosta
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Květnová
nadílka alkoholu
za volantem i na ulici
V odpoledních hodinách 21. května byli strážníci městské policie
požádáni telefonicky o součinnost při zadržení vozidla, které hlídce
Policie ČR ujíždělo z Dobřichovic směrem do Černošic. Jednalo se
o nákladní vozidlo, jehož řidič nerespektoval výzvu k zastavení.
Akce se zdařila, nákladní automobil byl v součinnosti Policie ČR i strážníků městské policie
zastaven na výjezdu z Dobřichovic. Policejní
hlídka poté řidiče vyzvala k dechové zkoušce,
která prokázala téměř 3,8 promile alkoholu
v krvi. Opilec byl převezen na služebnu Policie ČR do Řevnic k dalšímu šetření.
Čtyři dny před touto událostí v dopoledních
hodinách byla hlídka městské policie přivolána k bezvládnému tělu ležícímu v ulici
Karlická před objektem mateřské školky. Na
místo byla přivolána záchranná služba, která
konstatovala, že jde o opilou ženu. Strážníci
ženu převezli na protialkoholní záchytnou
stanici do Prahy, kde ji službu konající lékař
naměřil neuvěřitelné 3 promile alkoholu. Celá
událost byla oznámena a žena se bude zpovídat správnímu orgánu z přestupku na úseku
veřejného pořádku.
V nočních hodinách 7. května stavěla hlídka
městské policie osobní vozidlo jedoucí od
restaurace v obci Kosoř. Protože mladému
řidiči byla na základě orientační dechové
zkoušky zjištěna přítomnost alkoholu, byl
předán hlídce Policie ČR k dalšímu opatření.
Pálili pod dozorem hasičů – 7. května
v dopoledních hodinách přijala hlídka městské policie oznámení o ohni v prostoru
U dubu. Strážníci na místě zjistili, že se jedná
o povolené pálení čisté dřevní hmoty, na které
navíc dohlíželi mokropeští hasiči.
Pes pokousal ženu – 7. května v odpoledních
hodinách oznámila žena z Černošic, že v ulici
Svatopluka Čecha na Vráži byla pokousána
psem. Hlídka zajistila svědky události a kvůli
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závažnosti incidentu předala vše k prošetření Policii ČR Řevnice. A to jako podezření
ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví
z nedbalosti.
Na silnici spadl kus skály – 9. května v brzkých ranních hodinách vyjeli strážníci na silnici mezi Černošicema a Dobřichovicemi,
kde se utrhl kus skály, spadl na komunikaci
a částečně ji zneprůjezdnil. Na místo byla přivolána pohotovostní skupina Správy a údržby
silnic Středočeského kraje, která do dvou
hodin po nahlášení provoz na komunikaci
obnovila.
Suť na břeh Berounky nepatří – 13. května
v dopoledních hodinách byla hlídka městské
policie upozorněna na hromadu sutě, složenou na břehu Berounky v prostoru chatové
osady V Topolí. Strážníci na místě zajistili
stopy a celou věc předali k dalšímu opatření
MěÚ Černošice.
Policie vyšetřuje dvě vloupání – 19. května
po poledni přijala hlídka městské policie
oznámení o krádeži vloupáním do garáže
v ulici Na Ladech. Protože šlo o podezření ze
spáchání trestného činu, byla celá věc předána
Policii ČR k prošetření.
Další vloupání tentokrát do rekreační chaty
v ulici Komenského bylo strážníkům nahlášeno v dopoledních hodinách 22. května.
Vloupání zjistila majitelka chaty, která přijela
stav své nemovitosti zkontrolovat. Celou věc
převzala k došetření Policie ČR.
Gregor Dušička,
vedoucí Městské policie Černošice

z radnice

Unikátní černošický kalendář tentokrát trochu jinak
Poměrně velkou pozornost provázel vznik i konečná tvář nového kalendáře „Černošice 2011 –
město plné krásy“. Ostatně není se co divit! Už samotné umělecké pojetí díla, které spojuje fenomén ženské krásy s krásou černošické architektury, je zcela netradiční. Rovněž tak výběr renomovaných tvůrců a kvalita zpracování stojí za bližší pohled do „dílny“ všech aktérů, kteří se na
vzniku kalendáře nějakým způsobem podíleli.
Oslovili jsme proto starostu města Mgr. Aleše
Rádla, renomovaného fotografa Vladimíra
Adama Gdovína a v neposlední řadě i veleúspěšnou modelku Hanu Horovou, aby každý
z nich řekl „to své“.
Chceme upozornit na krásu
přírodní i architektonickou
Pane starosto, proč
jste se rozhodli vydat
kalendář?
To souvisí s naší snahou o pozitivní propagaci města jako celku.
Černošice se kromě
přírodní krásy, vždyť
prakticky celé jsou
obklopeny lesy, mohou
pochlubit také velmi pěknou a kvalitní vilovou
výstavbou. A na to chceme upozornit! Nejprve
z marketingových důvodů, takovou trochu lehčí
populárnější formou, jako je například náš právě
vydaný nový kalendář, a následně pak chystanou velmi odbornou knihou. Vycházíme z toho,
že kalendářem můžeme upozornit na některé
výjimečné stavby ve městě tu skupinu lidí, kteří
by si odbornou publikaci třeba nekoupili.
Kolik náš kalendář stál městský rozpočet?
Celkové náklady činily zhruba 450 tisíc korun,
z městského rozpočtu šlo 150 tisíc, což jsou v podstatě jen náklady na tisk 500 kusů kalendářů. To
znamená, že částkou 300 tisíc přispěli soukromí
sponzoři, kteří jsou v kalendáři všichni vyjmenováni a od nichž to byl takový dárek městu. Já
například jsem se sponzorsky podílel čtyřiceti
tisíci. Černošice, jako město, se za vložených 150
tisíc staly výlučným vlastníkem autorských práv
i hotového projektu. Za sto padesát tisíc máme
tedy 500 kalendářů, které prodáváme zatím exkluzivně pouze v Černošicích, a to za 300 korun.

V optimálním případě tedy nebudou náklady
města žádné.
Proč jste vybrali právě fotografa Ludvíka?
Pan Ludvík se tvorbou kalendářů, vedle jiných
uměleckých aktivit, zabývá už řadu let. Má velmi
dobré kontakty v uměleckém světe a velmi nám
pomáhá i s následnou propagací projektu. Díky
jeho kontaktům se pozitivně laděná informace
o našem kalendáři již dvakrát dostala do celostátní televize, a to také přispívá k lepší prodejnosti projektu. Navíc v případě zadání zakázky
jinému umělci by se asi jen obtížně hledali ti sponzoři, kteří byli ochotni přispět částkou 300 tisíc na
realizaci díla.
Ptal se Stanislav Janovský

S dívkou měsíce června Hanou Horovou
přinášíme rozhovor na následující straně
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Vladimír Adam Gdovín
• Narozen v České republice ve znamení Lva
• Po ukončení studií pracoval jako fotoreportér
• V letech 1990 – 1991 řídil moderní ateliér
Květen v Praze
• Po návratu ze studijních pobytů si v roce
1993 otvírá v Praze vlastní studio
• Do podvědomí vešel především svými pictoriály hereček pro renomovaný magazín
• V roce 1996 si otevírá studio na Manhattanu
a zakládá společnost GNY photo-art-fashion.
Zajímavý počin, který si zaslouží
následování i v jiných městech
Kalendář „Černošice 2011 – město plné krásy“
fotografa Jakuba Ludvíka v sobě spojuje dvě nádherné věci. Krásu českých žen a stejně krásnou
architekturu černošických vil. Při pohledu na
tyto architektonické skvosty se člověku s fantazií zcela jistě vybaví život v těchto vilách včetně
jejich obyvatel. Těžko si lze představit dům bez
ženy. A právě toto se snažil fotograf Ludvík svou
stylizací snímků vyjádřit.
Citlivě vybírané modely dle jednotlivých domů,
jejich stylizace, úhly záběrů a světlo svědčí o tom,
že jde o promyšlenou tvorbu, na kterou jsme
u Ludvíkových děl zvyklí. Prostě nejde jen o„náhodné cvakání“ cestou po Černošicích.
Tento zajímavý počin si jistě zaslouží následování
i v jiných městech a obcích, aby podobný odkaz
zůstal i generacím příštím.
Vladimír Adam Gdovín

Hana Horová
Narozena v Praze roku 1976 ve znamení Ryb
Osmnáctiměsíční syn Mikuláš
Po studiích na SZŠ, obor zubní laborant, se rozhodla pro profesionální dráhu modelky
V roce 1995 zvítězila v soutěži Modelka Roku,
stala se tak u nás mediálně známá a předváděla pro přední české návrháře i návrhářky –
Liběna Rochová, E. Daniely, Klára Nademlýnská, Taťána Kovaříková, Josef Klír, Ivana Follová, Blanka Matragi a další.
Později se jí otevřela i možnost spolupráce se
zahraničními agenturami a začala cestovat a pra-
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covat po celém světě, a to celých deset let. Jejím
přechodným domovem se například stal Londýn
a pracovně navštěvovala převážně tyto destinace:
• USA – N. Y. and Miami
• Japonsko – Tokyo, Osaka, Kyoto
• Kižní Korea – Soul
• Singapore
• Turecko – Istanbul
• Jižní Afrika – Kapské Město, Johannesburg
• Německo – Mnichov, Berlin, Hamburk
• Itálie – Miláno, Řím, ostrov Capri
• Francie – Paříž, Saint Tropez
• Řecko – Athény
• Rakousko – Vídeň
Byla jsem za nabídku vděčná
Zaujala vás myšlenka spojení ženské krásy
s architekturou prvorepublikových vil?
Byla jsem za takovou nabídku práce vděčná.
Osobně si myslím, že společnost třicátých let se
nejvíce přiblížila dokonalosti jak v odívání, tak
v architektuře, ale i v obdobně vysoké životní
úrovni. Tudíž připomenutí doby a toto propojení
v podobě vzniklého kalendáře je na místě. Kaž-

z města a okolí
dopádně jsem ráda, že projekty tohoto typu vznikají a díky vašim aktivitám malá města vzkvétají.
Jak se vám v takovém prostředí pracovalo?
Fotografování zasáhlo do pokročilého stádia podzimu a já jsem byla jen spoře oděná, tak si hlavně
vybavuji chladné počasí. Nicméně jsem byla moc
ráda za možnost nahlédnout do blízkosti Hořejšovy vily, je přesně dle mého vkusu a umím si
představit v takovém domě žít i dnes.
Máte raději moderní architekturu, nebo se vám
líbí stavby nesoucí stopy minulosti?
Mám moc ráda kubismus a ještě více funkcionalismus. Dnešní moderní novostavby v podobě
satelitních měst mě absolutně neoslovují. Preferuji osobitý, něčím výjimečný styl, nejlépe kombinaci vysokých stropů, velkých oken, dřevěných
podlah se zachováním původních prvků, kde
v interiéru uvítám i trochu té moderny.
Chtěla byste v Černošicích žít?
Momentálně s rodinou bydlím na Praze-západ
a tento směr je můj oblíbený, takže pokud se
nějaká vila uvolní, dejte mi určitě vědět.
Ptal se Stanislav Janovský
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Sdružení S dětmi a pro děti Černošice
Sezona pro desítky členů našeho sdružení je v plném proudu a my bychom rádi, kdyby se na
jejich výtvory a soutěže přišlo podívat co nejvíce diváků. I když například u soutěže letecko
modelářské to není až tak jednoduché. U nás máme totiž pěkný turistický terén, ale žádné větší
rovné plochy. Za nimi jezdíme až 30 kilometrů daleko.
Trochu lépe jsme na tom v pořádání Zimní
ligy RC Házedel (šestidílný seriál soutěží pořádáme od října do března již mnoho let) a soutěží modelů plastikových, které od roku 1990
pořádáme k uctění památky občana Černošic,
aviatika a průkopníka českého letectví JUDr.
Zdeňka Lhoty. Letos jsme tuto soutěž pořádali
počátkem května v budově ZŠ v Mokropsech.
Soutěžilo téměř šedesát modelů především mladých modelářů z celých Čech. Je třeba říci, že
ani v takové konkurenci se naši mladí plastikoví
modeláři, kteří pracují a zdokonalují se pod
odborným vedení špičkových modelářů Václava
Sluníčka a Karla Carbocha, neztratili. Nejlepším žákem našeho Model klubu je Tomáš Pech,
který má velké ambice pro červnové Mistrovství

Tomáš Pech vyhrál kategorii Malá letadla.
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ČR v Brně. Na pěkné modely i doprovodný program se do školy přišly podívat desítky zájemců.
Rovněž beseda o modelech i modelářství samém
byla velmi zajímavá.
Zájezd do Jizerských hor
Jednou z akcí, kterou pořádáme převážně pro
„dospěláky“, jsou tradiční poznávací turistické
zájezdy do krásných koutů naší vlasti. Letos nás
počátkem května vyrazil plný autobus do severních Jizerských hor, drsnější to části s prudšími
výstupy, divokými potoky a vodopády a nádhernými výhledy z několik set metrů vysokých
vyhlídek. Doporučujeme všem přírody milovným a turistiky chtivým přátelům i školkám pro
pobyty v přírodě.
Soutěže halových modelů na zimním stadionu
Koncem května jsme na zimním stadionu pořádali tradiční soutěž halových modelů spojenou se soutěžemi
pro mladé a ještě mladší návštěvníky
našich akcí. Doslova kouzelné bylo
podívání na předškoláky, jak s naší
pomocí poznávali začátky soutěžení
a krásy létání s modely připomínající
opravdická letadla.
Co ještě plánujeme a zajistíme
Počátkem prázdnin nás navštíví
pěvecký soubor z města Sycow (druhé
největší město partnerského okresu
olešnického). Zazpívají nám v černošickém kostele v neděli odpoledne 4.
července. Plánujeme také podvečerní
vystoupení v sobotu 3. 7. na zámku
v Dobřichovicích.
Na 29. ročník oblíbeného letního
tábora (poslední týden července a dva
týdny srpna) jsme vás upozornili již
v minulém vydání IL. Můžeme ještě
přijmout zájemce z našeho města.
Lumír Apeltauer

kultura

Přehled kulturních akcí na rok 2010
Červen
4.– 5. 6.
Královský průvod
12. 6.
Bleší trhy
13. 6.
Benjamin Britten opera Kominíček
15. 6.
Petra Zelenka Projekt Z
20. 6. Variace na téma Mišík & Hladík a Ruper Ordorika
24. 6.
Varhanní svět Martina Kubáta
26. 6.
Streat ball
Červenec
Bigbeatové dunění – rockový festival

10. 7.
14. – 15. 8.
28. 8.
4. 9.
19. 9.
24. 9.
25. 9.
14. 10.
21. 10.
22. 10.

Srpen
Mariánská pouť
Lokál Fest
Září
Inline Černošice – Černošická míle
Spiritual kvintet
Pitsch Bender CZ/SK
Oktoberfest

Říjen
Bluff Note, hammond quartet
Komorní koncert, pocta Mahlerovi
Mário Bihári a Bachtale Apsa – Romská kapela

(Sportpark Berounka)
(Komenského ul. u kostela)
(Club Kino)
(Club Kino)
(Club Kino)
(kostel)
(hřište Husova)
(Sportpark Berounka)
(Komenského ul. u kostela)
(Club Kino)

(černošický kostel)
(Club Kino)
(Masopustní náměstí)
(Club Kino)
(ZUŠ)
(Club Kino)

Listopad
12. 11.

Sixin

11. 12.
17.12.

Prosinec
Adventní trhy
Trio de Janeiro

(Club Kino)
(Komenského ul. u kostela)
(Club Kino)

Výstava obrazů a kreseb v Galerii sv. Václava
v mokropeské kapličce
Výstava obrazů a kreseb z večerních kurzů akademické malířky Martiny Fojtů proběhne letos
opět v Galerii sv. Václava v mokropeské kapličce. Vernisáž se uskuteční v pátek 18. června v 19.00.
Výstava potrvá do 27. června, otevřeno bude od pátku do neděle od 14.00 do 18.00. Mimo otvírací
dobu bude otevřeno na požádání. Bližší informace budou vyvěšeny na dveřích kapličky. Všechny
srdečně zveme.					
Martina Fojtů
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Bleší trhy poprvé v Černošicích
Chodíte rádi na bleší trhy? Jejich neopakovatelnou atmosféru můžete zažít letos poprvé i v Černošicích. Přijďte v sobotu 12. června v době od 9.00 do 12.00 k černošickému kostelu, kde naleznete
nejroztodivnější věci ke koupi a prodeji, a to za skvělé ceny, tak jak bývá na bleším trhu zvykem.
Máte něco, co vám přebývá? Pro jiného to může být poklad. Přijďte prodávat a nakupovat na černošický bleší trh. V případě zájmu o bližší informace či zapůjčení stolu na vystavení zboží kontaktujte
Mgr. Pavla Blaženína, email: pavel.blazenin@mestocernosice.cz, tel.: 251 081 538 nebo 602 200 817.
Těšíme se na vás.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Výstava keramiky Soukromé školy ve Vonoklasech v Clubu Kino
Již posedmé se v Clubu Kino uskuteční výstava keramiky žáků Soukromé školy ve Vonoklasech, kterou v pondělí 14. června v 17.30 zahájí slavnostní vernisáž. Během následujících čtyř dnů tu uvidíte originální dílka, na kterých děti pracovaly celý školní rok. Loňská výstava zavedla její návštěvníky do hliněné cukrárny, mezi mimozemské civilizace i do světa námořních flotil. Kdo výstavu neviděl, nebo si
ji chce připomenout, může se podívat na internetové stránky Clubu Kino (www.clubkino.cz/fotoalbum/—vystavy). Letos na vás čekají překvapení v lahvi, loutkové divadlo, hliněná olympiáda a terárium.
Nevíte, co vám chybí ve vaší domácnosti, či na zahradě? Na výstavě si určitě vzpomenete. Díky originálním plastikám si zopakujete mapu světa, uklidní vás tikot hodin z hliněného hodinářství a občerstvit se
můžete přímo na místě. Pro skupiny může být výstava zpřístupněna ve dnech 15. až 17. 6. i v dopoledních hodinách, a to od 10.00.
V případě zájmu se prosím objednejte předem na tel.: 603 228 720

Profesor Jan Sokol v MaNě!
Přijměte pozvání na přednášku profesora Jana Sokola, která se bude konat v Kulturním centru
MaNa v ulici Komenského 2018 (naproti kostelu) ve čtvrtek 17. června od 19.30. Téma přednášky
bude „Člověk a náboženství“ aneb „Jaký smysl má náboženství v životě společnosti?“ Těšíme se na
vaši návštěvu!
Koordinátora KC MaNa Milada Pajgrtová

Červen v mateřském centru Tam Tam Mravenište
ČT 10. 6. Povídání o koních
PÁ 11. 6. Malování na trička–nejkrásnější tričko ve městě má náš prcek z Mraveniště.
NE 13. 6. Kočárková Rallye–chodecký závod kočárků neJen pro tatínky
ČT 17. 6. Letní olympiáda pro velké mravence
PÁ 18. 6. Letní baby-olympiáda–šampióni v nejlehčí váze pozor!!! Čeká vás nelehký závod v batolení
přes překážky, Tour de Černošice na odrážedlech a spousta dalších disciplín.
ČT 24. 6. Loučení s Mraveništěm
PÁ 25. 6. Mravenišťácké vysvědčení
MC Mraveniště můžete se svým dítkem ve věku od 2 do 5 let navštívit každý čtvrtek od 9 do 11 hod.
Pátek od 9 do 11 hod. patří miminkům a batolátkům do dvou let v doprovodu rodičů.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz, 603 283 939, 603 200 569.
Těšíme se na Vás v komunitním centru MaNa naproti kostelu.
Hedvika, Simona, Radka, Lenka, Kamila, Hanka, Dáša
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Závěr školního roku v Základní umělecké škole
K ukončení školního roku chystá Základní umělecká škola následující akce:
17. 6. (16.00)–Tradiční akce Otevřená vrátka, při které se v zahradě školy představí žáci všech oborů
a kde bude opět možno zakoupit výrobky a práce dětí. Zveme širokou veřejnost i případné zájemce
o studium k prvnímu seznámení s naší školou.
22. 6. (17.00 – 18.00)–Zápis do tanečního oboru (1. patro budovy ZŠ Mokropsy, nad školní jídelnou,
cvičební úbor s sebou).
23. 6. (16.00 – 18.00)–Zápis do výtvarného oboru (budova ZUŠ, Střední 403)
Zájemci o studium hudebních oborů se mohou přihlašovat průběžně během měsíce června v odpoledních hodinách v budově ZUŠ, Střední 403.
Od 28. 5. bude v prostorách školy ke shlédnutí Putovní výstava prací studentů SPŠST (obor Filmová
a televizní tvorba F-Tour). Žáci představí fotografie a návrhy filmových plakátů.
Na závěr ještě poděkování:
•  panu Dr. Otakaru Štancovi za dar škole – tři kvalitní výstavní malířské stojany, které zkrášlí prostory naší školy,
•  rámařství Ant. Křížek (pan Černý) za darovaní výtvarného materiálu pro naše žáky,
•  paní Mileně Ullrichové za poskytnutý papír,
•  zahradnictví Azaro (ing. Jiří Řehoř) za poskytnutí slevy na zahradní rostliny, které zkrášlí okolí
nového přístupu ke škole.
Ludmila Plzáková, ředitelka školy

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

Černošická Mariánská pouť se bude konat 14. a 15. srpna
Zveme vás na tradiční Mariánskou pouť, která se letos bude konat 14. a 15. 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)

Radek Novák zpestří páteční večer
Odbor kultury a vás srdečně zve v pátek 4. 6. od 19.00 na One Man Show mokropeského muzikanta
Radka Nováka. Můžete se těšit na písničky na přání k tanci i poslechu napříč všemi žánry – od Rolling Stones až po Pepíčka Zímu. Nezapomeňte tedy v pátek 4. 6. zajít do Clubu Kino a vychutnat si
univerzální hudbu pro všechny věkové kategorie. Více informací najdete na http://www.one-manband.cz/. Vstupné do klobouku, senioři zdarma.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Karel IV. se při své cestě na Karlštejn zastaví v Černošicích
V sobotu 5. června projede Černošicemi průvod Karla IV., císaře římského a krále českého. Naše
město císaře přivítá v areálu Sportparku Berounka v Radotínské ulici vedle betonárny, kde pro vás
bude už od 14.30 připraven bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Vyvrcholením celého
programu bude přivítání královského průvodu a vystoupení před císařskou družinou. Průvod pojede
městem po trase Sportpark Berounka, Radotínská, Dr. Janského, Srbská, Masopustní náměstí, Dr.
Janského, Slunečná, osada Lavičky a dále podél Berounky až do Dobřichovic.
Program:
Nevers, společnost historických aktivit, o.s–šerm, historické ležení a hry pro děti
Ventus–středověká muzika
Brécy- pěvecký soubor
Střelecký oddíl Mušketýr, ukázky střelby z mušket
Lída Svozilová–břišní tance
Pramínek–dětský taneční soubor
Hasiči města Černošice–hry pro děti i dospělé
Nevers–přednáška o historických chladných zbraních
s ukázkami
Historický jarmark
Alotrium–alias Císařská garda (rytířský turnaj pro císařovnu Elišku)
Občerstvení zajištěno
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Chcete si zazpívat v opeře?
V neděli 13. června v 19.00 zazní v sále Clubu Kino nádherné
dílo Benjamina Brittena – opera The Little Sweep, ve které si
můžete zazpívat i Vy! Opera totiž obsahuje čtyři sbory, které jsou
určeny publiku. Jsou napsány při vší své kráse tak jednoduše,
že je možné je snadno nacvičit před začátkem samotné opery
během několika minut. Kdo by se chtěl připravit lépe a s předstihem, stačí, aby si noty s texty stáhl na stránkách Arcibiskupského
gymnázia www.arcig.cz, které je hlavním pořadatelem této akce.
Máte tak možnost se přímo podílet na premiéře tohoto díla v originální anglické verzi spolu se
sedmi dětskými a čtyřmi dospělými sólisty a s komorním orchestrem o sedmi hráčích. Kdo by si
chtěl zazpívat víckrát, může se zúčastnit představení 8. 6. v 19.00 v sále Casa Gelmi, Korunní 30,
Praha 2, a 10. 6. v 18.00 v Lesním Divadle Řevnice. Vstupné 100 Kč, zlevněné 50 Kč.
Srdečně zve Václav Polívka a město Černošice
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Petr Zelenka a flétnista Rodrigo Pajer v Clubu Kino
Odbor kultury vás zve v úterý 15. 6. od 20.30 do
Clubu Kino na speciální projekt Petra Zelenky se
skvělým španělským flétnistou Rodrigem Pajerem.
Petr Zelenka je pražský kytarista, který studoval
s hudebníky jako Dave Douglas, Tony Malaby, Peter
Bernstein a Steve Cardenas. V roce 2003 se usadil
v Paříži, odkud si v roce 2008 přivezl spoluhráče
k natočení svého druhého autorského CD (Memory
Flash, label Animal Music). Mezi jeho spoluhráče
patřili například Jaromír Honzák, James Zollar,
Piotr Baron, Macziej Sikala, Milosz Rutkowski či
Joel Frahm. Zúčastnil se řady tuzemských a zahraničních festivalů (Novosibirsk, Jekatěrinburg, Wroclaw, La Rochelle, Trouville-sur-Mer atd.).
Nyní jsou členy jeho nového tria saxofonista Marcel Bárta a bubeník Dano Šoltis, známí např.
z kapely Vertigo quintet nebo z projektů Muff, Nuo, Face of The Bass. Černošické publikum se
může těšit na směsici freejazzu, rocku, zvukových experimentů v podání špičkových muzikantů.
Vstupné 100 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Variace na téma Mišík & Hladík a Ruper Ordorika
Odbor kultury vás srdečně zve v neděli 20. 6.
od 20.00 do Clubu Kino na koncert Vladimíra
Mišíka a Radima Hladíka. Uslyšíte i kapelu Blue
Effect a skvělou baskickou muziku v podání
Rupera Ordorika s kapelou. Je nemyslitelné mluvit o českém bigbeatu a nezmínit Vladimíra
Mišíka a Radima Hladíka. Cesta od poezie V. Kainara a J. Hraběte k zhudebněným básním Vladimíra Mišíka je stejně přímá jako vzdálenost od
klasické hudby k virtuosnímu umění kytarového
genia Radima Hladíka a kapely Blue Effect. Proto
není náhodou, že v Černošicích tyto legendy 60.
let vystoupí společně s Ruperem Ordorikou a jeho
kapelou, která patří k nejvýznamnějším interpretům zhudebněné tvorby básníků Baskicka.
Ordorika se narodil v baskické Oňati v roce 1956. Jeho první album vyšlo v roce 1980 a následovalo 16 dalších, která mu získala pověst muzikanta s neuvěřitelně podmanivým hlasem, experimentujícího s tradiční baskickou hudbou a styly od folku k rocku. Několik alb nahrál v Londýně a New
Yorku s muzikanty, jako jsou Martin a Liza Carthyovi, Fernado Sounders, Ben Monder a Kenny
Wollesen. Předprodej vstupenek za 250 Kč je v trafice na nádraží v Černošicích a v info centru
v Berouně. Takže nezapomeňte! Koncert, který se lze bez nadsázky nazvat malým festivalem velkých
hvězd, se koná v neděli 20. června od 20.00 v Clubu Kino. Předprodej vstupenek za 250 Kč je v trafice na nádraží v Černošicích nebo v infocentru v Berouně.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus přijme nové členy
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus pořádá konkurzy na nové členy jak do přípravných oddělení,
tak do hlavního sboru. Konkurzy se uskuteční 7. června a 21. června, vždy v době od 13.30 do 14.15
ve třídě staré budovy ZŠ Černošice – Mokropsy a od 15.05 do 17:30 v aule nové budovy ZŠ Dobřichovice. Současně vás všechny zveme na závěrečný koncert sezony, který proběhne ve středu 16. června
od 17.30 v kostele v Karlíku. V rámci koncertu vystoupí i děti z přípravných oddělení. Program koncertního sboru je v letošním roce zčásti jazzový, byl nastudován pro festival Jazz Černošice. Další informace na www.chorusangelus.cz nebo chorus.angelus@centrum.cz.
Ing. Jana Ullrichová

Varhanní svět Martina Kubáta
Varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie se rozezní ve čtvrtek 24. června od 19.00 díly Leona
Boëllmanna, F. Mendelssohna-Bartholdyho, Maxe Regera a dalších mistrů včetně vlastních improvizací Martina Kubáta. Tento profesionální varhaník, původem z východních Čech, který je nositelem několika ocenění v mezinárodních soutěžích, je členem hudební sekce při Liturgické komisi
královéhradeckého Biskupství a varhaníkem ve farnosti Dolní Újezd u Litomyšle. Vedle bohaté činnosti koncertní je rovněž zakladatelem Mezinárodního varhanního festivalu v Českých Budějovicích a pořadatelem Varhanního léta na Lipně. Své pedagogické schopnosti a zkušenosti využívá
Martin Kubát při koncertech, které pořádá pro školy a jež vnášejí do života mladých lidí povědomí
o tom, jak naslouchat tónům varhanních píšťal a jak porozumět hudbě jako takové.
Odbor kultury

Absolventský koncert Anny Poulové v ZUŠ
V sále Základní umělecké školy zazní 26.
června od 18.00 první samostatný houslový
recitál Anny Poulové, letošní absolventky hned
tří oborů – houslí, klavíru a tance. Tato všestranná mladá umělkyně se houslím věnuje
od svých pěti let, od svých sedmi let u Václava
Polívky, pravidelně se účastní mistrovských
kurzů (J. Staňková, B. Kotmel st., J. Pazdera, L.
Kuta, J. Vonášková-Nováková, V. Mazo) a má
za sebou četná vystoupení jako orchestrální,
komorní i sólová hráčka. Letos na jaře přednesla v Dobřichovicích za doprovodu orchestru ZUŠ Radotín a ZUŠ Beroun, jehož je členkou, Acolayův houslový koncert. Zahraje
skladby Haydna, Rodeho, Dvořáka a Kreislera.
(vp)
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Děti rozdaly řidičům víc citronů než jablíček
V rámci projektu Bezpečné Černošice se
poslední dubnový den konala rozsáhlá kontrolní akce. Strážníci městské policie a policisté obvodního oddělení Řevnice Policie ČR
zastavovali na vjezdu do města řidiče a zjišťovali, zda se nedopustili přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zda
mají v pořádku doklady a odpovídající technický stav vozidla.
Policistům a strážníkům při akci pomáhaly děti
z černošické základní školy, které se tak seznámily s tím, jak policie při kontrolách postupuje
a za co vše bývají řidiči postihováni. Nejčastějšími prohřešky byla nerozsvícená světla a nepřipoutané osoby v autě. Řidiči však nebyli za zjištěné nedostatky pokutováni, ale dostali od dětí
citrón. Ti, co měli vše v pořádku, pak byli odměněni jablíčkem. Výsledek? Dvanáct citrónů a jen
deset jablíček. I přesto se akce dětem moc líbila.
Ilona Cimlerová, ZŠ Černošice
Jablíčka a citrony připravil pro Petra Halodu, Jane
Scalabroni, Julinku Bergmanovou, Denisu Müllerovou, Viktorku Peškovou a Honzíka Hřebce
vedoucí městské policie Gregor Dušička
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Festival Jazz Černošice 2010 je za námi, těšme se na příští!
Již 5. ročník mezinárodního jazzového festivalu JAZZ Černošice, který pořádá Občanské sdružení Jazz Černošice za podpory města a Středočeského kraje, byl opět hudební lahůdkou nejen
pro milovníky tradičního jazzu, ale jak je již dobrým zvykem, především pro milovníky kvalitní
hudební produkce napříč všemi žánry.
Letošního ročníku se zúčastnilo jedenadvacet
kapel z celé zeměkoule – Jihoafrickou republikou počínaje, přes Karibik, Nizozemí, Anglii, Slovensko, Českou republiku až samotnými
Černošicemi konče.
Věříme, že vy, návštěvníci festivalových koncertů, jste byli s produkcí spokojeni a těšíme se
na vás opět za rok. Za projevenou přízeň ještě
jednou děkujeme všem sponzorům – bez vás by
to skutečně nešlo!
Za O. S. Jazz Černošice Michal Strejček,
foto Petr Kadlec

Celým večerem v Clubu Kino provázela skvělá
Jana Koubková
Jazz žije a žít bude
Oficiálního zahájení festivalu se v Clubu Kino
tradičně ujal starosta Mgr. Aleš Rádl: „Už po
několik let mi přísluší milá povinnost zahájit
slavnostní část našeho černošického jazzového
setkání. Já, jako starosta města, jsem potěšen, že
jazz si vybral za své město, kde se cítí být doma,
právě Černošice. Jsem rád, že jsme tuto akci zorganizovali už popáté a věřím, že se letošní ročník povede tak, jako se povedly roky minulé, které
prokázaly, že se z festivalu stává čím dál významnější záležitost, které se zúčastňují stále kvalit-
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nější a zajímavější soubory přinášející milovníkům jazzu tu správnou radost a potěšení z kvalitní muziky. A tomu odpovídá stále větší zájem
všech milovníků jazzu.
Stále si myslím, že návštěvníci jazzových koncertů
jsou milí, pohodoví lidé, kteří mají rádi improvizaci, mají rádi život a všelijaká radostná překvapení, která nám hudba, ale i život sám přinášejí.
A my se jim u nás, v Černošicích, snažíme připravit
ty nejlepší podmínky, aby si hudbu mohli co nejlépe
vychutnat. Prostě se snažíme přispět k tomu, abychom mohli zvolat: „jazz žije a žít bude“.

kultura
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Představitelé města
přivítali devětadvacet
nových občánků
Neděle 2. května se stala významným
dnem pro téměř tři desítky nejmenších
kluků a holčiček, jejichž rodiče přijali
pozvání a zavítali s nimi do reprezentačního sálu města v secesním Zemanově letohrádku, současném to sídle
Základní umělecké školy. Všichni společně si tu prožili významný okamžik,
totiž vítání nových občánků města Černošice a rovněž zápis do pamětní knihy.
Za město pozdravili velké i malé hosty
starosta Mgr. Aleš Rádl a místostarostka
Helena Langšádlová. „Přeji vám, vážení
rodiče, ať se vám daří dobře vychovávat vaše děti, ať jste v Černošicích spokojeni, ať tady všichni dohromady vytvoříme jednu rodinu, ve které se máme rádi
a umíme spolu vycházet tak, jak je to jen
v takovém městě, jako je to naše, možné,“
uvedl na závěr starosta města.
(sj)

32

z města a okolí

33

kultura

EU sloupek
Víkend 15. a 16. května byl v našem partnerském
městě Gerbrunnu věnován oslavě desetiletého výročí
podpisu partnerské smlouvy se čtyřmi obcemi z Calvadosu ve Francii. Rádi jsme přijali pozvání na tuto
slavnost, kde jsme se setkali i s přáteli z Themaru,
ležícího v Durynském lese, a Molsheimu z Alsaska–
dalšími to partnerskými obcemi Gerbrunnu.
Při této příležitosti bylo jedno z míst v Gerbrunnu
nazváno „Náměstím partnerství“ a uprostřed byl
vztyčen sloup s ukazateli směrů a vzdáleností do
všech partnerských měst. Na hlavní oslavě, konající se v sobotu večer, jsme vyslechli projevy starostů a viděli kulturní vystoupení zástupců obcí
z Calvadosu a Gerbrunnu.
Příští setkání – pravidelný Jour-fix tentokrát
v Themaru – bude spojen s tamními regionálními slavnostmi, na kterých vystoupí i taneční
skupina Pramínek. Začátkem srpna proběhne
v Černošicích letní tábor mládeže za účasti dětí
z některých partnerských měst. V půli srpna,
u příležitosti černošické pouti, plánujeme další
setkání spojené s výlety do okolí Černošic.
Na této, ale i dalších akcích uvítáme i černošické spoluobčany, kteří zatím nejsou členy
našeho Spolku pro partnerství evropských měst.
Můžete se přihlásit na adrese: lesetický@iex.cz
Ladislav Lešetický

Kněz v hlavní roli
Římskokatolická farnost Třebotov
vás zve na malou filmovou přehlídku
s jedním tématem: Kněz v hlavní roli.

24. 6. Život za život–Maxmilián Kolbe,
Polsko/Německo, 1991, 90 min.,
režie Krzysztof Zanussi.

21. 6. Farářův konec–Československo, 1968,
96 min., režie Evald Šorm.

V komunitním středisku MaNa (naproti kostelu), Komenského 2018/9, vždy od 19.00.
Úvodní promítáni bude zahájeno promítáním
z originálního 16mm filmového pásu. Před každým filmem bude krátké úvodní slovo, po filmu
možnost diskuse. Pozor na omezený počet míst.
Vstupné dobrovolné. Přehlídku podpořil MIDO
Film Brno a město Černošice.
(ok)

22. 6. Zapomenuté světlo–Česko, 1996,
105 min., režie Vladimír Michálek.
23. 6. Pochyby–USA, 2008, 100 min., režie
John Patrick Shanley.
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Černošické mládí v polské Olešnici
V neděli 16. května proběhly v černošickém
partnerském okresu – polské Olešnici v dolním
Slezsku – okresní kulturní slavnosti, na kterých
vystoupil i dětský pěvecký sbor Chorus Angelus pod vedením Lukáše Prchala a za hudebního doprovodu Miroslava Lacka (klávesy),
Antonína Šturmy (basa) a Jana Horvátha (bicí)
a chlapecká rocková skupina False Hope.

Obě vystoupení se vydařila a vysloužila si hlasitý potlesk i velkou pochvalu a poděkování polských přátel včetně starosty Powiatu Olešnickeho. Dále se na těchto okresních kulturních
prezentacích představili i černošičtí řemeslníci
a výtvarníci. Naše polské přátele velmi zaujala
možnost vytvořit si pod odborným dohledem
vlastní grafiku.

Kromě samotného programu na městských
slavnostech jsme měli možnost si prohlédnout nedaleké starobylé město Wroclav a samozřejmě i Olešnici, ve kterých se prolíná česká
i polská historie.
Musíme poděkovat polským přátelům za vynikající servis a pohostinnost, rovněž děkujeme všem,
kteří tuto akci podpořili, a to na české i polské
straně, a hlavně musíme poděkovat našim dětem
a mládeži za pěknou reprezentaci Černošic.
Jedinou vadou na kráse celé akce bylo velmi
chladné, větrné a deštivé počasí, které připomínalo spíše listopad než květen. O to více si
všichni zaslouží dík za výdrž a obětavost.
Michaela Voldřichová
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Bezpečné Černošice nabídly dětem zábavu i poučení
Už 4. ročník populární akce Bezpečné Černošice, tradičně pořádaný v areálu SK Kazín, nabídl
především dětem spoustu zajímavého. Prohlédly si výzbroj a výstroj jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a shlédly i ukázky jejich práce.
Nejprve školáky i předškoláky zaujali pyrotechnici a kynologové Policie ČR a jejich sympatický
pejsek Figo. Ten neomylně našel figuranta ukrývajícího drogu a poté stejně neomylně vyčmuchal výbušninu v odloženém balíčku, kterou
pyrotechnici zlikvidovali vodním dělem.
Tradičně zajímavá byla i ukázka spolupráce
členů zásahové jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Černošice a zdravotníků Záchranné
služby Asociace samaritánů ČR při vyprošťování osob z havarovaného auta pomocí hydraulických nůžek a jejich následném ošetření.
Rovněž perfektní ukázku předvedli místní hasiči
při záchraně tonoucího z motorového člunu
a členové Hasičského záchranného sboru ČR
při slaňování zraněného pomocí vysokozdvižné
plošiny. V neposlední řadě zaujala děti i technika zdravotníků Záchranné služby Trans Hospital a termokamera cizinecké policie.
Nakonec připomeňme, že organizační stránky
celé akce pořádané městem se skvěle zhostila Městská policie Černošice, která připravila
i zajímavou prezentaci své činnosti.
(sj)

Návštěvníky akce přišel pozdravit i starosta
Mgr. Aleš Rádl. Vyjádřil přesvědčení, že děti
všemu, co prezentovala, věnovaly dostatečnou
pozornost a dozvěděly se, jak všechna předvedená technika funguje, jak se používá v praktickém životě a také na co si mají dát pozor, čeho
se vyvarovat a jak se v různých situacích chovat.
„My se snažíme tyto informace dětem pravidelně
nabízet právě prostřednictvím této velké a třeba
říci i povedené akce. Doufám, že tak pro své vzdělání a pro svůj budoucí život udělaly něco užitečného, a to formou, která pro ně byla příjemná
a zábavná,“ dodal starosta města.

36

z města a okolí

37

prgA4_listy 20.5.2010 17:01 Stránka 1

(K-černá/Process Black plát)

kultura

PROGRAM
P R O G R A M2010

1

PRO ART Černošice

ČERVEN

o
b
n
i
u
l
C K

VÝ

www.clubkino.cz

rČ
e s tE
auR
r a cN
e

●

O
Šb aI
hud

●

1

L

1

C
k i nEo

Otevřeno denně: po-so od 16:00 hod, ne od 15:00 hod
NAD PRAHOU ČR/ 2010 režie: O. Špátová dokument 78 min. VSTUPNÉ: 70 Kč 20:00
1.6. OKO
Hrají: : Jan Kaplický, Václav Havel, David Vávra, Dagmar Veškrnová - Havlová, Pavel Bém ...

út

KINO

2.6.
st

BESEDA

4.6.
pá

LIVE

5.6.
so

DJ

6.6.
ne

DĚTSKÉ
KINO

6.6.
ne

LIVE

VSTUP ZDARMA

VSTUP ZDARMA

One Man Show mokropeského muzikanta Radka Nováka. Písničky na přání k tanci
i poslechu napříč všemi žánry od Rolling Stones až po Pepíčka Zímu ...

TANEČNÍ PÁRTY - DJ BUNDA+DJ VÓĎA

VSTUPNÉ: 50 Kč

19:00
19:00
hod.

Po delší době se na pódium Clubu Kino vrací legendy černošické taneční scény
DJ. Bunda a DJ. Vóďa..

KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK

16:00

hod.

hod.

Když vás vlastní děti přivedou na úplné dno, existuje jen jeden jediný člověk, který vás
z něj může dostat - kouzelná chůva Nanny McPhee.
VSTUPNÉ: 70 Kč

PARADOX + BLACK ALERT

VSTUPNÉ: 50 Kč

8.6.

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE

KINO

Pekařka Jane (Meryl Streep), její bývalý právník Jake (Alec Baldwin) a do třetice architekt
Adam (Steve Martin), který pro Jane navrhuje dům. Dvojice mužů nalezne zalíbení v jedné
ženě a jak už to tak bývá, nikdo nikomu nic nedaruje ...
VSTUPNÉ: 70 Kč

út

11.6.

pá
LIVE

12.6.
so

DJ

13.6.

ne
LIVE
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ZRNÍ + RADIOHEAD REVIVAL

VSTUPNÉ: 90 Kč

Kladenští Zrní jsou něco mezi Radiohead a Václavem Koubkem. Na české scéně jsou
naprostým originálem. Vytvářejí meditativní plochy i startují nekompromisní kapelní
lokomotivu. Samply, smyčky, kameny. Zrní je hra, kladenskej uhelnej zen ...

TANEČNÍ PÁRTY - DJ. RASTY + DJ. SYNDROM

VSTUPNÉ: 50 Kč

Plnou parou vpřed s Rasty Electro D’n’B ...

THE LITTLE SWEEP - DĚTSKÁ OPERA

20:00
hod.

2

2

2

2

L

20:30
hod.

2

S
K
20:00
hod.

VSTUPNÉ: 100,- Kč / děti 50,- Kč

2

L
19:30

Rocková kapela Paradox je po slovutné kapele Klika dalším hudebním počinem z líhně hod.
radotínského gymnázia. Jako host večera se představí pražská Hard Rocková banda Black Alert.
USA / 2009 komedie režie: N. Meyers 120min
Hrají: Alec Baldwin, Meryl Streep, John Krasinski, Lake Bell, Steve Martin, Hunter Parrish ...

LIV

L
20:00

USA / 2010 režie: S. White 109 min
Hrají: : Ralph Fiennes, Maggie Gyllenhaal, Emma Thompson, Maggie Smith, Rhys Ifans ...

LIV

1

Přesně 29. listopadu 2009 dobyl v rámci expedice Trabantem napříč Afrikou ostřílený hod.
dvoutakt společně se svým dvojčetem trabantem Babu Afriku ... když se chce, tak to jde!

RADEK NOVÁK - ANIMUS BAND

1

hod.

Oko nad Prahou je osobním i politickým životopisem Chobotnice neboli projektu pražské
Národní knihovny, ale také životopisem zejména posledních let života Jana Kaplického.

TRANSTRABANT - NAPŘÍČ AFRIKOU

BE

19:00

V opeře si můžete zazpívat i Vy! Opera totiž obsahuje čtyři sbory, které autor
hod.
Benjamin Britten určil přímo publiku. Máte tak možnost podílet se na premiéře tohoto
díla v originální anglické verzi spolu se sedmi dětskými a čtyřmi dospělými sólisty
a s komorním orchestrem o sedmi hráčích.
Srdečně zve město Černošice

d

00

kultura
VÝSTAVA KERAMIKY - SOUKROMÁ KERAMICKÁ ŠKOLA VE VONOKLASECH 17:00
Na vernisáži dne 14.6. zahraje v 17:30 hod. saxofonové kvarteto Sax 4 You. Čeká na vás
hod.
po
překvapení v lahvi, uvidíte loutkové divadlo, olympiádu i terárium. Díky našim plastikám
A
V
si
zopakujete
mapu
světa
a
uklidní
vás
tikot
hodin
z
hliněného
hodinářství.
TA
S
Ý
V

14.6.

15.6.
út
LIVE

17.6.
čt

BESEDA

Výstava bude veřejnosti otevřena do 17. 6. Rodiče s dětmi vítáni!

PETR ZELENKA - Z PROJEKT

VSTUP ZDARMA
VSTUPNÉ:100,- Kč

Odbor kultury vás zve v úterý 15.6 od 20.30 do Club Kina na speciální projekt Petra Zelenky
se skvělým španělským flétnistou Rodrigem Pajerem.
Srdečně zve město Černošice

O své zkušenosti se s vámi přijdou podělit přímí účastníci zahraničních vojenských misí 19:30
hod.
a operací pod vedením Ing.Miloslava Čecha , plk.v.v. , velitele vojenské policie OSN
na Balkáně v r. 1994 – 1995. Srdečně zve místní organizace TOP 09. VSTUP ZDARMA

LATINSKO AMERICKÁ NOC VSTUPNÉ: 200,- Kč / účastníci salsa kurzů 150,- Kč 20:00
Mandy Valdes Vás srdečně zve na latinskoamerickou taneční noc v rytmu salsy, merengue
hod.
pá
a bachaty. Free Šupito drink u vstupu, exotický raut, video clip projekce and hot caribic
music
DJ
Cuba.
Ukázka
tanečního
umění
a
hry
na
bonga
Mandy
Valdes,
lekce
taneční
školy
J
D
LIVE -

18.6.

salsy, merengue a bachaty - Missael s partnerkou. Kubánská obsluha, Havana bar, žhavé rytmy.
Soutěž o nejlepší Hawai kostým z vašeho šatníku. (Raut v ceně vstupenky)

60 ’S / 70 ’S FUNK, SOUL AND BOOGALOO PÁRTY

0

so
LIVE - DJ

0

20.6.

VLADIMÍR MIŠÍK / RADIM HLADÍK / BLUE EFFECT /
VSTUPNÉ: 250,- Kč
RUPER ORDORIKA BAND (ŠPANĚLSKO)

0

0

0

0

0

0

hod.

NASAZENÍ ARMÁDY ČR V ZAHRANIČNÍCH MISÍCH

19.6.

0

20:30

ne

VSTUPNÉ: 70,- KČ

20:00

Soulshaker párty - Brécy Voice Band Live + DJ Cashmeer / O’Kaya / One Ich Pancher /
hod.
Soul Train ‘74 video parformance. Na programu bude Funk, Soul & Boogaloo šedesátých
a sedmdesátých let, jako například světoznámí souloví zpěváci "Godfather of Soul" James Brown,
Curtis Mayfield, Aretha Franklin, Ramsey Lewis atd...

20:00
hod.

Srdečně zve město Černošice
LIVE Malý festival velkých hvězd, které není potřeba představovat.
22.6. MAMAS & PAPAS ČR / 2010 režie: A. Nellis Drama 110 min. VSTUPNÉ: 70,- Kč 20:00

út

KINO

Hrají: : Zuzana Bydžovská, Petr Franěk, Filip Čapka, Zuzana Čapková, Natalia Volkova ...

hod.

Čtyři příběhy filmu tvoří mozaiku osudů manželských či partnerských dvojic, které v určitém
zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství.

24.6.

JESUS OM + PRVNÍ HOŘE

VSTUPNÉ: 90,- Kč

25.6.

TANEČNÍ PÁRTY - DJ. BOOTY + DJ. TOMMY

VSTUPNÉ: 50.- Kč

26.6.

VOSÍ HNÍZDO + CHECK POINT

VSTUPNÉ: 90,- Kč

27.6.

CHICAGO -

SENIOR
KLUB

Sex, vražda, lež a sláva. Muzikál ve velkolepém a strhujícím stylu, který vás fascinuje
svým příběhem a omráčí svým stvárněním - režií, výpravou i bezchybnými hereckými výkony.
Svůdná muzikálová zpěvačka se dostane do vězení za vraždu svého tajného milence. Všude jinde
by za zločin následoval trest. Ale v Chicagu 20. let sa Roxie Hart naopak stane hvězdou!

čt
LIVE

pá

DJ

so
LIVE

ne

29.6.
út

KINO

20:00

OLDŘICH ŠEVCŮ - ABSOLVENTSKÝ KONCERT NA BICÍ NÁSTROJE
hod.
Fůze crossover, hardcore, etno, funky, jazz a všech duchovních směrů, které si lze jen představit to jsou neopakovatelní Jesus Om, kteří vystoupí společně s future jazz punk kabaret - kapelou
První hoře (obtěžkána cenou Anděl 2008 za album roku Hard and Heavy - Lamento).

20:00
Konec školního roku je potřeba řádně oslavit. Na poslední taneční párty
před začátkem prázdnin zve sympatická dvojice ze Zbraslavi DJ Tommy a DJ Booty. hod.
Kultovní "Vosáči" v čele s neopakovatelným vosím králem "Hadrákem", vylétají spolu
se spřáteleným rojem CheckPoint po roce z úlu, aby rozdali žihadel co se do publika vejde.
KINO USA / 2002 režie: R. Marshall muzikál 113 min. VSTUP ZDARMA
Hrají: : Catherine Zeta - Jones, Renée Zellweger, Richard Gere, John C. Reilly, Queen Latifah ...

NINE

VSTUPNÉ: 70,- Kč
USA, IT / 2009 režie: R. Marshall Muzikál 120 min.
Hrají: : Daniel Day - Lewis, Marion Cotillard, Nicole Kidman, Penélope Cruz, Judi Dench ...

20:30
hod.

16:00
hod.

20:00

Daniel Day-Lewis má se ženami jenom trápení. Život mu nekomplikuje jenom manželka, milenka,
filmoví agenti, ale dokonce i jeho mrtvá maminka. Dámské obsazení je opravdu hvězdné, takže se
bude muset hlavní hrdina mít na pozoru, aby jeho hříva nedopadla jako hříva Burta Reynoldse.

hod.

Club Kino přeje studentům a všem školákům na vysvědčení samé jeničky
39

z města a okolí

Májové slavnosti provázelo krásné počasí i dobrá nálada
Masopustní náměstí plné návštěvníků, krámků všeho druhu a malých i velkých umělců – to je
už tradiční obrázek provázející májové slavnosti konané v našem městě.
Milovníci lidové zábavy si za krásného jarního
počasí přišli na své. Byl pro ně připraven bohatý
program, který průvodem krojovaných účastníků zahájil a dražbou a kácením májky skončil.
Mezitím se o dobrou náladu staraly poberounská hudební skupina Třehusk a lidové soubory
Kolíček ze Zbraslavi, Mikeš z Říčan, Modřenec
z Prahy, Domažlická dudácká muzika a samozřejmě černošický Pramínek.
Účastníky májových slavností přišel pozdravit starosta Mgr. Aleš Rádl, jenž při této příležitosti uvedl: „Dnešní májová slavnost pro nás
znamená návrat do atmosféry let dávno minulých. Znamená připomínku tradic folklórních,
uměleckých i řemeslných, které lidé znali již před
mnoha lety. Bylo to v době, kdy k sobě lidé měli
blíž, dokázali si dělat radost navzájem tím, co
uměli, tím, co se dokázali naučit a tím, co si
předváděli při různých slavnostech. A my kousek
té atmosféry, vůle a radosti předvádět svým spoluobčanům něco, co umíme dobře, pociťujeme ve
chvíli, kdy sledujeme vystoupení malých i velkých umělců, kteří k nám zavítali, aby nás pobavili. Je potěšitelné, že vedle úžasných vystoupení
láká na Masopustní náměstí všechny pozitivně
naladěné spoluobčany už tradičně krásné počasí,
a já jen doufám, že tato skvělá atmosféra vydrží

40

i pro dobu nadcházející, že si odtud odneseme
dostatek vůle dělat si navzájem radost i ve všedním životě. Ta vůle je totiž potřebná a dělá náš
život krásnější a spokojenější.“

z města a okolí

41

z města a okolí

Černobílá vzpomínka na májové slavnosti v roce 1947
Kdo se přišel podívat 8. května na letošní májové
slavnosti na Masopustním náměstí, nelitoval,
byla to pěkná podívaná. Mnozí ze starousedlíků
si však při této krásné příležitosti jistě vzpomněli,
že Staročeské máje, které nacisté zakázali, po 2.
světové válce obnovil tehdy Sokol Vráž. Konaly se
11. května 1947 na letním sokolském cvičišti, kde

42

dnes stojí Nová Vráž. V těchto místech se vedle
letního cvičiště začal připravovat terén pro stavbu
sokolovny. To se ale již blížil únor 1948, novým
mocipánům se nelíbila sokolská myšlenka, a tak
sokolovna postavena nebyla. A májové slavnosti
tehdy zanikly již podruhé.
Milena Křížová

kultura

43

z města a okolí

Měsíc bezpečnosti ve školní družině
Duben je spojován s bezpečností silničního provozu. Proto jsme ve školní družině při ZŠ Černošice uspořádali dopravní soutěže zaměřené na bezpečnost chodců a cyklistů. Celý měsíc děti
soutěžily ve znalosti dopravních značek, pravidel a dopravních prostředků.
Získané znalosti si pak vyzkoušely v praktické části, na kterou
jsme pozvali zástupce BESIPu. Ti za
tímto účelem přestavěli školní hřiště
na dopravní včetně dopravních značek a vyznačených cest. Děti si zde
vyzkoušely jízdu zručnosti a jízdu
podle dopravních značek. Zjistily,
že pouhá znalost dopravních pravidel nestačí, že je musí umět používat i v praxi. Také se naučily, jak je
důležité umět si správně připevnit
cyklistickou přilbu.
Pozvání do školní družiny přijal
i strážník černošické městské policie
pan Zdeněk Vočka, který děti poučil o bezpečnosti při chůzi do školy
a prověřil jejich znalost dopravních
značek. Děti obstály velmi dobře.
Celé dopravní soutěžení jsme ukončili předáním dětských řidičských
průkazů cyklisty spolu s odměnami. Věříme, že získané znalosti
děti využijí v běžném životě.
Za školní družinu Jana Marková

44

kultura
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