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-- V moderní přístavbě jsou tři kmenové a dvě odborné učebny a aula. --

Škola je zase o něco větší a hezčí
Stavební firma Chládek & Tintěra dokončila
práce na přístavbě nové školní budovy. Během
12 měsíců vyrostl za školou nový moderní pavilon obsahující tři kmenové a dvě odborné učebny a velkou zasedací místnost – aulu určenou
pro různé vzdělávací aktivity. Jeden z nových
prostorů bude sloužit pro výuku dílen, které škole řadu let chyběly. Součástí stavebních prací
byla i dodávka výtahu do nejstarší budovy školy

a úprava prostoru bývalé sborovny, kde je nově
prostorná vstupní hala do přistavěné části.
Nová přístavba vč. souvisejících nákladů na
projekty, dozory apod. město vyšla na necelých 38 miliónů korun. Značnou část finančních
prostředků nám přispěl stát, a to dotací od Ministerstva financí ve výši 22.736.000 Kč vč.
DPH. Město zaplatilo ze svého rozpočtu přes
15 mil. Kč.

Ačkoliv je přístavba dokončena a zkolaudována, její užívání se od září naplno nespustí.
Důvodem je opožděná dodávka nábytku. I ten
pořizujeme z dotace.
pokračování na str. 2

Mariánská pouť bude 17. a 18. srpna na návsi u kostela
Kdy: 17. a 18. srpna
Kde: náves u kostela, Komenského ul.
Jarmark, pohádky, houpačky a kolotoče, hudba rozličných žánrů, ranní
mše v kostele – to vše nás čeká opět po roce v sobotu 17. a v neděli
18. srpna. Tradiční venkovská událost z dob našich prababiček se uskuteční v Komenského ulici a na návsi před kostelem Nanebevzetí Panny
Marie. Na tu letošní přijalo pozvání několik hudebních skupin a umělců.
V průběhu sobotního odpoledne bude vyhrávat country kapela Balzám
a zahraje, zazpívá a zatančí v Černošicích populární folklórní soubor Pramínek. Dále se můžete těšit na neméně populární staropražskou kapelu Třehusk. Podvečer bude pódium patřit muzikálovému zpěváku Tomáši Vaňkovi
a vítězi druhého kola Česko hledá Superstar Vlastovi Horváthovi s kapelou.
Dále na pódiu vystoupí mistr ČR v Beatboxu mistr Tiny. Na pouťové večerní zábavě to rozjede skupina Strahov, která jak víme, umí vždy dobře

pobavit. Vrcholem sobotní noci kromě pouťové zábavy bude bezesporu
ohňová show v podání skupiny Pa-li-Tchi.
V neděli se pak můžete těšit na Pohádku z budíku a skvělého Pavla
Šmída. Poté se vám představí nadějný mladý kytarista Petr Váňa junior.
Dále uslyšíte několik kapel, například kapelu Soulnight v čele s vynikající
a živelnou zpěvačkou Bárou Šedivou, potom bude následovat šestičlenná
mezinárodní formace Yo Soy Indigo mimo jiné se švédským baskytaristou
kapely -123 minut Frederikem Janáčkem v sestavě. Těšit se můžete na
velmi příjemný a osobitý hudební projev. Nedělní program na pódiu před
kostelem završí bluesrocková formace After 40. Program pak zakončíme
koncertem Černošické komorní filharmonie v kostele.
Pavel Blaženín
Další informace k pouti najdete na stranách 21 až 23.

z radnice

-- Po 12 měsících byla dokončena přístavba školy. --

Škola je zase o něco větší a hezčí
pokračování ze str. 1

V rámci veřejné zakázky vyhlášené už v dubnu
se přihlásila jen jedna firma, jejíž nabídka nebyla úplná, a museli jsme ji proto vyloučit. Protože
současně máme další dvě zakázky na dodávku
nábytku do nové radnice a do upravovaných
učeben ve staré školní budově, soutěžíme jejich
dodavatele v nadlimitním režimu veřejné zakázky, kde jsou velmi dlouhé procesní lhůty.
Nové nabídky na dodávku nábytku čekáme
v posledním červencovém týdnu. Dodání tedy
můžeme očekávat nejdříve v průběhu října. Do
té doby škola přestěhuje alespoň do některých
učeben původní nábytek z právě rekonstruovaných tříd ve staré budově.
Rekonstrukce odborných učeben, konektivita, bezbariérovost a nové dveřní zárubně
I když byla právě dokončena přístavba, ve
škole klid ani o těchto prázdninách nebude.
Rozeběhly se další úpravy, tentokrát na posílení
odborné výuky, internetové konektivity a bezba-

riérového přístupu. Firma DOMISTAV CZ zahájila práce na úpravách dvou odborných učeben
pro fyziku, chemii a přírodopis a dvou kabinetů. Současně provádí nové datové rozvody ve
všech školních budovách, dodává plošiny a tzv.
schodolez pro děti na vozíku. V kombinaci s již
realizovaným výtahem budou již všechny budovy
školy bezbariérově přístupné. Na tuto akci jsme
získali dotaci cca 5 mil. Kč v rámci evropského
programu IROP. Do začátku školního roku musí
být hotovy práce, které by jinak omezily chod
školy, a do poloviny září musí být zcela dokončeny. Až skončí, do rekonstruovaných učeben
a kabinetů dodá již vybraná firma COMPO Interiéry nový nábytek v hodnotě 1.493.141 Kč, na
který nám také přispěje dotace.
Zároveň jsme najali firmu ROYAL DIAMOND
na výměnu všech dřevěných obložkových zárubní v nejstarší školní budově za ocelové. Většina z nich byla poničená. Tyto práce se musí
stihnout do konce prázdnin a vyjdou nás na
618.448 Kč.
A v neposlední řadě se firma STROMMY

Company pustí do úpravy svahů mezi vydlážděnou plochou u školy a parkovištěm a dětským
hřištěm, což nás vyjde na 142.363 Kč, a také
na tuto investici nám přispěje dotace.
Jiří Jiránek,
vedoucí odboru investic a správy majetku
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-- Přístavba je zkoulaudována. Užívání se ale naplno od září nespustí, a to kvůli opožděné dodávce nábytku. --
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Jednou větou...
• Stavební úřad zkolaudoval nově dokončenou přístavbu Základní školy,
kde vznikly tři kmenové učebny, jazyková třída, školní dílna a sborovna/
aula. Větší část nákladů pokryla dotace Ministerstva financí, menší část
město z vlastních zdrojů.
• Cyklostezku na břehu Berounky nám začal podkopávat přísně chráněný bobr.
• Majitelka pozemků pod nezpevněnou částí ulice Majakovského nesouhlasí s umístěním značky Průjezd zakázán, o kterou požádali tamní
obyvatelé ve snaze o omezení prašnosti, když už město ulici nemůže pro
nesouhlas majitelky zrekonstruovat.
• Zastupitelstvo schválilo záměr koupě suterénního prostoru navazujícího na městský sál v Centru Vráž, kde by vzniklo chybějící zázemí
(oddělené šatny a skladové prostory) a jeden nový menší sál o celkové
ploše 95 m2. Možnost koupě nám společnost IBS Rokal nabízí již delší
dobu, a to za cenu 2,9 mil. Kč (potvrzenou kontrolním posudkem, který
si město nechalo zpracovat), k tomu s garancí dokončení na míru dle
studie Jestico Whiles za 1,0-1,2 mil. Kč (bez DPH). Městský úřad má
nyní navrhnout možnosti financování a text smlouvy.

předložené projektové dokumentaci „Optimalizace trati odb. Berounka
(včetně) – Karlštejn (včetně)“ (tedy na území Černošic pro úsek od přejezdu Dr. Janského po železniční most) a ve svém vyjádření uvedla řadu
konkrétních výhrad a požadavků, které by podle našeho názoru celková
rekonstrukce měla splnit.
•

Zaměstnanci městského úřadu a městské policie mají od 1. července nárok na plně hrazené stravenky v hodnotě 100 Kč za
den práce (stravenky jsou v elektronické podobě). Pro rozpočet
to znamená cca 5 mil. Kč ročně navíc, pro naši konkurenceschopnost na
trhu práce a benefity poskytované našim pracovníkům je to výrazný pozitivní posun.
• Rada města schválila odměny všem ředitelkám městských škol
a školek.

• Není čas, nejsou lidi. V červnu jsme oslovili 5 architektonických ateliérů s výzvou k podání návrhu na podobu nového hřbitova na Vráži, s nabídkou 25 tisíc Kč za každý návrh + 50 tis. Kč pro vítěze, s termínem
v září. Většina se pro časovou vytíženost omluvila, a tak zvažujeme posunutí lhůty nebo postup bez soutěže. V minulých letech, za krize ve stavebnictví, jsme měli všechno rychleji a levněji, ale v konjunktuře hraničící
s přehřátím ekonomiky jsou podmínky výrazně jiné…
• Záměr vybudovat v prostoru dnešní pošty od příštího roku pedagogicko-psychologickou poradnu pro celý širší region začíná být ohrožený.
Vedení Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje, pod
kterou by spadala, se obává, že za současné situace na trhu práce by ji
nemuselo být schopné kvalitně obsadit. Pokud někdo ze čtenářů tohoto sloupku má potřebnou odbornost a chtěl by tuto potřebnou činnost
v Černošicích vykonávat, ozvěte se, prosím. O zřízení poradny jsme krajskou organizaci sami požádali, protože ta nejbližší je dnes až v Králově
Dvoře u Berouna a kapacitně je pro region nedostačující…
„Jedním číslem – z městského úřadu“

126,8 milionu Kč
Tolik jsme v roce 2018 získali do městského rozpočtu na dotacích od
Evropské unie, státu a kraje. V přepočtu na jednoho černošického
obyvatele částka činila 17.536 Kč.
Zdroj: Odbor vedení města, MěÚ Černošice

• Zahájení rekonstrukce traťového úseku Smíchov-Radotín, o němž
jsem se zmínil v minulém čísle, se podle neoficiálních informací odkládá,
stavební povolení bylo někým napadeno. Nicméně i nadále má platit, že
výluky, které si projekt vyžádá, se chystají na březen 2020.
• Nový majitel pozemků mezi Radotínskou ulicí a železniční tratí na samém okraji města, firma ALBET s.r.o., na ně, ale také na přilehlé městské a další soukromé pozemky, během pár týdnů navezl kolem stovky
nákladních vozů zeminy a odpadu ze stavby kanalizace probíhající v Radotíně; stavebnímu úřadu byl zaslán podnět, protože zemní úpravy nad
300 m2 jsou bez povolení nelegální, založení nepovolené skládky také
na místě řešila městská policie. K zásahu jsme vyzvali také generálního
dodavatele radotínské stavby, firmu Čermák a Hrachovec.
• Rada města zaslala společnosti SUDOP, která pracuje pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), své nesouhlasné stanovisko k oficiálně

• Starostové svazku obcí Region Dolní Berounka tentokrát společně se
starostou MČ Praha 16 (Radotín) odeslali ministru vnitra a řediteli SŽDC
společné stanovisko, kterým vyjadřují podporu tunelové variantě nové
trati Praha-Smíchov – Beroun, a naopak odmítají druhou státem zvažovanou variantu, ve které by tunel začínal až mezi Radotínem a Černošicemi.
Stanovisko najdete uvnitř listu. Předloženou dokumentaci i stanovisko
města naleznete na webu v sekci Samospráva – Projekty – Strategické
záměry – Rekonstrukce železnice.
• Po městě bylo nově rozmístěno zhruba deset šedých kontejnerů na
lehký kovový odpad – nápojové plechovky, konzervy, víčka, tuby apod.
Děkujeme všem, kdo je budou využívat!
• ČEZ na naši žádost připravuje zrušení další velké trafostanice, která hyzdí město a překáží. Loni jsme se zbavili budovy na prostranství vedle školy, nyní se chystá přesunutí trafostanice na horním konci Slunečné ulice
– u autobusové zastávky „U transformátoru“. Má být přesunuta pod zem
do středového ostrůvku v této křižovatce. Zastupitelstvo za tímto účelem
schválilo odprodej cca 60 m2 po 3.000 Kč/m2 společnosti ČEZ.
Přeji příjemné prožití druhé poloviny letních prázdnin!
Filip Kořínek, starosta@mestocernosice.cz
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Zprávy
z městské
policie
Agresivní opilec
Dne 29. 6. 2019 ve 22:02 hod. hlídka Městské policie Černošice přijala od obvodního
oddělení Policie ČR Řevnice žádost o součinnost ve věci prověření agresivního muže, který
napadá lidi, hází kamení na domy, ničí prostor
nástupiště a pohybuje se v kolejišti železniční
stanice v Mokropsech. Hlídka dorazila na místo
ve 22:09 hod., kde se nacházel oznamovatel
události, který ukázal na místo, kde se nachází
zmíněný agresivní muž.
Tento na místě stál v kolejišti, lomcoval plotem, který svým jednáním poškodil, křičel na
muže bydlícího v protější nemovitosti, vulgárně
mu nadával, snažil se rozbít plot, aby se s ním
mohl poprat. Strážníci za mužem došli přes
nástupiště a vyzvali ho, aby odešel z kolejí, na
což nereagoval a začal jim nadávat, choval se
agresivně a byl zjevně pod vlivem alkoholu.
Strážníci muže za použití hmatů a chvatů
dle ustanovení § 18, odst. 1), písm. a), zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii vytáhli
z kolejiště a vzhledem k jeho pokračující agresivitě drželi na zemi do příjezdu hlídky PČR.
Agresivního muže nedokázala zklidnit ani jeho
přítomná přítelkyně. Během tohoto zákroku
kolejištěm, kde se předtím muž pohyboval,
projel vlak, a lze se tak domnívat, že strážníci
svým zákrokem zachránili muži život. V agre-

sivním chování muž pokračoval i na služebně
PČR a po nezbytných úkonech byl převezen
do protialkoholní záchytné stanice v Příbrami
k vystřízlivění.

Černá skládka
Dne 1. 7. 2019 ve 14:25 hod. oznámil tajemník MÚ Dobřichovice, že v ul. 5. května, Dobřichovice u kontejnerového stání u čističky
odpadních vod někdo složil odpad, a to mimo
vyhrazená místa. Dále uvedl, že z této události
mají pořízenou fotodokumentaci, která pochází z fotopasti nainstalované Technickými službami Dobřichovice s výhledem na uvedené
kontejnerové stání, a to z důvodů opakovaného odkládání odpadu mimo vyhrazená místa.
Jednalo se převážně o nábytek a součásti vybavení bytu, které by jistě zaplnilo minimálně
dva pokoje. Všechno bylo složeno u kontejnerů na tříděný odpad.
Hlídka po příjezdu na shora uvedené místo
pořídila fotodokumentaci složeného odpadu.
Na základě pořízené fotodokumentace z výše
uvedené fotopasti bylo zjištěno, že k celé události došlo v době mezi 3-4 hodinou ranní dne
30. 6. 2019 a jednalo se o skříňové nákladní motorové vozidlo, u kterého se pohyboval
muž v černém triku s bílou číslicí 7 na zádech
a v černých kraťasech.
Následně byla provedena lustrace nákladního motorového vozidla přes PČR, kde bylo
zjištěno, že se jedná o vozidlo autopůjčovny.
Po kontaktování této firmy bylo zjištěno, že vozidlo nebylo dosud vráceno, ačkoliv výpůjční
doba již uplynula. Strážníkům byl poskytnut
telefonický kontakt na muže, který si vozidlo

zapůjčil, a adresa uvedená ve smlouvě jako
místo pobytu. Nicméně muž na opakovaná
volání nereagoval a následným šetřením bylo
zjištěno, že se na uvedené adrese již delší čas
nezdržuje.
Vzhledem k těmto zjištěním byla celá věc
předána správnímu orgánu s podezřením ze
spáchání přestupku podle zákona o odpadech.

Nález batohu s doklady
Dne 10. 7. 2019 v 10:25 hod. byla Městské
policii Černošice oznámena ztráta cyklistického batohu s doklady. Během dne při provádění
prací zaměstnanci Technických služeb Černošice byl nalezen batoh v blízkosti cyklostezky
u osady Na Vírku. Strážníci si batoh převzali
a kontaktovali majitele, který si pro něj přijel.
Tímto bych chtěl poděkovat zaměstnancům
Technických služeb za nalezení a vrácení.

Odkrytý kanalizační poklop
Dne 5. 7. 2019 ve 23:20 hod. přijala noční
směna žádost o součinnost od operačního střediska Policie ČR pro Prahu západ o prověření
oznámení o vyvráceném víku městské kanalizace v ulici Alešova v Černošicích. Po příjezdu
strážníků na místo bylo zjištěno, že oznámení se
zakládá na pravdě. Strážníci po zkontrolování,
že víko je nepoškozeno, jej umístili zpět na své
místo, čímž došlo k odstranění závady a nehrozilo tak poškození případného projíždějícího vozidla nebo zranění procházejících osob.
Otmar Klimsza,
ředitel Městské policie Černošice

Město Černošice nabízí službu občanům.

svoz bioodpadu

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

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

SRPEN – PROSINEC 2019

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

Od 6. března až do 11. prosince bude
probíhat opět každou středu svoz bioodpadu od nemovitostí.
Upozorňujeme občany, že nádoby na
bioodpad jsou hnědé barvy. Pokud použijete nádobu jiné barvy, musí být zřetelně označena nápisem bioodpad.
K odstranění bioodpadu lze celoročně využít i sběrného místa v areálu Technických
služeb v pondělí a ve středu od 7.00 do
17.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00.
Bližší informace na telefonním čísle:
251 641 183.
Renáta Petelíková,
Technické služby

datum

27.7.

24.8.

21.9.

19.10.

16.11.

3.8.

31.8.

28.9.

26.10.

23.11.

10.8.

7.9.

5.10.

2.11.

30.11.

17.8.

14.9.

12.10.

9.11.

7.12.

Mapa míst je na www.mestocernosice.cz. Bližší informace, dotazy, nápady či
připomínky na tel. 251 641 183 nebo e-mail: technicke@mestocernosice.cz.
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Svoz bioodpadu
od nemovitostí
v roce 2019

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

z radnice

MĚSTO ČERNOŠICE přijme nové
kolegy na tyto volné pracovní pozice:
Pracoviště ČERNOŠICE
REFERENT/KA ODBORU
STAVEBNÍ ÚŘAD
Náplň práce: Výkon státní správy v oblasti umisťování a povolování staveb v rozsahu zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejících právních předpisů.
Nabízíme:
• platové ohodnocení v 9.–10. platové třídě dle
NV č. 263/2018 Sb.
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• termín nástupu dle dohody
• zaměstnanecké benefity, např. mobilní telefon, flexibilní začátek / konec pracovní doby,
dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna
(sickdays), příspěvek na vzdělávání, stravování
a volnočasové aktivity aj.
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne
20. 8. 2019.

REFERENT/KA ODBORU
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Náplň práce:
• pořizování územně plánovacích dokumentací
a územně plánovacích podkladů ve správním
území obce s rozšířenou působností Černošice
• zpracování závazných stanovisek pro vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle zákona

Pracoviště PRAHA 2
SOCIÁLNÍ KURÁTOR/KA
oddělení sociální pomoci
Náplň práce: Výkon sociální práce dle zákona
č. 108/2006, Sb. o sociálních službách a zákona č. 111/2006, Sb. o pomoci v hmotné nouzi.
Nabízíme:
• platové ohodnocení v 11. platové třídě dle NV
č. 263/2018 Sb., zvláštní příplatek, finanční
ohodnocení po úplném zapracování zohledňující osobní přínos
• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody (možný ihned)
• zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek / konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů,
5 dnů zdravotního volna (sickdays), stravné ve
výši 100 Kč / odpracovaný den, příspěvek na
vzdělávání a volnočasové aktivity, možnost využití služebních vozidel (i s řidičem) aj.
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne
16. 8. 2019.

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/
PRACOVNICE oddělení sociální
pomoci
Náplň práce:
• poskytování odborného poradenství osobám,
které se dostaly do nepříznivé sociální situace
z důvodu věku nebo zdravotního postižení
• depistáž, terénní sociální práce a vedení standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

Bližší informace najdete na www.mestocernosice.cz – Volná pracovní
místa, nebo kontaktujte Adélu Červenkovou, personální úsek, na emailu
adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo tel. č. 602 342 655.

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve správním území
obce s rozšířenou působností Černošice
• výkon dalších činností úřadu územního plánování podle stavebního zákona
Nabízíme:
• platové ohodnocení v 10. platové třídě dle NV
č. 263/2018 Sb.
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• termín nástupu dle dohody
• možnost práce na kratší úvazek
• zaměstnanecké benefity, např. mobilní telefon, flexibilní začátek / konec pracovní doby,
dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna
(sickdays), příspěvek na vzdělávání, stravování
a volnočasové aktivity aj.
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne
20. 8. 2019.

REFERENT ODBORU INVESTIC
A SPRÁVY MAJETKU - TECHNIK
Náplň práce: Zaměstnanec bude převážně vykonávat práce spojené se zajišťováním agend
investičního technika:
• příprava a realizace veřejných zakázek pro investiční záměry města
• komplexní zajištění investičních záměrů od
jejich přípravy, realizace až po dokončení
• příprava a vedení agendy související s investičními dotačními tituly
• zastupování při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby osoby, která podle lékařského
posudku vydaného poskytovatelem zdravotních
služeb není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka ad.
Nabízíme:
• platové ohodnocení v 11. platové třídě dle NV
č. 263/2018 Sb., zvláštní příplatek v maximální
výši, finanční ohodnocení po úplném zapracování zohledňující osobní přínos
• pracovní poměr na dobu určitou (zástup za
MD s perspektivou pokračování PP), nástup od
1. 11. 2019
• zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek / konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů,
5 dnů zdravotního volna (sickdays), stravné ve
výši 100 Kč / odpracovaný den, příspěvek na
vzdělávání a volnočasové aktivity, možnost využití služebních vozidel (i s řidičem) aj.
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne
16. 8. 2019.

REFERENT/KA ODDĚLENÍ
DOPRAVY A SPRÁVY
KOMUNIKACÍ
Náplň práce: Výkon státní správy v oblasti dopravy a správy komunikací jako speciálního
stavebního úřadu a silničního správního úřadu
v rozsahu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád a zákona č. 183/2000 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

• komunikace se společnostmi zajišťujícími pro
město investiční činnost
• zajištění kontroly dodržování smluvních podmínek při realizaci investičních akcí města, podávání reklamací v případě závad na předaných
stavebních dílech
• příprava materiálů pro jednání orgánů města
• odborná činnost související s agendou investic a správy majetku
Nabízíme:
• platové ohodnocení v 9.–10. platové třídě;
po zkušební době přiznání osobního příplatku,
odměnu za úspěšné zvládnutí adaptačního procesu
• zaměstnanecké benefity - mobilní telefon, flexibilní začátek / konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna (sickdays),
stravné ve výši 100 Kč / odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity aj.
• pracovní poměr na dobu neurčitou; termín nástupu dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky je do 31. 8. 2019.

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

Nabízíme:
• platové ohodnocení v 10. platové třídě dle NV
č. 263/2018 Sb.
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• termín nástupu dle dohody
• zaměstnanecké benefity, např. mobilní telefon, flexibilní začátek / konec pracovní doby,
dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna
(sickdays), příspěvek na vzdělávání, stravování
a volnočasové aktivity aj.
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne
20. 8. 2019.

REFERENT/KA ODDĚLENÍ PÉČE
O KRAJINU
Náplň práce: Komplexní zabezpečování agend
stanovených obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností v oblasti ochrany přírody a krajiny.
Nabízíme:
• platové ohodnocení v 9.–10. platové třídě
(v závislosti na nejvyšším dosaženém vzdělání)
dle NV č. 263/2018 Sb.
• pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup
dle dohody
• zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek / konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů,
5 dnů zdravotního volna (sickdays), stravné ve
výši 100 Kč / odpracovaný den, příspěvek na
vzdělávání a volnočasové aktivity aj.
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne
20. 8. 2019.
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Sport v Černošicích – využijte nový web sportcernosice.cz!
Nový areál je pro některé aktivity zdarma a volně přístupný!

Hala Věry Čáslavské - Ceník pronájmu prostor Haly Věry Čáslavské
1/3 haly

celá hala

plná cena

360 Kč/hod

1.080 Kč/hod

 dětské oddíly do 18h, smlouva na
šk. rok;

240 Kč/hod

720 Kč/hod

-

850 Kč/hod

1. celá hala min. 3 po sobě jdoucí
dny

-

5.000 Kč/den

2. celá hala min. 3 hodiny v kuse
v min. 3 po sobě jdoucích dnech

-

720 Kč/hod

 badminton, stolní tenis
 víkendové turnaje – min. 6 hodin
v kuse a za podmínky, že pořadatel/
nájemce nevybírá vstupné (jinak plná
cena)
Prázdninové campy

3. jinak dle standardních cen / dle
domluvy
Uvedené ceny jsou vč. 21% DPH
Platnost od prosince 2018
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Provozní doba:
Pondělí 16:00 – 22:00
Úterý
16:00 – 22:00
Středa
16:00 – 22:00
Čtvrtek 16:00 – 22:00
Pátek
16:00 – 22:00
Sobota dle rezervací
Neděle dle rezervací
Nabídka využití HVČ
Hala Věry Čáslavské slouží jako sportovní hala pro výuku
tělovýchovy žáků Základní školy Černošice, p.o. a jako
prostor pro konání různých sportovních aktivit a pořádání
sportovních akcí, soutěží a turnajů, či jiných společenských akcí.
 Možnost parkování - 22 míst + 2 místa pro zdravotně
postižené (ve všední den až po 15:30 hod., o víkendu
kdykoliv)
 Kapacita tribuny - 183 míst k sezení
 Hrací plocha o velikosti 20 x 40 metrů
 4 uzamykatelné šatny se sprchami a sociálním zařízením
 2 samostatná sociální zařízení pro veřejnost
 2 invalidní WC a umývárna
Více informací na www.sportcernosice.cz

z radnice
Sportovní areál - Ceník
Domácí sportovní klub pro děti**
nebo Prázdninový kemp***

Ostatní nájemci (opakované i jednorázové pronájmy)

Kč/hod

Kč/hod

Standardní nájemné pro atletiku* (plná rezervace)

100 Kč

200 Kč

Nájemné v případě sdílení pro atletiku* (jen po dohodě s ASK/ZŠ)

100 Kč

100 Kč

Paušál za použití vybavení (jen po dohodě s ASK/ZŠ, není garantováno)

40 Kč

40 Kč

Použití oválu jednotlivci (v době rezervace pouze se svolením nájemce)

0 Kč

0 Kč

Standardní nájemné celé plochy pro organizované skupiny (cca 20x40 m)

100 Kč

200 Kč

Paušál za zapůjčení míče (za ks), navíc vratná záloha 100 Kč/ks

20 Kč

20 Kč

Použití hřiště jednotlivci (neplatí v případě rezervací)

0 Kč

0 Kč

100 Kč

200 Kč

0 Kč

20 Kč

ATLETIKA

HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM (fotbal, basket, florbal, volejbal, házená)

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
Za 1 kurt (k dispozici jsou 2)
Paušál za zapůjčení míče (za ks), navíc vratná záloha 100 Kč/ks

* plochami pro atletiku se myslí atletický ovál, skok daleký, skok vysoký, hod koulí
** Domácí klub = klub s trenérem + podílí se na správě/údržbě + jedná se dlouhodobý pravidelný pronájem
*** Prázdninový kemp = pronájem na min. 4 hodiny denně po min. 3 po sobě jdoucí dny, obvykle o prázdninách
Rezervace sportovišť je možné provádět přes internet nebo telefonicky tel.č.: 737 255 622 či osobně u správce Haly Věry Čáslavské.
Otevírací doba
Říjen - březen
všední dny: 7.30–19 hodin
víkendy a svátky: 9–19 hodin
(Změna otevírací doby dle počasí vyhrazena.)

Sportoviště jsou přístupná za těchto podmínek
Atletický ovál a víceúčelové hřiště lze využívat zdarma, pro organizované skupiny pouze za
úplatu na základě rezervace. V době výuky školy či tréninku sportovního oddílu je vstup na
ovál a víceúčelové hřiště možný po dohodě s nimi. Vstup na víceúčelové hřiště je možný pouze
v době otevíracích hodin areálu v případě, že není rezervováno platícím nájemcem.
O využití víceúčelového hřiště v době mimo placené rezervace rozhoduje správce; uživatelé
bez rezervace jsou povinni na jeho pokyn opustit prostor víceúčelového hřiště.
Vnitřní hřiště na plážový volejbal lze využívat výlučně na základě placené rezervace.
Další podmínky a podrobnosti najdete na www.sportcernosice.cz

Duben – červen, září
všední dny: 7.30–21 hodin
víkendy a svátky: 9–21 hodin
Prázdninový provoz:
denně 9–21 hodin

Jak vypadaly začátky Technických služeb
Málokdo ví, že máme letos v Černošicích jubilanta - a sice jsou jím Technické služby Městského úřadu Černošice. Letos totiž oslavují 50
let své existence.
Začínali jsme tenkrát, v dubnu 1969 s jednou multikárou pro odvoz odpadu a s jednou
multikárou se žebříkem na opravu a údržbu
veřejného osvětlení. Později přibylo jedno nákladní auto PRAGA V3S ze zrušené Autodopravy pana G. Čecha. Vejtřaska, jak se jí říkalo,

se používala hlavně na dovoz drtí z Mořiny na
opravu komunikací a v zimě na dovoz posypového materiálu - strusky - z Čísovic. Posyp se
tehdy prováděl tím způsobem, že jeden z pracovníků stál na korbě auta a při pomalé jízdě
lopatou házel posyp na vozovku. Ta černá
struska na bílém sněhovém podkladě vytvářela
krásné oblouky - pamětníci možná ještě vzpomenou. Dnes by to bylo z hlediska bezpečnosti nepřípustné.

Důležitá telefonní čísla
112
Tísňová volání - centrální číslo
158
Policie
155
Záchranná služba
150
Hasiči - centrální číslo
156
Městská policie - centrální číslo MP
606 707 156 Městská policie Černošice
724 060 620 Městská policie Černošice
251 640 150	Sbor dobrovolných hasičů
Mokropsy

Poruchy dodávky elektřiny 840 850 860
ČEZ distribuce, a.s.,
zákaznická linka
840 840 840
Poruchy vodovodů a kanalizace
technici města Černošice
602 324 785
Poruchy plyn - 1239
RWE, a.s., zákaznická linka 840 11 33 55
Veřejné osvětlení
800 101 109
Eltodo, a.s.

Kromě několika mladých byli pracovníci přijímáni z řad důchodců a o dnešní technické
vybavenosti Technických služeb se jim ani nezdálo. Mnoho úspěchů v další záslužné práci
pro město Černošice do dalších 50 let přeje
bývalá zaměstnankyně
Olga Skuhrovcová

TransHospital Řevnice
První pomoc, záchraná služba
Telefon: 257 721 777, 601 204 404
Adresa: Mařákova 1080, Řevnice 252 30
Web: www.transhospital.cz
Záchranná služba ASČR
Záchranná služba, doprava raněných,
nemocných a rodiček, školení 1. pomoci
Telefon: 14444 nebo 14333
Adresa: U Včely 1442, Praha 5 Zbraslav
Web: www.ascr.cz
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Z 20. jednání Rady města Černošice (24. 6. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Záměr koupě nebytového prostoru č.
2027/4b, Mokropeská ul.
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o možnosti koupě nebytového prostoru
o výměře 95 m2 v Mokropeské ulici č. 2027/4b
od společnosti IBS-Rokal, s.r.o., který by mohl
sloužit jako zázemí ke kulturnímu sálu za částku
2,9 mil. Kč (nepodléhá DPH) + cenu za dokončení prostoru dle studie Jestico Whiles ve výši
1 - 1,2 mil. Kč + DPH; předkládá zastupitelstvu
města k rozhodnutí o záměru koupě uvedeného
nebytového prostoru.
• Cenová nabídka na městský informační
systém
Rada města Černošice bere na vědomí
předložené návrhy možného řešení městského informačního systému; souhlasí s výběrem
městského informačního systému společnosti
STREETPARK s.r.o., IČO: 06077315 za cenu
21.084 Kč bez DPH, 25.512 s DPH; schvaluje
rozpočtové opatření č. 49.
• Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě
ZŠ Černošice školními pomůckami - IV. výzva
k podání nabídek pro výběr dodavatele
Rada města Černošice schvaluje IV. výzvu,
zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo
(CES č.116 /2019) k veřejné zakázce „Vybavení
odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice
školními pomůckami .
• Stavební úpravy a přístavba ZŠ Černošice
za účelem zřízení kmenových učeben, učebny dílen a sborovny - změnové rozhodnutí
o poskytnutí dotace
Rada města Černošice bere na vědomí změnu
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Město
Černošice-Stavební úpravy a přístavba ZŠ Černošice za účelem zřízení kmenových učeben, učebny dílen a sborovny“, kterým dochází k prodloužení termínu realizace a termínu předložení ZVA.
• „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice
- rekonstrukce odborných učeben a konektivita“ - výběr dodavatele výkonu funkce TDI
a koordinátora BOZP a výkonu funkce AD
Rada města Černošice bere na vědomí informace o veřejné zakázce pro výběr dodavatele
výkonu funkce technického dozoru stavby (TDI),
výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a výkonu funkce autorského dozoru (AD) na akci „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - rekonstrukce odborných
učeben a konektivita“; souhlasí 1) s výběrem
nejvýhodnější nabídky pana Petra Špačka, IČ.:
73798801 na zajištění výkonu funkce technického dozoru stavby a výkonu funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci
„Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - rekonstrukce odborných učeben a konektivita“ za
cenu 29 000 Kč měsíčně (není plátce DPH),
2) s nabídkou paní arch. Ivany Němcové, IČ:
13210165, na výkon funkce autorského dozoru
v průběhu realizace akce „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice-rekonstrukce odborných
učeben a konektivita“ za cenu 500 Kč/hod.;
schvaluje 1) uzavření příkazní smlouvy (CES č.
348/2019) mezi Petrem Špačkem a městem
Černošice na výkon funkce TDI a BOZP ke stavbě vedené pod názvem „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice-rekonstrukce odborných
učeben a konektivita“ za cenu 29 000 Kč měsíčně (není plátce DPH), 2) návrh a uzavření příkazní
smlouvy (CES č. 349/2019) mezi arch. Ivanou
Němcovou, IČ: 13210165 a města Černošice na
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výkon funkce AD za cenu 500 Kč/hod.
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 55/2017
ze dne 1. 7. 2017 k zajištění správy sportovní
haly a sportovního areálu
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
dodatku č. 1 (CES 55/1/2017) ke smlouvě č.
55/2017 ze dne 1. 7. 2017 mezi městem Černošice a panem Janem Mastným, IČ.: 74227629,
kterým se upravují povinnosti smluvních stran.
• Parkování filmové techniky v ulicích V Dolích a V Dubině (žadatel Roadrunner, s.r.o.)
Rada města Černošice souhlasí 1) se záborem veřejného prostranství pro parkování filmové
techniky při natáčení reklamního spotu dne 28.
červen 2019 v ulicích V Dolích a V Dubině dle
žádosti, 2) s uzavření smlouvy CES 360/2019 se
společností Roadrunner, s.r.o., IČ 03309983,
o pronájmu části Sportparku Berounka.
• Žádost o odkup pozemku parc. č. 4048
o výměře 22 m2 v obci a k.ú. Černošice v oblasti nad Klučkem
Rada města Černošice bere na vědomí žádost paní M. B. o odkup pozemku parc. č. 4048
o výměře 22 m2 v obci a k.ú. Černošice v oblasti
nad Klučkem, doporučuje zastupitelstvu města
žádost neschválit.
• Žádost o zpřístupnění veřejného prostoru
za účelem druhého vjezdu na parcelu v Topolské ulici
Rada města Černošice bere na vědomí žádost pana J. V., na zpřístupnění části pozemku
parc.č. 5125/27 k.ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice v ul. Nádražní (Zd. Lhoty) za
účelem údržby uličky a možnosti zřízení druhého
příjezdu k pozemku parc.č. 5125/23 k.ú. Černošice; doporučuje zastupitelstvu města projednat
záměr zpřístupnění městského pozemku za účelem zřízení druhého příjezdu k pozemku parc.č.
5125/23 k.ú. Černošice a vyjádřit nesouhlas.
• Žádost o povolení vyvážet odpadní vody
do ČOV Černošice
Rada města Černošice souhlasí s tím, aby
žadatel přivážel fekálním vozem odpadní vody
do ČOV Černošice; schvaluje smlouvu č.
361/2019 s Provozovnou služeb Zbralsav, s.r.o.,
IČ 48537772, Ke Dračkám 1594, Praha 5 Zbraslav, o vyvážení odpadních vod do ČOV.
Odbor vedení města
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě zaměstnaneckých výhod v systému Benefit Plus
Rada města Černošice schvaluje text Dodatku č. 1 ke Smlouvě o správě zaměstnaneckých
výhod v systému Benefit Plus CES č. 306/2014
ze dne 22. 9. 2014 mezi městem Černošice a firmou Benefit Management s.r.o., IČ 27069770.
• Pověření referenta úseku kultury Pavla Blaženína
Rada města Černošice pověřuje Pavla Blaženína, referenta odboru vedení města, úseku
kultury uzavíráním darovacích smluv o přijetí daru
určeného na kulturu, rozhodováním o uzavírání
smluvních vztahů s umělci s výší plnění do částky
30.000 Kč nebo do 85 % ze vstupného ve prospěch umělce, podepisováním smluv s umělci
s výší plnění do částky 30.000 Kč nebo do 85 %
ze vstupného ve prospěch umělce, stanovováním
ceny vstupného na kulturní akce.
• Smlouva o užití dat pro vytvoření ortofota
města Černošice a ORP Prahy západ
Rada města Černošice schvaluje uzavření
smlouvy dle CES č. 351/2019, se Zeměměřickým úřadem, se IČ: 60458500.

• Program 7. zasedání zastupitelstva města
Rada města Černošice schvaluje program 7.
zasedání zastupitelstva města.
Komise sociální a pro péči o seniory
• Zápis z 5. zasedání komise sociální dne
17.6.2019
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 5. zasedání sociální komise, konaného dne 17.
6. 2019; ukládá Právnímu odboru připravit smlouvu o spolupráci se Životem 90, z. ú. ve věci tísňové péče; Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
začlenit do návrhu rozpočtu na rok 2020 částku
100.000 Kč nákup tísňových tlačítek a případnou
spoluúčast města na platbě měsíčních poplatků;
asistentku vedení města informovat žadatele Diakonie o rozhodnutí ve věci žádosti o příspěvek.
Žádost nebyla podána v grantovém řízení.
Úsek projektového řízení
a komunikace
• Autorský dozor - Rekultivace bývalé skládky „U Dubu“, Černošice
Rada města Černošice schvaluje objednávku
autorského dozoru na akci „Rekultivace bývalé
skládky „U Dubu“, Černošice“, CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005307, na základě dokumentace pro provádění stavby zpracované v termínu
6/2018 společností Vodní zdroje Ekomonitor,
spol. s r.o., IČ 15053695, u tého společnosti, za
cenu 50.000 Kč bez DPH.
• Dodatek právního aktu - Územní studie veřejných prostranství města Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí
dodatek právního aktu (resp. změnové
rozhodnutí) u projektu CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005455 s názvem Územní studie
veřejných prostranství města Černošice, jehož
předmětem je posun doby realizace projektu.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
a školství
• Odměny ředitelkám škol zřízených městem Černošice
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu o projednání výsledků činnosti a hospodaření
příspěvkových organizací za období 1. 1. 2019
- 30. 6. 2019; stanovuje odměnu ředitelkám
příspěvkových organizací, zřízených městem
Černošice.
Finanční odbor
• Rozpočtové opatření č. 48, změna rozpisu
rozpočtu č. 32 a oprava rozpočtového opatření č. 44
Rada města Černošice schvaluje 1) rozpočtové opatření č. 48 a změnu č. 79 z rozpočtového
opatření 44 (oprava), 2) změnu rozpisu rozpočtu
č. 32.
Odbor stavební úřad
• Schválení objednávky
Rada města Černošice souhlasí s objednáním
právních služeb u společnosti Havel & Partners
pro potřeby stavebního úřadu ve věci řízení o odstranění stavby betonárny Černošice v celkové
ceně do 45 tis. Kč + DPH.
Dodatečně zařazené body
• Vybudování vodovodu a kanalizace v oblasti Habřiny - vypracování projektové dokumentace - navýšení objemu prací
Rada města Černošice bere na vědomí nut-

z radnice
nost doplnit projektovou dokumentaci pro vodovod a kanalizaci v oblasti Habřiny (v ulicích Habrová a Nad řekou) o redukční šachtu na snížení
tlaku ve vodovodním řadu; souhlasí s přijetím
cenové nabídky Aleše Voženílka ve výši 7.000 Kč
+ DPH na doplnění PD K+V Habřiny; schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě CES 126/2019/1

s Alešem Voženílkem, IČO 62463233 na doplnění projektové dokumentace pro stavební povolení vodovodu a kanalizace v oblasti Habřiny o redukční šachtu za 7.000 Kč + DPH včetně výkazu
výměr a položkového rozpočtu.
• Rámcová smlouva o poradenské a konzultační činnosti architekta

Rada města Černošice schvaluje 1) výjimku
z počtu předložených nabídek dle směrnice o veřejných zakázkách, 2) smlouvu (CES 157/2019)
s arch. Františkem Štáfkem, IČO 45737622
o poskytování poradenské a konzultační činnosti
architekta, a to za 450, resp. 550 Kč/hod. podle
typu činnosti.

Z 21. jednání Rady města Černošice (8. 7. 2019)
Odbor investic a správy majetku
• Žádost o vyjádření a vydání stanoviska
k projektové dokumentaci ,,Optimalizace
trati odb. Berouka (včetně) - Karlštejn (včetně)“
Rada města Černošice bere na vědomí žádost společnosti SUDOP PRAHA a.s., v zastoupení společnosti SŽDC s.o., ze dne 6. 5. 2019,
o vydání vyjádření města Černošice k projektové
dokumentaci „Optimalizace trati odb. Berounka
( včetně ) - Karlštejn (včetně)“, vypracované společnosti SUDOP PRAHA a.s., v dubnu 2019;
schvaluje stanovisko.
• Opatření pro zlepšení odvodu dešťových
vod z oblasti Horky - dodatek č 1 ke smlouvě
o dílo č. 186/2019
Rada města Černošice bere na vědomí informace o změně rozsahu díla na základě připomínek občanů; souhlasí s cenovou nabídkou
= novým rozpočtem firmy Milana Hampla, IČO
61012432, na realizaci požadovaných změn
v rámci provádění opatření pro zlepšení dešťových vod z oblasti Horky, kterým se zvýší celková cena díla o 231 676 Kč bez DPH, tj. 280
328 Kč vč. DPH (původní rozpočet 1 229 928
Kč bez DPH, nový rozpočet 1 461 604 Kč be
DPH); schvaluje 1) uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo CES č.186/2019, kterým se
mění cena díla, a upravují platební podmínky
a současně dochází k prodloužení termínu dokončení díla do 30. 11. 2019; 2) změnu rozpisu
rozpočtu č. 35.
• Silnice č. II/115 Černošice, rekonstrukce
silnice - dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č.
259/2017
Rada města Černošice bere na vědomí zjištěné skutečnosti související s prováděním rekonstrukce komunikace II/115 Černošice; schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo (CES
č. 259/2017) číslo objednatele č. 1 : S-0877/
DOP/2017, číslo objednatele č. 2: 259/2017
a číslo zhotovitele: 25-SOD-2016-047-D2 mezi
Středočeským krajem a Městem Černošice jako
objednateli a zhotovitelem společností M-SILNICE a.s., IČO: 42196868 (CES č. 259/2017),
který nemá vliv na finanční plnění města.
• Dodávka a montáž kuchyňských linek do
budovy č.p. 259 Karlštejnská, Černošice
Rada města Černošice souhlasí s cenovou
nabídkou firmy INTERDEKOR HP s.r.o., IČ
25367498, ve výši 931.374,60 Kč včetně DPH
na provedení dodávky a montáže 12 ks kuchyňských linek včetně vestavěných spotřebičů do
nové budovy č. p. 259 Karlštejnská, Černošice;
schvaluje 1) uzavření smlouvy o dílo CES č.
380/2019 s firmou INTERDEKOR, 2) výjimku
z vnitřního předpisu č.5 o zadávání veřejných
zakázek dle bodu 2.3.8 c) - podání pouze jedné
nabídky.
• Žádost o souhlas vlastníka pozemku s pořádáním běžeckého závodu RunX 15km
Rada města Černošice bere se souhlasem
na vědomí doručenou žádost o souhlas vlastníka pozemku s pořádáním běžeckého závodu
RunX 15 km, který bude zčásti procházet přes

cyklostezku A1 v k.ú. Černošice dne 28. 7.
2019; souhlasí s vjezdem na cyklostezku osobním automobilem za účelem zásobování občerstvovací stanice č.2, která se nachází na konci
cyklostezky v k.ú. Černošice.
• Žádost o prodej částí pozemků parc.č.
6169/3 a parc.č. 1682/81 k.ú. Černošice,
Slunečná ulice - Budoucí kupní smlouva č.
368/2019
Rada města Černošice bere na vědomí 1)
doručenou žádost společnosti ČEZ Distrobuce o prodej částí pozemků parc.č. 6169/3
a 1682/81 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za účelem přemístění trafostanice TS Vráž PZ_3653, 2) informaci o zveřejněném záměru prodeje částí pozemků parc. č.
6169/3 a parc. č. 1682/81 o předpokládané
výměře cca 60 m2 k.ú. Černošice, ulice Slunečná, který byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města Černošice od 17. 6. 2019
do 2. 7. 2019; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit budoucí kupní smlouvu č.
368/2019.
• Havárie vodovodní přípojky k RD č.p. xxx
v Poštovní ulici
Rada města Černošice bere na vědomí informace o havárii vodovodní přípojky k RD. č. p.
xxx, souhlasís objednáním prací na odstranění
havárie u firmy Milan Hampl, IČ.: 61012432 a to
ve vyčíslené částce 48 105 Kč bez DPH.
Odbor technických služeb
• Oprava sekačky Starjet
Rada města Černošice souhlasí s proplacením faktury za opravu sekačky Starjet společností Agromak ND s.r.o, IČ 49824309 v celkové výši 45.599 Kč.
• Nákup 20 ks kontejnerů na SKO
Rada města Černošice souhlasí s nabídkou
firmy Rumpold-P s.r.o., provozovna Kamenné
Žehrovice, Karlovarská 20273 01 Kamenné Žehrovice na odprodej 20 ks kontejnerů na SKO
o objemu 1.100 l za celkovou cenu 36.300 Kč,
schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 36.
Úsek právní
• Zápis MŠ Husova a školní jídelny do rejstříku škol a školských zařízení
Rada města Černošice schvaluje, že byla podána Žádost o zápis MŠ Husova a školní jídelny
do rejstříku škol a školských zařízení s nejvyšším
povoleným počtem 72 dětí, a to s účinností ode
dne 1. 9. 2019.
• Žaloba na město o odstranění stavby - p. K.
Rada města Černošice bere na vědomí, že na
město byla podána žaloba o odstranění stavby.
Městská policie
• Dodatek č. 2 ke smlouvě o bezplatné výpůjčce automatického externího defibrilátoru vč. příslušenství
Rada města Černošice schvaluje dodatek č.
2 ke smlouvě o výpůjčce automatického externího defibrilátoru včetně transportního obalu,
jednoho setu defibrilačních elektrod, zdroje kys-

líku a návodu na použití, a to na dobu 2 let od
Zdravotnické záchranné služby Středočeského
kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno, IČO 75030926.
Odbor vnitřních věcí
• Veřejná zakázka malého rozsahu Mobilní
klimatizace - vyhlášení
Rada města Černošice schvaluje 1) vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem
„Mobilní klimatizace“ pro pracoviště Podskalská
19, Praha 2, 2) výzvu a zadávací dokumentaci
včetně návrhu kupní smlouvy k veřejné zakázce
„Mobilní klimatizace“.
• Servis a revize klimatizací na MÚ
Rada města Černošice schvaluje postup podle čl. 2.3.8 b) vnitřního předpisu č. 5 (směrnice
města o zadávání veřejných zakázek); souhlasí
s nabídkou od Josefa Císaře IČO: 70714762,
v hodnotě 32.300 Kč bez DPH.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
• Navýšení finanční částky na vzdělávací
pobyt pro pěstouny
Rada města Černošice schvaluje navýšení finanční částky na vzdělávací pobyt pro pěstouny
z důvodu navýšení počtu účastníků.
Odbor vedení města
• Zápis z 5. jednání Komise pro spolkovou
činnost a komunitní život
Rada města Černošice bere na vědomí zápis z 5. jednání Komise pro spolkovou činnost
a komunitní život.
Dodatečně zařazené body
• Vysokotlaký čistič pro atletický ovál
a OTS
Rada města Černošice revokuje usnesení č.
R/13/32/2018 ze dne 23. 4. 2018; souhlasí
s výběrem nejvýhodnější nabídky firmy František
Sirotek, IČ.: 61851728 na dodávku benzínového vysokotlakého čističe typu „Pulitecno Blotz
150 -150 bar/14 l“ vč. VTL hadice 60 m, NTL
hadice 60 m a navíjecího bubnu na kolečkách
za celkovou částku 52 000 Kč bez DPH; schvaluje 1) kupní smlouvu CES č.191/2019 s firmou
František Sirotek, IČO 61851728, 2) změnu
rozpisu rozpočtu č. 24.
• Rozpočtové opatření č. 50 a změna rozpisu rozpočtu č. 34
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 50 a změnu rozpisu rozpočtu č. 34.
• Žádost o pronájem veřejného prostranství
pro umístění pouťových atrakcí ve Sportparku Berounka (žadatel J.J.)
Rada města Černošice bere na vědomí žádost
pana Jana Janečka, IČ 16482867, o pronájem
veřejného prostranství ve Sportparku Berounka
pro umístění pouťových atrakcí od 13. 8. do 19.
8. 2019 při příležitosti Mariánské pouti; souhlasí
s poskytnutím veřejného prostranství za poplatek
7.200 Kč; schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce Sportparku Berounka (CES 322/2019) mezi
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z radnice / z města a okolí
městem Černošice a panem Janem Janečkem.
• Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.
259 v Černošicích - smlouva o realizaci
přeložky sítě elektronických komunikací
a úhradě nákladů s ní související

Rada města Černošice bere na vědomí nutnost provedení překládky sítě elektronických
komunikací v souvislosti s řešením venkovních
úprav u budovy č.p. 259; schvaluje 1) návrh
a znění smlouvy (CES č.387/2019) o realiza-

ci překládky sítě elektronických komunikací
a úhradě předpokládaných nákladů ve výši
291.997 Kč bez DPH, společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. IČ 04084063,
2) rozpočtové opatření č. 51.

Ze 7. zasedání Zastupitelstva města Černošice (11. 7. 2019)
• Záměr koupě nebytového prostoru č.
2027/4b, Mokropeská ul.
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
záměr koupě nebytového prostoru o výměře 95
m2 v Mokropeské ulici č. 2027/4b od společnosti IBS-Rokal, s.r.o., který by mohl sloužit jako
zázemí ke kulturnímu sálu za částku 2,9 mil. Kč
(nepodléhá DPH) + cenu za dokončení prostoru
dle studie Jestico Whiles ve výši 1 - 1,2 mil. Kč
+ DPH.
• Pořízení Změny č. 3 územního plánu Černošice z vlastního podnětu
Zastupitelstvo města Černošice rozhoduje
z vlastního podnětu, v souladu s § 55a zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), o pořízení
Změny č. 3 územního plánu Černošice zkráceným postupem a o jejím obsahu; určuje Tomáše
Hlaváčka zastupitelem, který bude ve smyslu § 47
stavebního zákona vykonávat úkony určeného zastupitele v procesech pořizování územně plánovacích dokumentací a v procesech pořizování změn
stávajících územně plánovacích dokumentací.
• Rozpočtové opatření č. 52
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
rozpočtové opatření č. 52.
• Žádost o odkup pozemku parc. č. 4048
o výměře 22 m2 v obci a k.ú. Černošice v oblasti nad Klůčkem
Zastupitelstvo města Černošice neschvaluje žádost paní M. B. o odkup pozemku parc.č.
4048 o výměře 22 m2 v obci a k.ú. Černošice
v oblasti nad Klůčkem.
• Žádost o zpřístupnění veřejného prostoru
za účelem druhého vjezdu na parcelu v Topolské ulici

Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí žádost pana J. V., na zpřístupnění části
pozemku parc.č. 5125/27 k.ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice v ul. Kaštanové za
účelem údržby uličky a možnosti zřízení druhého
příjezdu k pozemku parc.č. 5125/23 k.ú. Černošice; nesouhlasí se zpřístupněním veřejného
prostoru (uličky z Kaštanové ulice) za účelem příjezdu k druhému vjezdu na soukromou parcelu
v Topolské ulici.
• Žádost o prodej částí pozemků parc.č.
6169/3 a parc.č. 1682/81 k.ú. Černošice,
Slunečná ulice Budoucí kupní smlouva č.
368/2019
Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí 1) doručenou žádost společnosti ČEZ Distrobuce o prodej částí pozemků parc.č. 6169/3
a 1682/81 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za účelem přemístění trafostanice TS Vráž PZ_3653, 2) informaci o zveřejněném
záměru prodeje částí pozemků parc. č. 6169/3
a parc. č. 1682/81 o předpokládané výměře cca
60 m2 k.ú. Černošice, ulice Slunečná, který byl
zveřejněn na úřední desce a webových stránkách
města Černošice od 17. 6. 2019 do 2. 7. 2019;
schvaluje budoucí kupní smlouvu č. 368/2019
mezi městem Černošice a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO:24729035, pro prodej částí pozemků parc.č. 6169/3 a parc.č. 1682/81 v obci
a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice,
v ul. Slunečné o předpokládané výměře 60 m2 za
částku 3.000 Kč/m2.
• Odpuštění části stočného
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí 1)
s prominutím části stočného ve výši 20.771 Kč
vč. DPH z důvodu úniku vody z uvolněného ko-

Pohledem občanů města

Zkrácené verze zápisů schůzí rady města
a zastupitelstva připravila
Dana Jakešová, editorka IL.
Plná znění zápisů najdete na webu města: http://
www.mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/
vedeni–mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu u pí Jitky Drahokoupilové. V případě
zájmu je možné získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za
stránku (dle ceníku za poskytování informací).

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

Parkování v Černošicích: ještě je co zlepšovat
Parkování se z mého pohledu hodně zlepšilo. Již dojdu skoro až na
nádraží, aniž bych musel obcházet auta stojící na chodníku. Bohužel
skoro na posledním přechodu z Mokropeského nádraží stojí většinou
auto, které buď vykládá lidi (což není taková tragédie, protože je během
pár sekund pryč), nebo auto čekající na lidi z vlaku, který teprve přijede
(což už je horší). Pánovi nechápajícímu, proč si ho fotím, jsem oznámil,
že stojí na přechodu. Čekal jsem „promiňte“, nebo alespoň oblíbené
„sorry“. Ale odpověď: „Klidně si mě vyfoť, auto je služební, já tu čekám
na děti,“ tu jsem opravdu nečekal. Tak bych pánovi rád vysvětlil, že je
hezké, že si chrání svoje děti, ale stáním na přechodu nemusí ohrožovat
děti ostatních, které musí do školy pěšky.
Dále se musím podělit o zkušenost s autem označením invalidou
a jeho záborem skoro celého parkoviště u černošického nádraží. To bych nechal
bez komentáře.
A na závěr mi dovolte vzkaz
pro pana Ramba. „Rád bych
vás informoval, že na silnici
Dr. Jánského se opravdu
vedle sebe nevejdou dvě
auta a kolo.“ Zároveň hned
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houtu na vodovodním rozvodu v zahradě (voda
neodtékala do kanalizace) u domu č.p. xxx pod
podmínkou, že vodné bude uhrazeno v plné výši
(žadatelka K. D.), 2) s prominutím části stočného ve výši 26.896 Kč vč. DPH z důvodu úniku
vody ze závlahy na zahradě domu č.p. xxx (voda
neodtekla do kanalizace) pod podmínkou, že vodné bude uhrazeno v plné výši (žadatelka V. P.), 3)
s prominutím části stočného ve výši 23.367 Kč
vč. DPH z důvodu poruchy vodovodní přípojky
k domu č.p. xxx, kdy voda neodtekla do kanalizace, pod podmínkou, že vodné bude uhrazeno
v plné výši (žadatel R. N.), 4) s prominutím části
stočného ve výši 21.406 Kč vč. DPH z důvodu
poruchy vodovodní přípojky k domu č.p. xxx, kdy
voda neodtekla do kanalizace, pod podmínkou,
že vodné bude uhrazeno v plné výši (žadatel x.
O.).
• Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
1/2015 o ochraně veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Černošice vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně
veřejného pořádku.

2xFOTO: Jan Svoboda

odpovím těm, kteří mi řeknou, že pod tratí je cyklostezka – ano, je, ale
to na ni musím z půlky Dr. Jánského, kde bydlím, dojet živý.
Jan Svoboda

V minulém čísle IL v rubrice Pohledem občanů uvedla autorka
poděkování vedoucím cyklistického kroužku chybně jméno
jednoho z nich. Správně je M. Mullen.

z města a okolí

Pietní vzpomínka na F. Plamínkovou
FOTO: archiv ČeSpoLet

-- Senátor Jiří Oberfalzer spolu s členkami
ČeSpoLet. --

U příležitosti 77. výročí popravy paní senátorky Františky Plamínkové nacisty jsme
byli 1. července 2019 pozváni k uctění
její památky místopředsedou Senátu ČR
panem Jiřím Oberfalzerem. Pietní vzpomínka se konala u pamětní desky v Senátu
Parlamentu ČR ve Valdštejském paláci na
Malé Straně.
Paní Františka Plamínková za svoji politickou činnost a demokratické postoje, za
obětavou pomoc pronásledovaným v době
heydrichiády zaplatila životem. Byla zatčena ve svém domě v Černošicích ve Střední
ulici a bez výslechu a soudu popravena.
Jméno této významné ženy ponese naše
Městská knihovna.
Renata Horešovská

30 let od listopadu
V souvislosti s letošním
30. výročím událostí kolem 17. listopadu 1989
připravujeme v Černošicích výstavu. Máte-li
doma například dobové
fotografie nebo výstřižky
z novin nebo jiné materiály, které mají vztah
k Černošicím, neváhejte
nás kontaktovat: letopisci@mestocernosice.
cz. Vybrané materiály se stanou součástí
expozice.
Děkujeme za spolupráci
za Černošickou Společnost Letopiseckou
Simona Kysilková Šnajperková

Kalendář Černošice 2020
Příští rok nás čeká zajímavé číselné datum. Budeme se nacházet v roce
2020 a to mne přivedlo na myšlenku využít tohoto ojedinělého letopočtu
k vytvoření fotografického kalendáře o Černošicích.
Žiji zde již dosti let, abych mohl dát dohromady nějaké fotografie, na kterých by bylo vidět, jak Černošice v průběhu celého roku vypadají. Pokusil
jsem se o to a na Mariánské pouti, na výstavě, kterou připravila Černošická
Společnost Letopisecká, bych rád tento nový kalendář nabídl veřejnosti.
Zájem o jeho distribuci projevil i pan Vávra v Supermarketu na Vráži, paní
Kettnerová ve své drogerii v Mokropsech a také paní Barchánková v Club
Kinu v Černošicích.
Na snímcích jsou nejen záběry, které se již příliš často neopakují – jako
například zamrzlá Berounka plná bruslařů, ale i takové, které jsou již minulostí – jako pěšinka podél řeky k Vírku. Dnes je zde asfaltová „dálnice“ pro

cyklisty a bruslaře. Ale jsou i takové, které přetrvávají celé věky – jako kaplička nad jezem, nebo zasněné krajiny podél řeky. A doufejme, že přetrvá také
vánoční stromek na Masopustním náměstí, který vždy s velkou chutí zdobí
děti i paní učitelky z mateřské školky v Topolské ulici. Možná, že zajímavý
je i výhled na Černošice ze skleněné kupole na novém Městském úřadě,
nebo i to, že na velmi rušné křižovatce před cukrárnou bývával kdysi dávno
kolotoč. To, že nad novým moderním jezem býval mnoho let přívoz s legendárním převozníkem panem Jiskrou, již dnes nikdo ani nepozná …
Zavítejte tedy o letošní Mariánské pouti na výstavu do MaNy naproti kostelu a nový kalendář o Černošicích s významným a zajímavým letopočtem
2020 si tam můžete prohlédnout, a když se vám bude líbit, tak i zakoupit.
Vladimír Dousek
3xFOTO: Vladimír Dousek

MUDr. Iva Strnadelová
nás opustila

FOTO: Petr Kubín

V pátek 19. července 2019 se Černošice loučily s oblíbenou dětskou lékařkou paní doktorkou Strnadelovou. Paní doktorka vedla
rozsáhlou pediatrickou praxi v Černošicích. Její ordinací prošly
stovky místních občánků. Měla velmi dobrou pověst pro svou přátelskou povahu i pro poskytování vysoce odborné úrovně péče.
V případě potřeby neváhala přijít do domácností. Přes nemoc, se
kterou se léta potýkala, byla plná energie a dobré nálady. Lidé
si ji navždy budou pamatovat jako noblesní, krásnou dámu, která
se uměla poprat s nepřízní osudu, se kterou bylo radostí se jen
potkat. Jsme rádi, že jsme ji v Černošicích měli. Paní doktorko,
máme Vás rádi, budete nám chybět. R.I.P.
Jiří Kylar

-- Iva Strnadelová (vpravo) byla oblíbenou dětskou lékařkou. --
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ČČK Černošice
Motto: A už je tu zas našich toulek čas.
Zámek Vimperk, který je zcela prázdný a pracují v něm restaurátoři, jsme navštívili při našem
čtvrtém výletu. Přestože prohlídka prázdného,
několikrát přestavovaného zámku a jeho zpustlých zahrad se může zdát nezajímavá, opak je
pravdou. I prázdný zámek vypráví o svých bývalých majitelích částečně odkrytými freskami
a přemalbami včetně vizitek na dveřích posledních uživatelů.
Následnou prohlídku města vedl poutavě profesor místního sportovního gymnázia, na kterém
studovala i naše olympionička Kateřina Neumannová a jiní sportovci. Město ležící na Zlaté
stezce, po které se dopravovala sůl, má bohatou

4xFOTO: Luděk Cvrček

historii. Nevyhnuly se mu však požáry a následné přestavby, které postupně měnili jeho ráz.
Jaký by to byl výlet na Šumavu bez návštěvy
jedné z nejznámějších slatí – Chalupské. Klid
a podvečerní nálada spolu se Šumavskou přírodou byly krásným koncem výletu.
Příští výlety:
7. 8. Železná Ruda, Černé jezero, Pancíř
4. 9. Rožmitál pod Třemšínem
2. 10. Týn nad Vltavou, Bechyně
Přihlášky na telefon 725 019 091, 251 643 304
Helena Mouchová
Helena Mouchová a Eva Cvrčková

-- Čekání na průvodce ve Vimperku --

-- Náměstí ve Vimperku --

Mateřská škola Husova, Černošice
přijme
učitelku
na HPP, nástup 1. 9. 2019.
tel. 702 235 358
mshusova@email.cz
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-- Zámek Vimperk --

-- Chalupská slať --

Zahraniční výlet pro seniory do Piešťan
Kdy: 10.–12. 9.
Dům s pečovatelskou službou si Vás dovoluje pozvat na třídenní pobyt v lázeňském městě Piešťany na Slovensku v termínu od 10. 9.
(7.00 hod.) do12. 9. (20.00 hod.).
Ubytování je zajištěno v hotelu Panorama*** ve dvoulůžkových pokojích s možností
přistýlky. Ubytování zároveň zahrnuje snídaně formou bufetu, večeře formou výběru
z menu, uvítací přípitek, jeden vstup do sauny a hudební večer na hotelu.
V ceně výletu je zahrnuta návštěva Trenčínského hradu a zámku Červený kameň.
Druhý den výletu bude možné navštívit lázeňské město Piešťany a termální kúpalisko
Eva.

Přihlášky přijímáme do 31. 8. v kanceláři Domu s pečovatelskou službou u paní
Moniky Lípové, více informací na telefonu
251 177 564.
Cena pobytu včetně dopravy klimatizovaným autobusem pro černošické seniory činí
1 800 Kč.
Miroslav Strejček
vedoucí DPS

z města a okolí

Dvanáctý Fashion piknik pokřtil
nejkrásnější podchod široko daleko
Už jste se byli vyfotit v mokropeském podchodu? Kdo chodí do práce nebo do školy mokropeským podchodem, nejspíš si v průběhu června všiml, že se na zdech objevují různé motivy
a malby, které společně tvoří interaktivní galerii
s podtitulem „Vyfoť se“. Jako první se svého
vylepšení dočkal pokojíček v horní části budo-

-- Fashion Piknik byl nejen ve znamení nákupů,
ale i zábavy. --

vy, kde najdete vlaknihovnu a vlakderobu. Na
schodišti se pak můžete vyfotit s trsem balonků,
pod schody na lavičce u deštníku, na který prší
duha, anebo si nasadit andělská či motýlí křídla.
Pro děti je k dispozici možnost stát se andílkem,
čertem nebo batmanem. Díky hashtagu #podchodmokropsy si pak můžete galerii fotografií
prohlédnout na Instagramu nebo Facebooku.
V neděli 23. června se pak v prostoru před
mokropeským nádražím konal už 12. Fashion
Piknik, kterým jsme společně s dvacítkou prodejců přivítali léto v Černošicích. Vyvrcholením
populárního butiku pod širým nebem však nebyly jen skvělé nákupy a zábava, ale především
oficiální předání nové podoby mokropeského
podchodu.
V průběhu června jsme v podchodu strávili
několik desítek hodin vymýšlením, vyměřováním,
kreslením a malováním zdí, aby v našem podchodu vznikl prostor s podtitulem „Vyfoť se“.
Tak se běžte vyfotit!

-- Podchod v Mokropsech dostal novou
podobu. --

Bára Nováková a Bára Malá
4xFOTO: Bára Malá

-- V podchodu se můžete vyfotit třeba na kole,
nebo jako motýl. --

FOTO: Michal Strejček

Vhlavěmžik
uprostřed léta
Koncem června nabídlo černošické Club
Kino (ve spolupráci s mnohaletým projektem
Krimifest) prázdninám/léta času/dovoleným
na uvítanou snímek v tu chvíli přímo případného názvu Léto s gentlemanem. Přišlo na tři
desítky diváků (úspěch!), kteří si místo vstupného dopřáli ke kulturnímu požitku restaurační osvěžení. A zrod možné budoucí tradiční
akce může být mezi námi!
Film sám o sobě oskarovou hodnotou jako
celek zrovna nehýří, leč atmosférou chatař-

ského/odpočinkového/venkovského regionu
mohl pobavit. Na herecké přehlídce rozsáhlé
řady výrazně povědomých tváří publikum ocenilo nejeden trefný – až výbušně současný
– postřeh z nadčasových životně „lidových
způsobů“. Zabodovaly i evidentně pozitivní
záměry tvůrců: scenáristy (a ústřední postavy
příběhu) Jaromíra Hanzlíka (Kovboj se omluvil,
musel ke konkurenci do KV) a režiséra (u celovečerního filmu poprvé) Jiřího Adamce.
Tož na viděnou s podzimkem, třeba odstartuje další filmová pravidelnost!
Jinak (což je jisté): Pro nedělní podvečer
3. listopadu (start v 18:00) chystáme do Haly
Věry Čáslavské vděčně výroční SVOBODNÝ
KONCERT. Hrát bude (podobně jako vloni

při Stoletém koncertě) Big band Hudby HS
a PČR se sólisty a hosty. Opětovně bez vstupného a nejraději pro vícegenerační rodiny!
Jste srdečně zváni...
Jaroslav Kopic

P.S. Jestliže se Krimifest 19. rokem pokouší
a snaží předcházet/zabraňovat zločinnosti
v našich končinách, dere se zrovna teď (a „demonstračně“ vpřed) ještě obecněji pojímaný
podnět/dotaz: Kde a jak se může/má prosazovat „váha slušnosti“ mezi námi?
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Foto škola vidění o prázdninách
Ve druhém červencovém týdnu proběhl foto tábor žáků ZUŠ, s jejichž tvorbou jste se mohli seznámit na plotě u Bollety v rámci ZUŠ OPEN.
Letošní téma - PROSTOR, nám přiblížili pozvaní hosté - architekt Jan
Borek a Petr Helbich, lékař a současně známý fotograf. Zaujaly nás i křivky amfiteátru pod školou a architektura modlitebny významného architekta
Zdeňka Fránka. Pokračovali jsme i mapováním chat kolem Berounky pro

podzimní výstavu v Galerii 90°. V pátek jsme stany zbořili a pod nově opraveným domečkem připravili závěrečnou výstavu pro rodiče.
Zcela výborně hladové fotografy nasytili v Bolletě, za což jim děkujeme
velmi.

-- Fotíme amfiteátr u školy. --

-- S fotografem Petrem Helbichem --

-- S architektem Janem Borkem --

-- Odpočinek při mapování chat kolem Berounky. --

Ivan Látal

4xFOTO: Ivan Látal

Tým REBELS O.K. se vrátil z mistrovství světa v Norsku s úspěchem
Začátkem července 2019 vyrazilo 12 závodnic
z týmu REBELS O.K. se svými švihadly bojovat
o medaile na mistrovství světa do Norska. Konkurence byla letos opravdu obrovská. Na Championship WJR v Norském Oslu se sjelo 975 závodníků
z 5 kontinentů, 26 zemí a z 92 týmů. Nejpočetnější
skupinu tvořili závodníci z Číny a z USA.
Holky od Berounky se však nenechaly zahanbit,
bojovaly jako lvice. Tréninky a odříkání se vyplatily. Děvčatům ve složení Amálka Svobodová, Ella
Ward, Kačka Pathy, Veronika Stříbrná, Adélka Kepková, Veronika Dvořáková, Terka Buchalová, Niki
Arnold, Vendy Plazzerová, Andrea Pokorná, Sabi
Kischerová a Adélka Škvorová se v Norsku povedlo
vybojovat 11 stříbrných a 11 bronzových medailí.
Pro tým Rebels O.K., který pravidelně trénuje
v krásné Hale Věry Čáslavské v Černošicích, to
byla již čtvrtá účast na mistrovství světa. O medaile
děvčata z REBELS O.K. bojovala v Paříži, portugalské Braze, loni v americkém Orlandu a letos to bylo
tedy norské Oslo. Doprovod jim jako obvykle dělala
trenérka Olga Kepková a Šárka Plazzerová.
Šárka Plazzerová
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Sportovní všestrannost je pro děti nejdůležitější
Nový školní rok se blíží a s ním volba i přihlašování dětí do nových kroužků a klubů. Se sportovními a uměleckými kroužky, kluby a jinými
organizacemi nabízejícími nejrůznější aktivity se
v posledních letech roztrhl pytel. Ale jak vybrat
pro dítě to pravé? S touto otázkou se rodiče potýkají na začátku každého školního roku.
Navíc, vše je o to těžší, že rodiče jsou často
vázáni pracovními povinnostmi a pracovní dobou, proto volí většinou logisticky nejsnazší variantu – výběr kroužků přímo ve škole, respektive školní družině. Je to sice cesta nejmenšího
odporu, ale každý rodič by se měl vždy pokusit alespoň seznámit s tím, kdo kroužek vede,
ale i s náplní a strukturou samotného kroužku,
a jaké jsou jeho snahy/co by v daném školním
půlroce či roce dítě mělo zvládnout se naučit.
Není totiž kroužek jako kroužek.
V oblasti sportovní mají rodiče černošických
i dobřichovických dětí velmi široký výběr. Nově
tu od loňského roku působí velmi aktivní atletický
klub ASK DIPOLI s mladými, ale již velmi zkušenými trenéry, kteří si prošli takovými atletickými
kluby jako například Dukla, Slavie, SC Radotín,
HESU – Sportovní klub Zuzany Hejnové či Sparta Praha. Vedení klubu má jasné představy, kam
a jak by se atletický klub měl rozvíjet, proto nabízí
rodičům dětí jasnou koncepci atletických trénin-

ků, ale také možnost vyzvedávání dětí z družiny
a odvedení na trénink. „Neradi říkáme atletice
kroužek, protože děti to pak neberou moc vážně, berou to spíš jako další levnou variantu vyplnění času, než rodiče dorazí z práce... Je nám
jasné, že rodiče si většinou přejí, aby jejich děti
dělaly, pokud možno, již od nejútlejšího dětství
více sportů. Ale teprve v pozdějším věku se děti
začínají profilovat do určitého sportu nebo disciplíny. Věk, kdy je vhodné se začít specializovat na jeden sport nebo disciplínu, je v každém
sportu úplně jiný. Například v atletice tomu je po
15 roce dítěte. Vždy ale záleží především na biologickém věku dítěte, ne kalendářním.
Do té doby by se rozhodně mělo jít cestou
sportovní všestrannosti a tu právě na našich atletických trénincích preferujeme. Není třeba se
bát, že by sportovní všestrannost byla nudná,
s námi je tomu naopak. Nejdůležitější však je,
aby si dítě našlo ke sportu pozitivní vztah, pochopilo, že díky sportu může mít mnoho dobrých kamarádů, ale ty nenajde, když bude každý
den střídat jiný sportovní kroužek. Ke zlepšení
výkonu i k budování skutečného přátelství je
třeba pravidelnost, což, bohužel, mnoho rodičů
nerado slyší,“ tvrdí předseda klubu ASK DIPOLI
Tomáš Vodička.
Výhodou ASK DIPOLI je tedy nejen jasná tré-

ninková koncepce sportovního rozvoje dětí, důraz na hru fair-play, přátelství, zdravý životní styl,
ale zejména bohatý výběr časů tréninků a nabídka pravidelných soustředění, která jsou pro
utužování kolektivu velmi důležitá. Pozitivem jsou
i doplňkové sportovní aktivity jako kompenzační
cvičení, sportovní hry a v zimě například bruslení či lezení (bouldering). Samozřejmostí je účast
dětí na závodech, do kterých je trenéři nenutí,
většina dětí totiž závodům sama přijde na chuť.
Děti je možné přihlašovat na tréninky na www.
askdipoli.cz do několika věkových kategorií,
od atletické školky (pro děti narozené v letech
2013–2014) až po starší žactvo, dorost a juniory (pro ročníky 2001–2006). Tréninky budou
probíhat jak v Černošicích, tak i Dobřichovicích.
O děti se budou starat kvalifikovaní trenéři, s nimiž je možné se seznámit i na stránkách klubu.
Průběh tréninků je pravidelně kontrolován a trenéři se neustále školí, a to i v zahraničí. ASK
DIPOLI je sázkou na jistotu, že vaše dítě bude
sportování skutečně bavit.
Hedvika Šebková

4xFOTO: Hedvika Šebková

-- Z tréninků atletické školky a mladšího žactva --
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Na zimní stadion se vrací led
Led už bude na zimním stadionu - stejně jako
v posledních letech - od poloviny srpna, aby se
větší děti a dospělí mohli začít připravovat na
novou sezonu. Nejmenší kluci a holky a nově
příchozí tygříci začínají o trochu později v rámci
celorepublikové akce nazvané „týden hokeje“. To
se pro ně postupně otevírají brány na většině zimních stadionů pod heslem „Pojď hrát hokej!“.
Noví malí tygříci vítáni
Letos vítání nových malých tygříků proběhne
ve čtvrtek 26. září od 15 hodin. Děti se setkají s naším tygřím maskotem a se staršími dětmi,
kteří při této akci pravidelně pomáhají. Jsou pro
ně připraveny hry převážně na ledě.
Rodiče mají jedinečnou příležitost vidět téměř
všechny naše trenéry při práci, navázat kontakt
s rodiči dětí, které k nám chodí, a zeptat se na
všechny detaily, které je zajímají.
Děti i se svými rodiči se k nám ale mohou přijít
podívat i v průběhu celé zimní sezony vždy v úterý

a ve čtvrtek od 15 hodin a v neděli od 8 hodin.
Vítáme kluky i holky bez rozdílu dovednosti bruslení. Stačí jen odvaha skočit na led. A to
doslova. Víme, že brusle a popřípadě další části
výstroje nejsou nejlevnější. Můžete si u nás vše
vypůjčit, dokud naše kapacity stačí.
Nabízíme přátelské prostředí
Práce s dětmi a mládeží je hlavní prioritou
černošického oddílu. Samozřejmě bychom rádi
v budoucnu vychovali několik hráčů pro vrcholový
hokej, uvědomujeme si ale, že klubový život nejsou jen tréninky, zápasy, vítězství nebo prohry.
Nově příchozím dětem i jejich rodičům se snažíme nabídnout přátelské prostředí. Nejlepším
výsledkem je pro nás dobrá rodinná atmosféra
v klubu. Jsme rádi, když se daří propojit svět dospělých a jejich dětí. A samozřejmě když se děti
těší na tréninky a hokej je prostě baví.

-- Tygří maskot pomáhá nejmenším při akci Pojď hrát hokej. --

Představení nové podoby
skateparku
Kdy: sobota 7. září
Kde: skatepark v Mokropsech
Vážení čtenáři,
máme za sebou několik dalších schůzek ohledně podoby černošického skateparku. Náš projekt je ve fázi dodělávání technických detailů.
Jsme pyšní, že z řad našich jezdců máme i několik lidí, kteří se podílejí ve spolupráci s firmou Fiveramps na odborných architektonických úpravách. Náš tým odvedl na dodané vizualizaci vynikající práci
a máme před sebou již skoro finální verzi skateparku, která bude pro
město a mládež to nejlepší řešení. Park je hojně využívaný místními
jezdci, ale také je ve stále větší oblibě rodin s malými dětmi.
Chceme proto vybudovat takové místo, kde bude mimo jiné i možnost pohodlného sezení a zázemí pro návštěvníky. V místě by mělo
sloužit veřejné pítko a dvě místa poskytující stín v horkých letních
dnech. Skatepark bude také vybaven novým provozním řádem.
Konečné vizualizace by měly být hotové koncem srpna. A proto bychom Vás touto cestou rádi pozvali na prezentaci naší práce v sobotu
7. září přímo do městského skateparku. Kromě možnosti zhlédnout
vizualizaci zde bude malá závodní exhibice, kde zástupci hlavních
sportů, pro které je skatepark určen, ukáží své dovednosti. Případní
zájemci o tyto sporty zde budou moci promluvit přímo s jezdci, kteří jim
rádi předají své zkušenosti.
Všichni jste srdečně zváni.
za skatepark Černošice Michal Trešl a Václav David
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3xFOTO: Hana Bláhová

Za SK Černošice
Hana Bláhová

-- Starší děti pomáhají nejmenším na akci
Pojď hrát hokej. --

-- Na poslední akci Pojď hrát hokej přišla spousta holčiček.
Skoro dvakrát víc než chlapců. --

Přehled kurzů a kroužků
v IL září 2019
Do příštího vydání Informačního listu bude stejně jako v minulých letech zařazen přehled kurzů a kroužků, a to jak pro
děti a mládež, tak pro dospělé. Máte-li zájem, aby váš kurz či
kroužek byl do přehledu zařazen, zašlete informace k němu
na e-mail: redakce@mestocernosice.cz, a to nejpozději do
středy 14. srpna do 10 hodin.
Informace ke kurzu/kroužku zašlete v tomto formátu (v textovém
dokumentu):
- Název kurzu/kroužku:
- Kategorie: děti/dospělí
- Kdy:
- Kde:
- Kontakt:
- Stručný popis náplně kurzu/kroužku, a to v délce max. 500 znaků včetně mezer.
Upozorňuje, že informace zaslané v jiném formátu (např. plakátky,
tabulky apod.) nemusí být zařazeny. Stejně tak informace, které budou
zaslané po termínu uzávěrky.
Dana Jakešová
Editorka IL

z města a okolí
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Kazínská míle 1946 – 1973 – 2019
Připomínka plaveckého závodu Kazínský kilometr
Kde: C
 hvojkova plovárna (Sousedská lodní
samoobsluha), Černošice
Kdy: s obota 24. srpna 2019,
začátek ve 14 hodin
Klub Ferenc Futurista a Říční osvětový vzdělávací spolek otužilých žen pořádají happening
Kazínská míle 2019 jako připomínku tradičního
černošického závodu Kazínský kilometr, na který někteří účastníci dodnes vzpomínají s nakažlivým nadšením. Kazínský kilometr byl plavecký
závod, který se konal na Berounce v Černošicích na konci prázdnin, poprvé v roce 1946.
Naposledy se plavalo v roce 1973.

Klub FF a spolek ŘOVSOŽ chtějí tuto vynikající tradici připomenout a možná také inspirovat
k obnovení pozapomenutého závodu. Happening Kazínská míle 2019 se koná v sobotu
24. srpna od 14 hodin v Chvojkově plovárně. Plave se od plovárny až za Hladkou skálu (Kazín).
Srdečně zveme všechny plavce z Černošic
a odkudkoli. Nezávodíme, to je důležité! Plaveme, jak říká paní Ludmila Chvojková, lážo plážo
jednu míli. 1,609 km proti proudu. Budou zajištěny doprovodné kánoe pro případné komplikace jakéhokoli druhu. Plavat budeme za každého
počasí. K plavbě je možné se přidat odkudko-

Foto: archiv A. Paříka

liv (z Ostrova, od Kubíčků atd.). Ve Chvojkově
plovárně, kam se vrátíme, bude připraveno občerstvení, oheň, program. Přijďte fandit. Přijďte
kdykoliv.
Děkujeme plavcům-veteránům, členům Plaveckého oddílu Černošice, kteří laskavě poskytli
informace, fotografie a vzpomínky, které se Kazínského kilometru týkají. Jsou to Antonín Hykš,
Helena Vašíčková Folprechtová, Ludmila Chvojková Szombatiová, Vladimír Dousek a další.
za Klub Ferenc Futurista a Říční osvět. vzděl.
spolek otuž. žen
Maria Cavina

Foto: archiv A. Paříka

-- Diváci v cíli Kazínského kilometru (1962) --

-- Na trati Kazínského kilometru (1962). -Foto: archiv M. Křížové

Klub Ferenc Futurista a ŘOVSOŽ zvou na happening

Kazínská míle

1946 – 1973 – 2019
Sobota 24. srpna 2019
ve Chvojkových lázních od 14 h
-- Markéta Minaříková, náčelnice Sokola Černošice,
předává diplomy plavcům (1946). -Foto: archiv H. Vašíčkové Folprechtové

-- V roce 1973 plavala Kazínský kilometr už jen stará garda. --

Připomínka plaveckého závodu Kazínský kilometr.
Plave se lážo plážo od Chvojkovy plovárny
až za Hladkou skálu (Kazín), jednu míli proti proudu.
Po plavbě občerstvení, oheň, program na plovárně.
-- Na plakátu je fotografie z posledního ročníku závodu
Kazínský kilometr (1973).(Foto: archiv H. Vašíčkové Folprechtové) -Kazinska_mile_105x148.indd 1
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Kdo by 24. srpna rád plaval, ale bude jinde na prázdninách,
může se přidat k členkám a členům spolku ŘOVSOŽ k celoročnímu koupání, otužování. Scházíme se každou sobotu v 10
hodin ráno u půjčovny kánoí na Chvojkově plovárně (Sousedská lodní samoobsluha, která vznikla s podporou Nadace Via
v programu Živá komunita a činnost zahájila 18. srpna 2017).
16.07.19 15:59
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Kazínský kilometr a černošický plavecký oddíl ve vzpomínkách
Foto: Archiv A. Hykše

Kazínský kilometr, který se plaval, pokud si
vzpomínám, vždy až na konci prázdnin na volné řece a startoval se z kazínské pontonové
lávky, která tam v té době pod skálou stávala.
Cíl byl na Chvojkově plovárně a většinou se
závodu zúčastnilo dost závodníků různých věkových kategorií.
Je velká škoda, že bratři Paříkové neměli
žádné pokračovatele, že s jejich odchodem
pomalu zanikl i celý plavecký oddíl v Černošicích.
Alexandr Pařík

Láska? Protest? Výzva?

-- Plavkyně Ludmila Chvojková. --

Ludmila Chvojková Szombatiová

Plavte si lážo plážo
Je to 46 let, kdy se plaval poslední Kazínský
kilometr. Start byl u Kubíčků. Konec na sokolské plovárně plaveckého oddílu. Trénovaný
plavec uplaval 1000 metrů za 15 minut. V blízkosti plavců plula doprovodná loď pro případ
pomoci. Co si pamatuji, nikdo se netopil. Přihlásit se mohl každý. Soutěžilo se o medaile,
ale vlastně to nebyl pravý závod: každý plaval,
jak chtěl a uměl. Zkrátka, plavte si lážo plážo.
Přeji krásné počasí a zdolání vysněného cíle.
Hodně sil, krásné zážitky s Berounkou, řekou
mého mládí.
Vladimír Dousek

Vzpomínka na plavecký oddíl
v Černošicích
Je to už opravdu velice dávno, kdy jsem byl
členem černošického plaveckého oddílu. Někdy v letech 1956–1959. V Černošicích jsem
tenkrát trávil každé prázdniny - a kde jinde než
u řeky! Když zde vznikl plavecký oddíl, který
zakládali rodiče mých kamarádů, nemohl jsem
u toho chybět. Největší zásluhu o vznik oddílu
měli Paříkovi. Sportovní rodina, jejíž členové
milovali řeku a byli vždy velice obětaví a podnikaví. Několik členů této velké rodiny bydlelo
přímo na břehu Berounky. Dokonce jim patřil
i veliký ostrov na řece. Na tomto ostrově stálo
kdysi kromě tenisových kurtů i přístaviště pro
loďky a u každého domu loděnice. Především
tři bratři Paříkové – Tonda, Saša a Rudolf – odvedli v černošickém plaveckém oddíle úžasnou práci a připravili mnoha dětem nádherné
dětství. Samozřejmě, že v oddíle pracovali
i další obětavci – třeba pan Müller nebo pan
Chvojka.
Nejnáročnější akcí bylo vždy prázdninové
soustředění celého oddílu na koupališti v Kutné hoře. A zajímavým a tradičním závodem byl

Protože čas smyl přesné kontury událostí
a mnohé leží v mlze, začněme pohádkou. Žili
byli v Černošicích tři bratři, sokolové tělem
i duší. Ten nejstarší se jmenoval Tonda, ten
prostřední Saša a tomu nejmladšímu se říkalo Ufek. Protože pocházeli z dobře situované
rodiny, žili si spokojeně a žili by spokojeně až
do své smrti, kdyby nepřišli k moci zlí čarodějové. Od té chvíle se jejich život, ostatně jako
život mnoha černošických občanů, radikálně
změnil. Tondu a Ufka, kteří řídili továrnu Triola,
označili za „buržoazní živly“ a proměnili je v kopáče. Jako takoví pak „pomáhali“ regulovat
tok řeky Berounky v Černošicích. Saša dopadl ještě hůř. Jako majitele textilního obchodu
ho zlí čarodějové zavřeli do tábora nucených
prací. Když se zlý čaroděj vyřádil, mohli naši
tři bratři dále pracovat ve více či méně podřadných zaměstnáních. A právě v této těžké
době spolu se sokolským kamarádem Frantou
dostali nápad založit plavecký oddíl. A tady se
dostáváme k otázkám, které už dnes nikdo
nemůže a neumí zodpovědět: Proč vznikl plavecký oddíl Sokola Černošice? Byla to láska
ke sportu? Byl to němý protest Sokolů proti
čarodějnické moci? Byla to výzva pro budoucí
generace: nikdy se nevzdávat? Nevíme.
Co ale zcela jistě víme je, že jim dnes musíme vzdát veliký dík za to, že naše mládí bylo
díky plaveckému sportu smysluplné. A zkrátka
nádherné! A možná, že především díky nim
a jim podobným zlý čaroděj navždy zmizel.
Pokud se na nás shora dívají, tak: Děkujeme!
A tady pohádka končí.

Helena Vašíčková Folprechtová

Smekám veřejně, i když to byli
moji strýcové
Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet.
Řeka stejně jako oblaka plynula místy,
kde bylo v životě dobře.
Ota Pavel

Kazínský kilometr jsme plavali i my, plavci plaveckého oddílu Černošice. A spolu s námi
i pozvané plavecké oddíly z Kladna, Berouna,
Kutné Hory a Čakovic. Byla to krásná tradice
na milované řece Berounce. Konala se několikrát i po skončení činnosti plaveckého oddílu
a vždy končila táborákem.
Dovolte pár slov k černošickému plaveckému oddílu. Byl založen v roce 1954 bratry Paříkovými – Tondou, Sašou a Rudolfem. A také
jejich sokolským kamarádem Frantou Müllerem. Těch 10 let trvání plaveckého oddílu bylo
prostě nádherné. Zdá se neuvěřitelné, že tito
čtyři muži dokázali v padesátých letech za komunistického režimu, kdy sami byli tvrdě perzekvováni, vybudovat širokou členskou základnu, nadchnout a vést 20-30 dětí a teenagerů,
vytvořit neopakovatelnou sportovní atmosféru,
zařadit se jako Sokol Černošice do okresní
konkurence, vybudovat regulérní 25 metrový
pontonový bazén plovoucí na řece Berounce,
postavit klubovnu, zorganizovat týdenní plavecké tréninky v pražských bazénech, každoroční
plavecké třítýdenní soustředění s plaveckými
družstvy ze Středočeského kraje atd.
Atmosféra v oddíle a na soustředěních byla
pozoruhodná tím, že jsme tvrdě trénovali a bojovně závodili v okresních přeborech, ale zároveň si vždy nacházeli čas pro různé blbiny,
legrácky a všelijaká dobrodružství mládí.
Prostě tito čtyři muži obohatili jednu generaci černošických dětí o rozvoj těla i ducha,
o sportovní nadšení, bojovnost a volnost.
Smekám veřejně před těmito muži, i když to
byli moji strýcové.

Foto: archiv H. Vašíčkové Folprechtové

-- Helena Vašíčková plave. --
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Ohlédnutí za koncem cvičebního roku v Sokole
Cvičení rodičů s dětmi
a předškoláci
ZÁVODY PŘEDŠKOLÁKŮ V KOMÁROVĚ
V sobotu 15. 6. zabojovala statečná dvojčata Terezka a Klárka Vojtěchovy na závodech
předškoláků v Komárově a získala dohromady
sedm medailí. Soutěžilo se ve 4 disciplínách:
gymnastika, šplh, atletika a míčový trojboj. Děkujeme děvčatům, že nás reprezentovala a gratulujeme!

POSLEDNÍ SOKOL
Zakončení cvičebního roku bylo opět netradiční. Tentokrát jsme se přesunuli do PRAVĚKU
a vyzkoušeli si život neandrtálců – děti ulovily
mamuta, postavily chýši, přenášely vodu a vyrobily si pravěkou zbraň. Rozloučili jsme se pravěkým pokřikem bojovníků!

CVIČENÍ
PRO
DĚTI 201
Fotografie ze všech
akcí si můžete
prohlédnout ve fotogaleriizačínáme
na stránkách Sokola
–
www.
9. 9. 2019
sokolcernosice.czvíce na www.sokolcernosice.cz
Petra Frydlová
Sokol Černošice

Cvičení pod vedením zkušených, odborně vyško

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (RD)

 pro děti od 2 do 5 let
 cvičení hravou formou v tělocvičně a na zahradě Soko
 cvičíme s různými pomůckami (míče, padák, obruče, b
5xFOTO:
Sokola
Černošice
 prvníarchiv
seznámení
s nářadím
(kruhy, lavičky, žebřiny, atd
 RD 2-4 roky: ÚT 9-10h, RD 3-5 let: ÚT 15.30-16.30h

SPORTOVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY + 1.třída

 pro děti ve věku od 5 do 8 let
 základy atletiky, gymnastiky, všestranný pohybový roz
 míčové a jiné pohybové hry
 PO 17-18h, ÚT 16.30–17.30h, ST 16:30-17:30

ATLETICKÝ ŠESTIBOJ
Menší závody jsme uspořádali i v rámci cvičení dětí úterních setkání. Svou rychlost a dovednost děti poměřily hned v několika disciplínách
– hod na cíl, kop do brány, hod do dálky, sprint,
skok z místa i skok s rozběhem, ti větší ještě běh
na 100 m. Každý byl odměněn ať už umístěním
ve své kategorii, či nejlepším výkonem – diplom
i sladká odměna čekaly úplně na všechny. Gratulujeme ke skvělým výkonům!

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA

 pro děti od 5 do 6 let
 osvojení základních pohybových dovedností hravou fo
 BĚHEJ, SKÁKEJ, HÁZEJ RÁD ...ATLETEM SE MŮŽE
 ČT 17-18h

POHYBOVKY PRO ŠKOLAČKY





pro dívky od 6 do 11 let
základy atletiky, základy gymnastiky, všestranné cviče
míčové a jiné pohybové hry, švihadla, základy aerobik
ST 17.30-18:30h

STOLNÍ TENIS







pro děti ve věku od 8 do 18 let
základy stolního tenisu, následná průprava ke zlepšov
pravidelně pořádáme turnaje pro členy sokola
talentovaní hráči se mohou zařadit na soupisku TJ Sok
ÚT: 17.30-19.30h, PÁ: 18.30-19.30h, SO: 9-11h

GYMNASTIKA





MLADŠÍ: pro děti od 7 let, příprava na závody
ÚT: 16-18h, PÁ 14-15h, 15-16.30h
STARŠÍ: pro děti od 11 let, pokročilí závodníci
PO: 18-20h, ÚT: 18-20h, PÁ 16.30-18.30h

-- Na závodech v Komárově skvěle zabojovaly Terezka a Klárka Vojtěchovy. --

-- Závodí i ti nejmenší. --

-- Ze závodů předškoláků. --

-- Na závěr cvičebního roku se děti na chvíli přenesly do pravěku. -20
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Hudební skupiny na Mariánské pouti
Kapely jsou chronologicky seřazeny, tak jak
budou vystupovat na pódiu vedle kostela. Podrobný program s časy jednotlivých vystoupení
najdete na webu a na plakátech.
Sobota 17. srpna
• Pavel Hokr a Karolína Pelíšková – hrají
a zpívají písničky pro děti od autorů Uhlíře a Svěráka a dále písně z muzikálů a pohádek.
• Černošická hudební společnost, koncert
v kostele – na programu bude několik barokních
skladeb – triové sonáty Handela a Albinoniho
a Telemannova. Telemannův koncert e-moll
a renesanční skladba – Baletto H. Scheina.
• Balzám – hraje klasické country.
• Třehusk – je venkovská kapela z kraje kolem
dolní Berounky, Brd a Karlštejna, která hraje převážně staropražské a lidové písničky. Název vznikl
složením tří slov: TŘEbaňská HUdební SKupina
– odráží se v něm skutečnost, že soubor založili muzikanti, kteří byli (s jedinou výjimkou) doma
v obci Zadní Třebaň. Třehusk po celé republice
i v zahraničí vystupuje od roku 1985. Hraje na
tanečních zábavách, městských i rodinných oslavách, v masopustních průvodech, na festivalech,
parnících, v parních vlacích, historických tramvajích, ve stylových hospodách i jinde.
• Tomáš Vaněk – muzikálový zpěvák a herec,
hraje mimo jiné v Divadle Na Jezerce, kde ztvárnil Regniera Montagny v muzikálu Já, Francois
Villon. Dále: Princ v Sedmero havranů (Divadlo
Semafor), Jean Druett v muzikálu Antoinettakrálovna Francie (Divadlo Hybernia). V kultovním rockovém muzikálu Rent (Divadlo Kalich)
nastudoval hlavní roli filmaře Marka Cohena. Na
Letních Shakespearovských slavnostech 2014
ztvárnil v režii Jiřího Menzela hlavní roli Claudia
v komedii Mnoho povyku pro nic. Je držitelem
ocenění „Muzikálový herec roku 2018“. Těšit se
můžete na hitovky z muzikálů a populární písně
všech žánrů.
• Vlasta Horváth s kapelou – více info v samostatném článku.
• Tiny Beat – je dvojnásobný mistr České republiky v beatboxu. Podařilo se mu též probojovat do TOP16 nejlepších beatboxerů na světě
na World Beatbox Battle Championship. Za svoji
více než desetiletou kariéru vystoupil na nespočtu hudebních a kulturních akcí, na festivalech,
v klubech, divadlech apod.

FOTO: archiv skupiny

• Pouťová zábava a kapela Strahov – hraje
melodický rock, rock´n´roll a taneční rockovou
muziku od 60. let až do současnosti. Černošickému publiku je velmi dobře známa. Můžeme se
těšit na ty největší světové hity a pořádnou porci
tance a zábavy.
Neděle 18. srpna
• Petra Váňa Junior – zahraje na kytaru své
oblíbené převzaté písně.
• Soulnight – čeká vás hodina a půl plná soulových a bluesových písniček v podání mladých
energických muzikantů včele s fenomenální
frontmankou Bárou Šedivou.
• Yo Soy Indigo – je šestičlenná hudební skupina založená zpěvačkou, skladatelkou a kytaristkou Emily Thiel z Connecticutu v USA. Její
podmanivá a osobní textová tvorba je pozdvižena brilantním vokálním výkonem a pozoruhodnou souhrou ostatních členů. Kapela se zrodila
z jam session v jedné staré továrně v roce 2014,
aby se vyvinula v to, co je dnes: mix zábavně podivných mezinárodních hudebníků s planoucími
sóly, oduševnělými melodiemi, hlubokým lyrickým výrazem a notnou dávkou humoru. Kapela
razí svůj vlastní styl: „freak-folk-jazz“. Samotný
název žánru jen zdaleka popisuje hudbu, kterou

FOTO: interpreta

-- Tomáš Vaněk --

tato skupina vytváří. Je potřeba ji slyšet a zažít.
Yo Soy Indigo jsou Emily Thiel, (USA) – zpěv,
kytara, autor, Mark Newson, (UK) – klávesy,
Adam Pospíšil, (CZ) – housle, Dušan Černák,
(SK) – bicí, William Valerián, (CZ) – alt a soprán
saxofon a v Černošicích dobře známý švédský
baskytarista kapely -123 minut Fredrik Janáček,
(SWE).
• After 40 – blues rocková formace.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv skupiny

-- Indigo --

FOTO: archiv skupiny

-- After 40 -21
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ČERNOŠICKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ
program
sobota 17. 8. 2019

Vlasta Horváth
v Černošicích
Kdy: sobota 17. srpna v 18.30
Kde: náves u kostela
Zpěvák, jehož jméno je spojeno s vítězstvím
ve druhé řadě soutěže Česko hledá Superstar. Nenechte se ovšem mýlit, že by Vlasta byl
v muzice pouhým nováčkem. Muzikální schopnosti projevoval již od útlého věku a v letech teenagerovských úspěšně koncertoval ve vlastní
skupině. Vlasta svým odhodláním a přístupem
k hudební tvorbě dosáhl respektu v českém
showbyznysu.
Za debutové album „Místo zázraků“ dostal
platinovou desku a v roce 2005 byl diváky zvolen Objevem roku v anketě Český slavík. Stejně
úspěšný byl i v anketě Deska roku Allianz 2005,
kde získal cenu za nejprodávanější debutové album. O rok později vydal další CD „Do peří nefoukej“ a nazpíval titulní píseň pro televizní seriál
Horákovi „Láska stala se nám osudem“, který
se vysílal v České televizi. K dalším významným
počinům patří hostování na turné skupiny Čechomor.
Hlavním a zásadním je pro Vlastu Horvátha
jeho kapela, se kterou nyní vystupuje. Tvorba
nových písní je důkazem, že Vlasta Horváth je
zpěvákem vyzrálým, o čemž svědčí jeho jasná
umělecká představa. Dne 1. 8. 2014 vydal své
v pořadí třetí CD s názvem „To máme znát“. Po
hudební stránce je to výhradně autorské album
Vlasty Horvátha, které obsahuje songy laděné
do pop-rocku s bluesovým cítěním. Za pozornost stojí i texty, které mají hloubku a cit. Vlasta
vystoupí na pouti v sobotu 17. srpna od 18.30
hodin.

10.00
10.30
10.45
11.30
13.00
13.45
15.00
15.30
17.40
18.30
20.00
20.30
22.15
22.30

O Červené Karkulce
Ranní chvály
Výtvarná dílna k pohádce
Písničky pro děti
Koncert v kostele
Balzám
Pramínek
Třehusk
Tomáš Vaněk
Vlasta Horváth a kapela
Tiny Beat
Strahov
Pa-li-Tchi
Strahov

Pruhované Panenky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pruhované Panenky
P. Hokr a K. Pelíšková
Černošická hudební společnost
Country kapela
ZUŠ Černošice
Staropražské písně
Muzikálový zpěvák
Hudební skupina
Mistr ČR v Beatboxu
Pouťová zábava
Ohňová show
Pouťová zábava

neděle 18. 8. 2019
10.30
10.30
12.00
12.45
14.30
15.45
16.00
18.00

Poutní mše svatá
Pohádka z budíku
Petr Váňa junior
Soulnight
Yo Soy Indigo
Petr Váňa junior
After 40
Koncert v kostele

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Teátr Pavla Šmída
Kytarista
Hudební skupina
Hudební skupina
Kytarista
Hudební skupina
Černošická komorní filharmonie

V komunitním centru MaNa naproti kostelu se koná po oba dny výstava „Přišli jste k nám“.
Koncerty v kostele se konají pod záštitou Římskokatolické farnosti Třebotov.

Černošická komorní filharmonie na pouti
Kdy: 18. srpna v 18.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Na závěr Mariánské pouti 18. srpna v 18 hodin zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie
díla italského kněze, houslového virtuóza
a hudebního skladatele Antonia Vivaldiho.
Nejprve Čtvero ročních dob, kde autor čtyřmi houslovými koncerty vyjadřuje jarní zpěv
ptáků, úmorné letní vedro a bouřku, podzimní pitku, lov zvěře a mrazivou i deštivou zimu
s ostrým větrem. Pak zazní Gloria, slavnostní
a veselá hudba pro sbor, sóla a orchestr. Sólo
na housle zahraje Václav Polívka, zpívat budou
Pražští Pěvci, hrát Černošická komorní filharmonie pod vedením Stanislava Mistra.
Vstupné dobrovolné, koncert podporuje
město Černošice, Středočeský kraj a farnost
Třebotov
Václav Polívka

FOTO: archiv ČKF

-- V kostele zazní díla Antonia Vivaldiho. --

Pavel Blaženín

Bohoslužby v černošickém kostele o Mariánské pouti
V průběhu Mariánské pouti proběhnou v kostele Nanebevzetí Panny Marie dvě bohoslužby.
V sobotu 17. srpna v 10.30 hodin – zahájení Mariánského svátku modlitbou církve, ranní chvály. V neděli 18. srpna rovněž v 10.30 hodin proběhne
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, poutní mše svatá.
Po oba dny bude kostel otevřen pro poutníky ke chvilce ztišení.
Hubert Poul
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Pohádková pouť nejen pro děti
2x FOTO: archiv divadla

-- Z pohádky O Červené Karkulce --

Pohádková sobota na pouti bude patřit Divadlu
Pruhované panenky a písničkám pro děti v podání černošického hudebníka Pavla Hokra.
V 10 hodin pak děti mohou zhlédnout pohádku O Červené Karkulce. Tato poetická pohádka
je vsazená do prostředí staré půdy a vůně bylin.
Jde o příběh v příběhu. Malý chlapec Vítek vypráví dětem o své babičce, o její zahrádce, zvířátkách a také o staré půdě, kde je velký proutěný koš plný polštářů, které vyprávějí pohádky.
Vítek usíná, polštáře ožívají a sehrávají pohádku
O Červené Karkulce.
Těsně před 11 hodinou se pak otevře výtvarná dílna k pohádce. Zde si děti mohou vyrobit

průsvit do okna s motivem Karkulky, vlka či babičky. Asistence rodičů u malých dětí je vítána.
V půl dvanácté pak přijdou na řadu zmíněné Písničky pro děti.
Neděle na pouti
V neděli 18. srpna se děti mohou v 10.30 hodin těšit na věhlasného Pavla Šmída a jeho divadlo, tedy přesněji na Pohádku z budíku. O čem
že bude?
Podivný učitel Zeitmann cestuje po světě a vyučuje nový předmět – časopis. Také vám někdy
čas letí? Nebo se vleče? Je lepší v životě pospíchat nebo se loudat? Učitel Zeitman vyučuje, jak

zacházet s časem, aby nás dobře vedl na cestě
životem. Vypráví pohádku o dvou bratrech, kteří se vydají hledat čas, aby se ho zeptali, jak to
s ním vlastně je.
Můžete se těšit na komunikativní představení
s písničkami a milým humorem. Kulisu namalovala Simonetta Šmídová, loutky vyřezal Jan Růžička, režie se ujala Stanislava Kočvarová. Hraje
Teátr Pavla Šmída. Pavel nějaký čas spolupracoval s věhlasným Víťou Marčíkem.
Všechny pohádky se odehrají před pódiem na
návsi u kostela.
Pavel Blaženín
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Přehled akcí v Černošicích
srpen
10. 8.
10. 8.
17.–18. 8.
24. 8.
24. 8.
24. 8.
29. 8.–1. 9.

Farmářské trhy
Farmářské trhy na Vráži
Mariánská pouť – podrobný program najdete na jiném místě IL
Kazínská míle – připomínka tradičního černošického plaveckého závodu
Kazínský kilometr
Farmářské trhy
Farmářské trhy na Vráži
Letní kino Černošice: Úžasňákovi 2 - animovaný (čt 29. 8.), Bohemian
Rhapsody - životopisný, hudební (pá 30. 8.), Zelená kniha - drama, komedie
(so 31. 8.), Teroristka - komedie ČR (ne 1. 9.)

v okolí

srpen
9.–11. 8. +
16.–18. 8.
10. 8.
22. 8.
21. 8.
4. 9.

Pánská jízda v ši(n)kanzenu – Divadelní soubor Řevnice, autorská hra
Michaely Šmerglové
Dixieland festival – u pěší lávky přes Berounku v Dobřichovicích
Pozvánka do letního kina Spolku Náruč
Dobřichovické vinařské slavnosti + bohatý doprovodný program
Den otevřených dveří ve Středisku výchovné péče – výtvarné dílničky,
vystoupení Tamary a Tomáše Klusových

Vstupenky na
BUKIFEST 2019 v prodeji
Kdy: pátek 6. září v 19.00
Kde: Club Kino
Přijďte si koupit vstupenky.
10. jubilejní ročník již tradičního festivalu, který
je věnován černošické osobnosti textaře Michala Bukoviče, už je na spadnutí. Čeká Vás
opět dobře namíchaný koktejl country muziky
a rock´n´rollu. Vystoupí Jiří Veisser a New Rangers, Jitka Vrbová s Honzou Frühwirtem a Pavel
Sedláček se skupinou Cadillak.
Celým večerem nás provede oblíbený moderátor Country Rádia Milan Schmidt.
Předprodej včetně rezervace míst k sezení bude zahájen v sobotu 17. 8. na černošické Mariánské pouti /sobota 10.30–18.00,
neděle 11.30–16.00/, dále bude předprodej
pokračovat v otvíracích hodinách Kino Clubu –
St-Čt: 16.00–21.00, Pá-So: 16.00–02.00,
Ne: 15.00 - 20.00).
Cena vstupenek v předprodeji 250 Kč, v den
konání koncertu 300 Kč.
Těšíme se na setkání na koncertě v pátek 6.
9. od 19 hodin.
Srdečně zve město Černošice.
Pavel Blaženín, Michaela Voldřichová
Magdaléna Voldřichová
-- Pavel Sedláček -FOTO: archiv interpreta
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8.00-12.00, prostranství před nádražím v Mokropsech
8.00-12.00, náměstí Centra Vráž
náves u kostela, Komenského ul.
14.00, Chvojkova plovárna (Sousedská lodní samoobsluha)
8.00-12.00, prostranství před nádražím v Mokropsech
8.00-12.00, náměstí Centra Vráž
21.00, Sportpark Berounka

Lesní divadlo Řevnice
14.00, Dobřichovice
20.00, Pražská 345, Dobřichovice
11.00-22.00, zámek Dobřichovice
17.00, SVP Dobřichovice (objekt u dětského domova)

Pozvánka do letního kina Spolku Náruč
Kdy: čtvrtek 22. srpna v 20.00
Kde: Spolek Náruč, Pražská 345,
Dobřichovice
Zdraví je pro každého z nás to nejdůležitější, často však zapomínáme dbát na to duševní, které je tak křehké. V Centru sociální
rehabilitace Náruč to vnímáme každý den
při práci s lidmi, kterým se život zkomplikoval kvůli duševnímu onemocnění a kteří se
potřebují zorientovat na cestě ke zvládnutí
své situace. Jsme tým sociálních pracovníků, kteří tyto lidi podporují a doprovází při
zvládání situací běžného života, posilujeme
jejich dovednosti a pomáháme vyřizovat jejich osobní záležitosti.
Věříme, že pro duševní zdraví je nejdůležitější životní pohoda a radost z každodenních
věcí, takové příležitosti s klienty hledáme
a právě nyní jednu nabízíme i pro vás. Aktuálně startujeme první setkání při veřejné
FILMOVÉ PROJEKCI. Srdečně tímto zveme
na promítání filmu NEDOTKNUTELNÍ, kte-

ré se bude konat ve čtvrtek 22. srpna od
20 hodin na adrese Pražská 345 v Dobřichovicích. Rádi se setkáme se všemi, kdo
chtějí vidět skvělý film na netradičním místě
– postaráme se o příjemnou atmosféru a těšíme se na viděnou v našem „letním kině“.
Naši činnost realizujeme díky podpoře
Krajského úřadu Středočeského kraje a Nadace J@T, pro klienty je tedy služba bezplatná. Působíme v Dobřichovicích, s klienty se
setkáváme buď u nás v Centru sociální rehabilitace, nebo v jejich domácím prostředí,
vždy podle aktuální potřeby každého z nich.
Nabízíme také pravidelné skupiny pro rozvíjení různých dovedností – lidé zde mohou
navázat nové kontakty a získat praktické
zkušenosti do svého života, podívejte se
na naše webové stránky www.spoleknaruc.
cz, kde najdete vše potřebné. Krásný srpen
přeje tým sociální rehabilitace Náruč.
Klára Horáková

Dobřichovické vinařské slavnosti
Kdy: 31. srpna, 11.00-22.00
Kde: zámek Dobřichovice
Poslední srpnový den bude i letos patřit Dobřichovickým vinařským slavnostem. Těšit se
můžete na ochutnávky exkluzivních vín od
nejlepších vinařů z Čech a Moravy. A připraven je i bohatý doprovodný program.
Na nádvoří dobřichovického zámku vystoupí v 11 hodin kapela Modrý cimbál, ve 13.30
si pak můžete poslechnout swing s Prime
Time Voice a ve 20 hodin odstartuje vystoupení Circus Problem.

Na ostrově u kostela si pak můžete poslechnout keltský rock s Jull Dajen (ve 14
hodin), v 16 hodin se prostorem rozezní blues Michala Prokopa, Luboše Andršta a Jana
Hrubého. A v 17.30 přijde na řadu Country
Beat.
Pro děti bude po celé odpoledne připraven
program u řeky.
Zpracováno z podkladů
MěÚ Dobřichovice

z města a okolí

Co pro vás připravujeme na září
Jacques Pellarin (Fr)
Kdy: pátek 13. září v 20.00
Kde: Club Kino
V hudbě předního francouzského harmonikáře Jacquese Pellarina najdeme latinské zvuky
samby, tango, krásu čistého jazzu i valčíku,
a to v duchu zářivé atmosféry romantické
Francie. Akordeonista Jacques Pellarin přiváží
v doprovodu zpěvačky Corinne Pellarin hudební repertoár z francouzské klasiky písní od
Edith Piaf, Yves Montand, Charles Aznavour,
Juliette Greco, Charles Trenet, DalidaDalida
a dalších. Nechybějí slavné francouzské šansony ani autorská tvorba. Srdečně vás zveme

v pátek 13. září od 20.00 do černošického
Club Kina. Vstupné 150 Kč, studenti a senioři
100 Kč.

Steve Clarke trio (USA)
Kdy: neděle 22. září v 20.00
Kde: Club Kino
Steve Clarke se naposled vrátí do Evropy!
Rezident z Bridgeportu (Connecticut, USA),
excelentní basák, se znovu spojil v roce 2016
(po pěti letech) s klávesistou Walterem Fischbacherem a bubeníkem Vajcem Deczim, takže se všichni tři znají hráčsky i lidsky více než
dokonale. A vědí také, jak udělat dohromady

pořádnou show. Jsou totiž odborníci na „crafting engaging sets“ neboli řemeslně dokonalé
sety, chytlavé groove a oslnivá sóla.
Steve Clarke natočil 6 CD jako lídr svých
sestav a cestuje po USA a Evropě více než
15 let. Vystupoval po boku jazzových velikánů,
jako jsou Mike Stern, Sherri Winston a Sam &
Dave. Trio hraje v sestavě Steve Clarke – baskytara, Walter Fischbacher – klávesy, Vajco
Deczi – bicí.
Na tento jedinečný koncert vás zve město
Černošice. Vstupné 150 Kč.

Přijďte si zanotovat
s Tomášem Klusem do SVP

Prodaná nevěsta v novém
venkovním divadle
Kdy: sobota 21. září v 20.00
Kde: amfiteátr u školy v Mokropsech
Vážení milovníci kultury, dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 21. 9. od 20.00
na operu. Na operu a v Černošicích? Ano! Do nově postaveného venkovního divadla pod mokropeskou školou. V našem případě se bude spíše jednat o komickou zpěvohru v podání asi 50 ochotníků ze Spolku divadelních
ochotníku Alois Jirásek z Úpice.
Příběh Prodané nevěsty je starý více než 150 let. Nejprve ji sice napsal
profesor Bedřich Smetana s Karlem Sabinou pro pražské Prozatímní divadlo jako zpěvohru, ale po řadě úprav se po pěti rocích vydala do světa jako
první česká komická opera. A byl to úspěch! Doma i v zahraničí. Dokonce
takový, že se na „Prodanku“ přes sto let nedalo sáhnout.
Až v osmdesátých letech minulého století kvartet královéhradeckých tvůrců Divadla Drak – Josef Krofta, Miloslav Klíma, Jiří Vyšohlíd a Petr Matásek
– vymyslel poetickou úpravu, která sólové party převádí do sborové formy
se zachováním krásné hudby, veškeré legrace, lsti i lásky, s prostorem pro
napínavou jevištní práci. Touto cestou se také vydalo úpické divadlo, které
má s uváděním hudebních inscenací značné zkušenosti.
Inscenace je vytvořena pro klasická jeviště i kočovné divadlo, takže hrát
se může podle přání pořadatelů nejen v divadlech, ale i v přírodě, na náměstích či zámeckých nádvořích – všude, kam se vejde její originální scéna.
Bude velmi zajímavé sledovat, jak se podaří inscenátorům vyprávět příběh
dávných milenců i pořadatelům černošická premiéra slavné opery v novém
amfiteátru pod školou. Vstupenky zakoupíte v předprodeji v prodejně Bílá
slunečnice v Karlštejnské ulici za 200 Kč nebo na místě před akcí za 250
Kč. Studenti a senioři pořídí vstupenky za 200 Kč i na poslední chvíli před
akcí. Srdečně Vás zve město Černošice.

Kdy: 4. září od 17.00
Kde: Středisko výchovné péče Dobřichovice
Středisko výchovné péče Dobřichovice, které poskytuje psychologické a speciálně pedagogické poradenství dětem a rodinám, Vás
zve na Den otevřených dveří. Akce proběhne odpoledne 4. září od
17 hodin. Můžete si prohlédnout prostory SVP, užít si výtvarné a jiné
aktivity a od 18 hodin si zanotovat s Tamarou a Tomášem Klusovými.
Informace na www.svpd.cz
Dagmar Skalická, psycholog SVP

Pavel Blaženín
-- Prodaná nevěsta v podání asi 50 ochotníků ze Spolku divadelních
ochotníku Alois Jirásek z Úpice je spíše komickou zpěvohrou. -FOTO: archiv divadelního spolku
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z města a okolí

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
DONALD, Grame: Mussoliniho holič a další
příběhy malých postav velkých dějin – historie není jen soubor notoricky známých příběhů významných osobností. Ve skutečnosti se
doslova hemží zapomenutými a neopěvovanými postavami, jejichž někdy plánované, někdy
neúmyslné skutky měly dalekosáhlé následky;
ERSKIN, Barbara: Strom duchů – román,
v němž se prolíná historie s přítomností, nadpřirozeno se světem reálným;
FENWICK, Liz: Návrat do Cornwallu – román pro ženy;
FRANK, Anne: Zadní dům – nový překlad
Deníku Anny Frankové;
GOFFA, Martin: Plaváček – česká detektivka;
GOUNELLE, Laurent: Slibuji ti svobodu –
francouzský psychologický román se zabývá
otázkami, v čem spočívá pravá svoboda a nakolik jsme ve své touze po štěstí limitováni naší
vrozenou osobností;
HANIŠOVÁ, Viktorie: Rekonstrukce – český
společenský román;
ISHIGURO, Kazuo: Soumrak dne – anglický
společenský román;
KUČERA, Štěpán: Projekt Gilgameš – zajímavá variace na legendární příběh odvěké
touhy člověka po dosažení nesmrtelnosti, propojuje žánr sci-fi s historií a dávnými bájemi;
LARK, Sarah: Rok delfínů – román o lásce
a životních snech odehrávající se v exotickém
prostředí Nového Zélandu;
PÍŠOVÁ, Ina: Transsibiřská odysea – deníkové zápisky legionáře Jana Kouby, které
zachycují každodenní život československých
legionářů v Rusku;
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POGODOVÁ, Sandra: Hoď se do pogody
– soubor povídek ze života, které střídavě píší
otec a dcera;
TAYLOR, C. L.: Spánek – psychologický thriller.
Naučná literatura:
ASKANI, Tanja: Vlčí stopy: můj život s vlčí
smečkou – kniha je autentickým vyprávěním
autorky o jejím životě a hlubokém emocionálním vztahu s vlky;
GILLON, Steven M.: Pearl Barbor: FDR
vede národ do války – činnost prezidenta
Roosevelta během kritických dní 7. a 8. prosince 1941, kdy byly Spojené státy napadeny
Japonskem, a země vstoupila do války;
GERMAN, Ivo: Střední Čechy 1918–2018:
průvodce historií – přehled politických, hospodářských a kulturních dějin Středních Čech
od roku 1918 do současnosti;
HONZÁK, Radkin: Čas psychopatů – dějinný exkurz do problematiky psychopatie, sepsaný z pohledů lékaře a historika;
ISAACSON, Walter: Steve Jobs – životopis Steva Jobse, zakladatele Applu, sepsaný
s jeho pomocí a podporou;
KLICH, Ivan: Výlety podél Berounky – tipy
na nejzajímavější výpravy do okolí řeky, která
vzniká soutokem Mže a Radbuzy;
NAZAROV, Petr: Kia ora e hoa: příběh ze
země Aotearoa – cestopis z Nového Zélandu;
ŠKODA, Martin: Škoda nevařit. Kuchařka
plná hudby – amatérský kuchař představuje
kuchařské recepty na přípravu kvalitních a jednoduchých pokrmů.

Knížky pro děti a mládež:
Alenka v říši divů – leporelo;
GARDNER, Sally: Zmizení Šimona Šťopky
– detektivní příběh pro děti od 8 let;
GECKOVÁ, Iva: Jak to bylo s panem Vlkem
– humorně převyprávěná pohádka;
KOŤÁTKO, Petr: Anička, mluvící potok a další chovanci ústavu paní Majerové – příběh
Aničky, nemluvněte bydlícího ve starém domě,
kde kdysi býval sirotčinec. Příběh se odehrává
v Černošicích;
MALÝ, Radek: Atlas vyhubených živočichů
– výpravně pojatý atlas živočichů, kteří vyhynuli
zásahem člověka. Pro děti od 10 let;
PROKŮPEK, Tomáš: Rychlé šípy a jejich
úžasná nová dobrodružství – nová dobrodružství Rychlých šípů, na nichž se podílela
padesátka nejlepších současných tvůrců

Prázdninová provozní doba
O prázdninách bude provozní doba
beze změn

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

z města a okolí / inzerce

Nové středisko hipoterapie a jezdecké turistiky v Černolicích
Spolek Kamenitý vrch, z. s. vznikl v obci Černolice za účelem poskytování
hipoterapie a dalších smysluplných aktivit dětem i dospělým se zdravotním
znevýhodněním a jejich rodinám.
Na hipoterapii docházejí děti již od útlého věku zpravidla jednou až dvakrát
týdně po dobu minimálně tří měsíců, aby se dostavil optimální efekt terapie.
Koně trénovaní pro hipoterapii musí mít bezchybné chody a stoprocentní
poslušnost a spolehlivost. Děti jezdí v různých pozicích v závislosti na stupni
psychomotorického vývoje a samotná jízda trvá obvykle 5-20 minut dle individuálního stavu pacienta.
FOTO: archiv Kamenitý vrch

Náš přístup je založený nejen na teoretickém vzdělání ve specializovaných
terapeutických metodách, ale také na hře a společných zážitcích. Mezi další
aktivity spolku patří Dětský klub s prvky kontaktní hipoterapie, ve kterém
se děti se zdravotním znevýhodněním společně učí základům péče o koně
a rozvíjejí tak sociální interakce i kognitivní a motorické funkce. Jednorázová,
nebo pravidelná účast v klubu je pro děti a jejich rodiny zdarma.
Kromě hipoterapie nabízí spolek také zážitkové programy s koňmi pro
děti i dospělé pod vedením Barbory Voltrové, trenérky a bývalé olympijské
reprezentantky v moderním pětiboji. Nejmenší děti se hravou formou seznamují s poníky, starší děti si mohou vyzkoušet jízdu a aktivity s koňmi včetně
jezdeckých rytířských her a dospělí se mohou kromě běžných vyjížděk do
přírody zúčastnit například programu Relaxace s koňmi a jógou.
Více informací o aktivitách spolku Kamenitý vrch, z. s. najdete na webových stránkách www.kamenityvrch.cz.
Markéta Janatová, Lékařka a místopředsedkyně spolku Kamenitý vrch

Hlídání dětí v úterý a doučování/příprava
na 8letá gymnázia z českého jazyka
dle domluvy.
Tel.: 604 175 675
Veškeré

kadeřnické služby
až do domu
po telefonické domluvě
Ivana Švédová
603 52 88 83

TAXI BISKUP
OBJEDNÁVKY PŘEDEM
602 207 476
Letiště: 580 Kč

Prodejna české lidové výroby
Hana Rozenská – Radotín, Vrážská 1531 (vedle nádraží)

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

!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !!
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Stěhování a doprava.

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení

Tel.:773 484 056

mobil: 606 83 44 85

STAVEBNÍ PRÁCE
- zednické a obkladačské práce
- opravy, rekonstrukce, fasády
- sádrokartonářské práce
- malířské práce, štuky, omítky
- pokládka podlahových krytin
- chodníčky, terasy, ploty, práce na zahradě
- bourací práce apod.
Kontakt: 608 72 50 84

Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

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

 žádné stupnice, žádné etudy
 první 2 hodiny výuky nezávazné

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

www.pavelhokr.cz
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inzerce

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

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

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

27(9ġ(12'(11Ď±
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Objednávky 

www.lunaexpres.cz

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

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

AUTO
PNEU

AUTO
SERVISPNEU
V SERVIS
ČERNOŠICÍCH
V ČERNOŠI

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

www.zjservis.czwww.zjser
tel.: 604 519 111tel.: 604 51
DOBŘICHOVICKÁ 1014
- VEDLE ESO1014
MARKETU
DOBŘICHOVICKÁ
- VEDLE ESO M
ČERNOŠICE, 252 28ČERNOŠICE,
· SERVIS@zjservis.cz
252 28 · SERVIS@zjser
PO-PÁ 7 -17, SO 8PO-PÁ
-12 NEBO
DOHODĚ
7 -17,POSOTEL.
8 -12
NEBO PO TEL.

Instalatérství Nikolský
veškeré instalatérské práce:
4 rekonstrukce koupelen, staré vodoinstalace,
kanalizace – odpadů
4 nové instalace dle projektu
4 výměny boilerů včetně dodání domácích
vodáren, sacích košů, připojení praček,
myček
mobil: 603 444 823
28

tel.: 251 643 266

inzerce
tel.: 251 641 208, mobil: 736 710 244, info@zlatnictviaz.cz, www.zlatnictviaz.cz

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

Stanislav Bendík

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:
Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5, přijme na pozici:

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
mobil:
602
754 provoz pondělí-pátek
-294
jednosměnný
mobil: 602 294 754
www.zaluzie–bendik.cz www.zaluzie-bendik.cz
- plný nebo zkrácený úvazek

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

SKLADNÍK
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

pracovník EXPEDICE
- vyřizování objednávek zákazníků

pracovník VÝKUPU OBALŮ
- možné na plný i zkrácený úvazek

Pro Váš exterier
Markýzy
u Sítě proti hmyzu
u Venkovní žaluzie
u Venkovní rolety
u Rolovací garážová vrata
u

Zaměření – montáž – záruční a pozáruční servis

Doprava v okolí 10 km od Černošic zdarma

TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

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

- všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:00

Tel. 777 66 1111, 608 777 977
po 14. hodině
Kateřina Kuťáková

Kadeřnictví

dámské
pánské
dětské

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

Tel. 730 899 322
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inzerce

Baby Club OTTOMÁNEK s.r.o.

Do našeho týmu hledáme

Tel.: 603 495 368, 603 745 576
E-mail : info@ottomanek.cz
Přijímáme přihlášky:

►

MŠ OTTOMÁNEK
● školka s angličtinou a plaváním

►

SVČ – KROUŽKY PRO DĚTI
● Keramika ● Malování ● Tanečky
● Sebeobrana ● Sportovky ● Jóga
● Svět objevů

►

… a další

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

Černošice, Radotín
Dobřichovice

www.ottomanek.cz

Nabídka volné pracovní
pozice - Černošice

30

učitelku mateřské školy
na 3 až 5 dní v týdnu.
Montessori a pedagogické vzdělání výhodou.
Respektující přístup k dětem podmínkou.
Volejte 777 009 945.

inzerce
Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:
�
�
�
�
�
�
�

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

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

jaroslav.pycha@re-max.cz

Have
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Anglická
škol�a � škola
v ČERNOŠIC��H

www.klckrystof.cz

31

Prodejna
barev

CHRÁNÍ VAŠE DŘEVO
I NAŠE LESY
BARVY ADEX
Radotínská ul. č. 29, tel.: 774 460 246
cernosice@barvyadex.cz
www.barvyadex.cz
Ç ö pÔĐ: 7–19 hod.


SLEVA 20 %
na výrobky Luxol
Platí do 31. 8. 2019.

