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Ohlédnutí za mariánskou poutí

KULTURNÍ TIPY
FOTO: archiv MěÚ Černošice

9. 9.
BUKIfest
Club Kino, 19.00
9. 9.
Helena Vondráčková
– koncert + diskotéka
Restaurace Jedličkovy lázně, 20.00
10. 9.
Černošické jarmareční divadlo
Farmářské trhy u hotelu Kazín, 10.00
11. 9.
Klauník Notík – divadlo pro děti
Club Kino, 16.00
16. 9.
Urban Quintet – jazzový koncert
Club Kino, 20.30

-- Divadlo MIM sehrálo o pouti pro děti dvě představení. --

Milovníci letních slavností a dobré zábavy si po
dva srpnové dny na mariánské pouti přišli na
své. Náměstíčko před kostelem se zaplnilo stánky a zejména dětmi. Divadlo MIM totiž dávalo již
od rána pohádky. Ta první byla o paní Karamele
a panu Žlutém a o tom, jak to v životě chodí. Kolotoč, skákací hrad a cukrovou vatu děti na pouti
hledají ze všeho nejvíce, stejně tak klauny a další
kejkle. Dospělé zajímalo, jaká kapela bude hrát
či u kterého stánku jsou lepší koláče.
Hudba byla jako vždy pestrobarevná. Sobotu zahájily hudební vzpomínky skupiny Acoustic
Noise Band, velký zážitek připravil návštěvníkům Pramínek, Schola Gregoriana Pragensis
v kostele Nanebevzetí Panny Marie a se skupinou Strahov se tancovalo až do rána. Velkému
FOTO: Petr Kubín

-- Soubor Schola Gregoriana Pragensis
vystoupil s programem „Rosa mystica“. --

ohlasu se těšily ukázky z výcviku asistenčních
a signálních psů.
Druhý den patřil romské kapele Mária Biháriho a dívčím vokálům E.I.T Voices. O závěrečnou tečku a velký umělecký zážitek se
postarala Elena Sonenshine se svým jazzovým
kvartetem. Při letošním rozmarném počasí
jsme vlastně na pouti měli štěstí. Zmokli jsme
jen jednou.
Stalo se již tradicí, že k pouti v Černošicích
patří i malý návrat do historie. Letošní výstava
„Stromy kolem nás“ dala nahlédnout na věci
a zejména pak stromy, které denně míjíme.
Pavel Blaženín
odbor kultury
pavel.blazenin@mestocernosice.cz
FOTO: Petr Kubín

-- Ukázky výcviku vodicích psů měly velký ohlas. --

16. – 18. 9.
Stromy kolem nás – výstava fotografií
DPS, Vrážská ul.
17. 9.
JIM ČERT – koncert legendárního
harmonikáře
Restaurace Jedličkovy lázně, 20.00
22. 9.
Baroko v hudbě a tanci
Zahrada ZUŠ, Střední ul., 18.30
23. 9.
JAZZ Q Martina Kratochvíla a Oskar
Petr – koncert jazzrockové kapely
Restaurace Jedličkovy lázně, 20.00
Informace o dalších akcích uvnitř listu,
na internetu a v programech pořadatelů

Příští zasedání zastupitelstva
se koná ve čtvrtek
22. 9. od 19.00
v Club Kinu.
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rozhovor

„Keňu jsem si zamilovala,“ říká Hana Hindráková
Publikuje poezii, nedávno jí vyšel cestopis Na konci světa a má rozepsané další dvě
knihy. Před třemi lety založila neziskovou organizaci Fair, která spolupracuje s lidmi
na venkově v Keni. Podle toho, co již dokázala, by člověk čekal ženu spíš starší.
Zdání ale klame. Haně Hindrákové je 29 let.
Je vidět, že cestování je vaší skutečnou vášní…
To máte pravdu. Na začátku ale většina mých cest
byla spojená i s prací. Teprve za vydělané peníze
jsem mohla cestovat.
Na střední škole jsem pracovala tři měsíce jako aupair v Anglii. Pak při studiu na vysoké škole vznikly
další příležitosti. Například jsem byla na letním kempu v USA. To je taková obdoba našich táborů. Tam
jsem dva měsíce pracovala v prádelně a pak měsíc
cestovala.
Říkala jste příležitosti. Jaké byly ty další?
Studovala jsem na VŠE v Praze obor cestovní ruch
se zaměřením na rozvojové země. Při studiu jsem
dělala dobrovolníka pro neziskovou organizaci, která působila v Keni. Byla jsem tam dvakrát a tu zemi
jsem si opravdu zamilovala.
Jak vznikla myšlenka založit vlastní neziskovou
organizaci?
V organizaci, kde jsem působila při studiu, se mi
přestaly líbit některé věci, a tak jsem se rozhodla
odejít. Už jsem ale v Keni měla hodně kontaktů
a byli zde lidé, kteří chtěli spolupracovat. Proto
jsme se s kamarádkou rozhodly založit neziskovou
organizaci Fair (http://fairngo.wordpress.com). Víc
než půl roku jsme nedělaly nic jiného, než že jsme
studovaly potřebnou legislativu. V současné době
hledáme nové dobrovolníky.
Když se mluví o neziskových organizacích ve
spojení s rozvojovými zeměmi, obvykle se hovoří o POMOCI, u vás je to SPOLUPRÁCE….
Přesně tak, my neděláme rozvojovou pomoc, ale
rozvojovou spolupráci. Nepovažuji za dobré, když
lidé jen pasivně čekají na pomoc. My se je snažíme
učit aktivně spolupracovat.
A daří se vám to?
Řekla bych, že ano. My máme organizaci tady
v Česku, Keňané si za svoje peníze založili organizaci Fair Evolution a také si ji vedou. Díky tomu
jsou skutečně motivovaní. A tyto dvě organizace
spolupracují.
Čím konkrétně se zabýváte?
Naším hlavním posláním je přesvědčit obyvatele
venkova, aby se nestěhovali do měst. Nečeká je
tam totiž lepší život, jak se domnívají. Naprostá většina z nich práci nenajde a skončí v chudinských

čtvrtích, ve slumech. Na venkově si aspoň mohli
něco vypěstovat, ve městech nakonec hladoví.
A cesta zpět už často není možná, protože na ni
nemají peníze a mnohdy je ani jejich komunita už
nepřijme zpět. Keňská organizace proto například
dělá výstavy fotografií a workshopy o těchto chudinských čtvrtích, aby lidé poznali, jaká je ve městech
situace, a nestěhovali se tam.
Nabízíte jim také možnost, jak svůj život na venkově zkvalitnit?
To je další část naší práce – vytvořit jim nějakou
alternativu, motivovat je. Zvolili jsme podporu formou tzv. mikrokreditů, tedy malých půjček. Pilotní
projekt v západní Keni, na kterou se zaměřujeme,
skončil teď v létě. Od příštího roku začínáme, jak
se říká, „naostro“.
V čem projekt mikrokreditů spočívá a z čeho
je financován?
Za půjčené peníze si lidé koupí třeba krávu nebo
motyku, ženy třeba šicí stroj a látky. Něco si vypěstují nebo ušijí a prodají to. Z vydělaných peněž vrátí
půjčku a zbytek použijí na další drobné podnikání.
Některé výrobky bychom chtěli dovážet a prodávat
i zde v České republice. Pokud jde o financování,
máme několik pravidelných měsíčních přispěvatelů
a sponzorů ze soukromé sféry a snažíme se získat
další.
O Keni jsou i vaše knihy?
Ty dvě rozepsané ano. Román Děti nikoho vypráví o
šesti dětech, jejichž osudy se postupně spojí na ulici. Inspirovala jsem se skutečným příběhem kamaráda z Keni, který vyrůstal na ulici, čichal lepidlo –
což je mimochodem jeden z obrovských problémů
Keni. Lepidlo je totiž několikrát levnější než chleba
a děti omámené touto levnou drogou nepociťují tolik hlad. Novela Karibu Keňa je potom o Češce, která začíná nový život v Keni. I zde u spousty příhod
čerpám ze skutečnosti.
(pozn. red.: obě knihy můžete číst na http://www.
mamtalent.cz/hana-hindrakova.phtml?program=12&ma__0__author=2840)
Cestopis Na konci světa je také z afrického
kontinentu?
Ten je z Jižní Ameriky. Letos v únoru jsme s přítelem
strávili dvacet nezapomenutelných dní v zapome-

-- Západ slunce
u Laguny de Torre --

nutých krajinách Ohňové země a jižní Patagonie.
Během každé cesty si píši deník. Ale tentokrát jsem
si řekla, že ho zkusím napsat tak, aby to mohl číst
i někdo jiný než rodina a přátelé.
Napsat knihu je jedna věc, ale vydat ji asi také
není jednoduché, že?
Sehnat nakladatele je opravdu těžké. Dohodla jsem
se s nízkonákladovým nakladatelstvím, což je výrazně jednodušší než s velkým. Ale zase je mnohem
obtížnější knihu prodat. Knihy vychází v malých
nákladech a nemohou tudíž konkurovat velkým nakladatelům.
Co to znamená?
Například to, že se neprodávají v knihkupectvích,
ale pouze přes internet. Takže Na konci světa lze
koupit přes webové stránky e-shopu nakladatelství
Nová Forma a v jednání jsem se dvěma dalšími portály.
Odbočme od cestování. Pocházíte z východních Čech, teď žijete v Černošicích. Jak se vám
zde líbí?
Černošice mě zaujaly především svou přírodou.
Bydlíme prakticky u řeky, kde se moc ráda procházím, a když mám čas, vyrazím bruslit na in-linech.
Brusle si nazouvám přímo v bytě.
Chtěla byste zde zůstat žít natrvalo?
To bych moc ráda. Jenže v pronájmu trvale žít nechci a na koupi vlastního bydlení bychom zde „nedosáhli“. Nemovitosti jsou tu hrozně předražené.
Dana Jakešová , editorka IL
redakce@mestocernosice.cz

3x FOTO: Karel Mezihorák

-- Nad Namche Bazar, Nepál --

-- Hana Hindráková se věnuje rozvojové spolupráci v Keni. -3
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Vážení čtenáři Informačního listu,
když píši tento editorial, dosahují teploty venku tropických hodnot a léto
je v plném proudu. Že se blíží konec prázdnin, jsem si uvědomila, když
jsem si ve vlaku všimla maminky, která se pokoušela přimět svého synka
během cesty k opakování násobilky. S odůvodněním, že za chvilku začne škola a opakování je matka moudrosti. S úsměvem jsem pozorovala,
jak se chlapci daří odvádět pozornost, a vzpomněla jsem si, jak jsme
jako děti během prázdnin naprosto ztrácely pojem o čase. Nejenže jsme
nevěděly kolikátého je, ale nevěděly jsme ani, jestli je úterý nebo sobota.
Myslím, že jsme v tu dobu úplně zapomínaly i celou násobilku i vyjmenovaná slova. Vlídné paní učitelky nás pak v září probouzely a vracely do
reality. Školákům a zejména prvňáčkům proto přeji, aby zdárně vpluli do
nového školního roku. Všem pedagogům pak hodně energie, trpělivosti
a úsměv na tváři.
Prázdninovou atmosféru dnešního dne bohužel vpodvečer zcela rozbila zpráva policie o tom, že v řece Berounce se rozhodla ukončit svůj život
žena z Černošic. Zachránit se jí bohužel nepodařilo.
Není snadné přejít od této tragické zprávy k pozvánce a přání příjemného čtení v tomto vydání Informačního listu. Najdete v něm fotografie z mariánské pouti, rozhovor s černošickou cestovatelkou a spisovatelkou Hanou
Hindrákovou, příspěvek paní Mileny Křížové o Sokolské plovárně a mnoho
dalšího zajímavého. Přehlédnout byste neměli pozvánku na BUKIfest a výstavu fotografií černošických stromů. Senioři naleznou pozvánku na výlet
do Liberce a Jablonce, který pro ně připravilo město.
Součástí tohoto listu je i adresář poskytovatelů sociálních a souvisejících
služeb, v němž najdete užitečné kontakty na lékaře a zdravotnická zařízení,
školy, organizace a spolky působící v našem městě, úřady apod.
Daniela Göttelová
místostarostka

Na co se můžete těšit v říjnu......................................... 25

SMS rozhlas
do kapsy
Napište SMS ve tvaru „SMS rozhlas“ na telefonní číslo
777 081 532 a budete vždy v obraze o dění ve městě.
Pokud uvedete i jméno své ulice, budete dostávat
upozornění na odstávky elektřiny a vody
pouze ve vaší části města.
Příklady zpráv ze SMS rozhlasu:
• Přijďte s námi oslavit 80. výročí založení ZŠ Černošice-Mokropsy –
12. 5. v 16 hodin.
• Ve dnech 13. a 14. 5. bude z důvodu opravy silnice uzavřen železniční přejezd v Mokropsech na ul. Dr. Janského.
• Zveme na pohádku Královna Koloběžka – 8. 5. od 16 hodin, Club
Kino.
• 27. 5. bude od 7.45 do 14.30 přerušena dodávka elektřiny v Husově
ulici mezi ul. Kolárova a Olbrachtova.
• Voda: 19.7. 8–13 h přerušení dodávky vody v horním tlak. pásmu.
Po znovuspuštění zhoršená kvalita vody v celé síti.

Plné verze příspěvků, které jsou z důvodu rozsahu kráceny,
nebo příspěvky, které se do tištěného Informačního listu
nevejdou, najdete na http://mestocernosice.cz/mesto/
informacni-listy/co-se-do-il-neveslo/.

Telefonní čísla pro volání v tísni
Tísňové volání .................112
Policie ČR ....................... 158

Lékařská pohotovost ...... 155
Hasiči . ............................... 150

Městská policie Černošice........... 605 255 450, 724 060 620
Hasiči Mokropsy ............................................... 2 5164 0150
Pohotovost plyn................................... 1239 a 475 209 328
Pohotovost voda .............................................. 602 324 785
Poruchy v el. síti .............................................. 840 850 860
Veřejné osvětlení . .............................................800 101 109

Informační list MěÚ Černošice
Vydavatel: MěÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO 00241121, www.mestocernosice.cz | Hlavní editor: Mgr. Dana Jakešová | Kontakty: tel. 251 081 521, 723 525 774 | e-mail redakce: redakce@mestocernosice.cz, e-mail inzerce: inzerce@mestocernosice. cz
| Adresa redakce: MěÚ Černošice, Karlštejnská 259 | Sazba: milan.pavlicek@napilno.cz | Tisk: Calamarus, s. r. o., Praha 9 | Evidenční číslo: MKČR 14138 | Náklad: 2 700 výtisků | Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce.
Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. | Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 15. 9. do 10 hodin.
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z radnice

Jednou větou...

ředitele školy o jeho doplnění o konkrétní měřitelné cíle.

• Zápisy do městských školek potvrdily očekávaný vysoký převis poptávky – z rekordních
155 přihlášených muselo být 113 dětí odmítnuto; díky otevření nové školky Vápenice
a konci baby boomu lze pro další roky čekat
postupné zlepšení (viz podrobná analýza v IL
03/2011).

• Po úspěšné aukci na mobilní telefony
(úspora 61 %) začala příprava na nákup elektrické energie a zemního plynu v e-aukci na
komoditní burze.

• Byla zrušena zóna 40 km/h v celém městě
a městská policie začala intenzivněji a účinněji (nově bez povinnosti označovat měřené
úseky značkami) vybírat pokuty za překročení rychlosti; na vybraných exponovaných
místech je rychlost omezena na 30 nebo 40
km/h.
• Město podpořilo částkou 5.000 Kč krizovou telefonní službu pro děti Linka bezpečí.
• Rada města vybrala nejlepší nabídku (za
95 tis. Kč) na opravu střechy mateřské školky
v Karlické ulici a nejlepší nabídku (za 1,2 mil.
Kč) na dostavbu výtahu v nové školce Vápenice, který byl dříve z projektu v rámci snahy
snížit rozpočet vypuštěn, ale pro její provoz
a ke splnění zákonných norem je nutný.
• Proběhla tradiční srpnová mariánská pouť.
• Skončily prázdniny a základní škola přivítala
pět tříd nových prvňáčků.
• V ulici K Lesíku byl u školy obnoven obousměrný provoz (pouze pro osobní vozidla)
a ve směru shora bylo dobudováno 12 parkovacích míst a nový chodník.
• Městu přišla výzva od státní policie, aby zajistilo odstranění nepovolených reklam u místních komunikací, protože odvádějí pozornost
řidičů a zvyšují tak riziko nehody.
• Vedení města na společné schůzi se školskou komisí a školskou radou probralo plán
práce školy na rok 2011/2012 a požádalo

• Městský úřad přešel na novou strukturu
a organizační řád; byli jmenováni noví vedoucí odboru financí (J. Ullrichová), správního
(J. Toman) a nového odboru vnitřních věcí
(L. Rosíková).
• Město si najalo advokátku, aby jej ochránila
proti žalobě manželů Smutných o 9,4 mil. Kč
kvůli postupu stavebního úřadu v minulých letech.
• Po celodenním rozboru hospodaření základní školy, mateřských školek a základní
umělecké školy schválila zvláštní komise odměny jejich ředitelům/ředitelkám.
• Městská policie připravuje zřízení detašovaného pracoviště v obci Vestec, nákup nového vozu a dalšího radaru.
• S jistými porodními bolestmi úřad přešel na
nový software pro spisovou službu, pořízený
z evropské dotace na elektronizaci veřejné
správy.
• Zastupitelstvo zpřesnilo nedávnou novelu
vyhlášky o veřejném pořádku úpravou, která
v neděli zakazuje používání stavebních strojů
(zahradnické stroje jsou povoleny od 14 do
20 hodin).

o 80 % dotaci z evropských fondů, stejně
jako na trasu skrze osadu Lavičky směrem do
Dobřichovic a část navigace od mokropeské
pláže po proudu řeky.
• Skončila několikatýdenní výluka na železniční trati i dočasné omezení provozní doby
pošty.
• Občané Poberouní se vrátili z dovolených
a zhoustla doprava; toužebně očekávané rozšíření přetížené křižovatky v Radotíně se možná podaří zrealizovat až v příštím roce.
• Bylo rozmístěno několik značek s připomenutím, že na všech neznačených křižovatkách
platí pravidlo přednosti zprava – a takových je
většina, protože jako hlavní jsou kromě průjezdní krajské silnice č. II/115 značené pouze ty ulice, kde jezdí autobus – Slunečná, Dr.
Janského, Školní, Karlštejnská, část Mokropeské atd.
• V zeleném pásu mezi Radotínskou ulicí
a Berounkou má brzy vyrůst benzínka a hala
velkoobchodu s potřebami pro kadeřníky; pozemky jim město pro tyto účely prodalo v minulém období a realizaci umožňuje územní
plán schválený těsně před volbami.
• Počet trvale hlášených obyvatel města dosáhl 6300; průměrný věk je pouhých 36 let.
Filip Kořínek
starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

• Město vyhlásilo výběrové řízení na volnou
pozici vedoucího technických služeb.
• Státní podnik Povodí Vltavy splnil slib a nechal pročistit zeleň na levém břehu Berounky
mezi Černošicemi a Radotínem.
• Město si za 1 Kč/m2 pronajalo pozemky
pro cyklostezku do Radotína, na niž žádá

Bezplatné poradny
Právní poradna
Od července letošního roku je v pražských kancelářích Sdružení pro aprobaci a mediaci v justici
otevřena bezplatná právní poradna se zaměřením
na pomoc s řešením dotazů a problémů z oblasti
zadluženosti, s ní spojenými soudními řízeními,
exekucemi apod. a také na řešení dalších právních problémů, pro mladistvé a mladé dospělé
klienty ohrožené sociálním vyloučením, pro klienty PMS ČR a pro klienty vracející se z výkonu
trestu odnětí svobody.
Adresa poradny:
Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o. s.
Korunní 101, 130 00 Praha 3
Zastávka Perunova, TRAM 10 a 16
Provozní doba poradny
Každý všední den od 9:00 do 17:00 na základě
objednání.
Je nutné se předem objednat
• na emailu: info@spj.cz
• tel.: 296 180 297

Při objednání je nutné uvést jméno a příjmení,
kontaktní údaje (telefonní číslo či email), adresu
bydliště a problém či dotaz, který budete chtít
řešit.
V případě, že máte zájem získat další informace
o službách poradny, obraťte se na níže uvedený
kontakt.
Veronika Doležalová
asistentka projektu
Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o. s.
Telefon: +420 296 180 297
Mobil: +420 739 470 408
e-mail: info@spj.cz

Občanská poradna Praha 1
Bezplatné poradenství z různých oblastí poskytuje Občanská poradna Praha 1 – nestátní
nezisková organizace, registrovaný poskytovatel
sociálních služeb, člen Asociace občanských
poraden (www.obcanskeporadny.cz).

Oblasti občanského poradenství:
• Bydlení
• Sociální dávky
• Sociální pomoc
• Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
• Rodina a mezilidské vztahy
• Pojištění
• Majetkoprávní vztahy
• Problematika zadlužování občanů
• Zdravotnictví Veřejná správa
• Ochrana spotřebitele
• Právní systém a právní ochrana
• Ostatní
Poradnu můžete kontaktovat osobně
(můžete se objednat nebo přijít bez objednání)
na adrese OP Praha 1 Jakubská 3, Praha 1
Pondělí 9–17  pouze pro objednané
– následné konzultace
Úterý
9–12 13–17
Středa
9–13
Čtvrtek 9–13  pouze pro objednané
– následné konzultace
5
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Kuchyně ve škole byla vybavena
novou technologií pro přípravu jídel
V průběhu letních prázdnin probíhala velká rekonstrukce kuchyně základní školy
v Mokropsech. Jednak už byla zastaralá, a také bylo nutné navýšit kapacitu počtu jídel,
která se zde budou připravovat. Bude se tu totiž vařit i pro 78 dětí a personál z nové
mateřské školky, která vyrůstá v ulici Pod Ptáčnicí, přímo na dohled od školní kuchyně.
Symbolicky v poslední den školního roku byla
vybrána v rámci veřejné zakázky firma, která
nabídla nejnižší cenu za dodávku a montáž nového kuchyňského vybavení a s tím spojených
stavebních úprav zázemí.
Ticho, které v době prázdnin ve školní kuchyni
obvykle panuje, tak letos vystřídal hluk vrtaček,
rozbrusek a dalších stavebních strojů. Ve školní
kuchyni vznikly nové prostory pro skladování po-

travin, byly upraveny rozvody vody a elektroinstalací, a to všechno z důvodu instalace nové technologie pro výrobu pokrmů.
Největší novinkou jsou dva nové konvektomaty, které nahradí dříve používané sporáky, dále
i nová myčka nádobí a spousta dalších novinek,
které jsou dnes již běžně používány v moderních
gastronomických provozech. Kuchyně ve škole
bude pomocí nového technologického vybavení

schopna vařit větší množství pokrmů a v kratším
čase.
I u této veřejné zakázky se podařilo výrazně
ušetřit. Podle rozpočtu, který byl vypracován rozpočtářem na podkladě projektové dokumentace,
měla vyjít rekonstrukce kuchyně na 1,778.596
Kč vč. DPH, výběrová komise však vybrala nejlevnější nabídku firmy TeS Chotěboř, s. r. o., v ceně
1,073.298 Kč vč. DPH, tedy o 705.298 Kč
méně! Neušetří se celá tato částka, protože v průběhu rekonstrukce byly po projednání s ředitelem
ZŠ a vedoucí školní jídelny provedeny dílčí změny v dodávaném technologickém vybavení, dále
se objevily některé problémy, se kterými projekt
nepočítal a které bylo nutné namístě vyřešit, ale
i tak je výsledek výběrového řízení a celé realizace velmi solidní.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic
jiri.jiranek@mestocernosice.cz

2x FOTO: archiv MěÚ Černošice

-- Nové konvektomaty --

-- Nové rámy a žaluzie u výdejních oken --

VYHLÁŠKA o regulaci hluku,
která hluk (moc) neřeší
První vyhláška o regulaci hluku vyšla v r. 2009, aniž by vyvolala zjevné veřejné
negativní reakce a rozruch. O změně této vyhlášky z letošního dubna se to rozhodně říci nedá.
Nedávno vyšla slíbená změna této „hlukové“ vyhlášky, která měla reagovat na
ohlasy nespokojených občanů. A zde je výsledek: i nadále budou moci v neděli odpoledne a večer znít zahradami sekačky, strunové vyžínače, křovinořezy,
travní traktory, cirkulárky a motorové pily (uvažujeme-li v duchu textu – nejsou to
stavební stroje, jsou tedy povoleny).
V Černošicích nám vedení města dopřeje klid pouze v neděli dopoledne.
Zastupitelstvo demokraticky rozhodlo, že se bude i nadále sekat. Volání občanů po zlepšování životního prostředí, po respektování tradičních hodnot, po
možnosti relaxace a rekreace nebo prostě po naplnění přirozené touhy po tichu
v této uspěchané době a další námitky, které se proti vyhlášce objevily, nebyly
moc platné. Na druhou stranu, obhájci nedělního hluku nepředložili žádný závažný a přesvědčivý argument, proč to má být u nás v Černošicích jaksi naruby.
Vyžadování možnosti posekat si zahradu po návratu z víkendu zrovna v neděli
patří spíše do oblasti upřednostňování osobních přání než k obecným zásadám
života ohleduplné občanské společnosti.
Samozřejmě, při hlasování zastupitelstva rozhoduje většina, ale předpokládala bych, že vnitřní nastavení pravidel hlasujících se bude dít na základě norem
obecně ve společnosti uznávaných.
Ale především – jaké prostředí chtějí naši představitelé v obci vybudovat, jaká
je vlastně koncepce? Zrušení hlášení městského rozhlasu z velmi akceptovatelných důvodů a posléze následující vyhláška o povolení nedělního provozu hlučných strojů v nebývalém rozsahu do večerních hodin … nějak tam tu koncepci
nemohu najít. A co životní prostředí, do kterého ochrana před hlukem spadá?
Nicméně, mohli jsme si v IL přečíst příslib starosty obce F. Kořínka, že situace
bude ještě hodnocena. Což znamená, že vedení obce nezamete kauzu pod stůl
a je zde přinejmenším naděje na změnu. Dočkáme se?
Marta Brejníková
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Malá změna, velký rozdíl
Zdánlivě drobné zvýšení rychlostního limitu o 10 km/h může mít velké následky.
Jestliže bychom ujeli jeden kilometr čtyřicítkou a pak padesátkou, ušetříme pouhých osmnáct vteřin. Zato energie, která se může uvolnit při havárii
automobilu například na deformaci vozidla či odhození chodce, prudce roste s rychlostí, při které k havárii došlo. (Závisí na kvadrátu rychlosti vozidla.)
Při střetu vozidla s chodcem jsou ohroženy zejména děti. Kvůli nízké výšce
a hmotnosti je pro ně kritický i náraz v rychlosti 30 km/h. Končí většinou
pádem na hlavu a těžkým poškozením krční páteře.
V Černošicích nejsou dobudovány chodníky, chodci často nemají jinou
možnost, než jít po silnici, po některých z nich hojně jezdí cyklisté. Někteří
obyvatelé nemají k domovu jiný přístup, než přes nejrušnější komunikaci
z Radotína do Dobřichovic. Pro všechny z nich znamená nárůst nejvyšší
povolené rychlosti zvýšené nebezpečí.
Pro rychlost 50 km/h není vhodné ani umístění řady přechodů v Černošicích. Při padesátce je brzdná dráha asi třicet metrů. Velká část přechodů je
tak na hranici schopnosti řidiče včas zastavit.
Poklidný ráz Černošic narušuje zejména ve všední dny hluk. Automobil
pohybující se padesátkou působí hluk dvojnásobný ve srovnání s automobilem pohybujícím se čtyřicítkou.
Zvýšení rychlostního limitu bude znamenat pro mnohé občany vystavení větším koncentracím zplodin. Pokud máme urychlit automobil z klidu na
padesátku, je k tomu třeba zhruba o polovinu více energie, než k urychlení
automobilu z klidu na čtyřicítku. Tomu odpovídá vyšší spotřeba paliva a větší
množství zplodin. Nejvíce budou zatíženi obyvatelé v dlouhém kopci od náraží ČD na Vráž.
Množství zplodin závisí i na plynulosti provozu. Po zvýšení rychlostního
limitu mají na některých místech vzniknout rychlostní omezení, plynulost
dopravy tak bude narušena. Vzhledem k tisícům automobilů projíždějících
Černošicemi je to vážný problém.
Jindřich Fiala, www.bezpecne-cernosice.cz

z radnice

Nová školka je již pod střechou
Stavba nové mateřské školy Pod Ptáčnicí postupuje mnohem
rychleji, než bylo původně plánováno. Namísto května příštího
roku podepsala firma Konstruktiva Branko, která stavbu provádí, dodatek smlouvy, podle něhož předá hotovou stavbu již
letos na konci září.
Z hrubé stavby mateřské školy Pod Ptáčnicí tyčící se na svahu s nevídaným výhledem na brdské kopce, mokropeské vily i na část hlavního města,
se začíná stávat budova se vším všudy. Cihlové zdivo obvodových stěn
přikryla vrstva tepelné izolace z polystyrenu a skelné vaty, kterou následně
zahalila vrstva fasádního lepidla čekající jen na konečnou podobu venkovní
fasády. Všechny otvory v obvodových stěnách vyplnily okna a dveře a na
celém objektu byla dokončena střecha.
Uvnitř stavby byly dokončeny rozvody vody, kanalizace, topení, elektřiny
a vzduchotechniky, instalují se kotle ústředního vytápění, vnitřní stěny jsou
již omítnuté, dokončují se podhledy v jednotlivých prostorech, podlahy,
obklady a dlažby.
Nestálé počasí však brání provedení čistých terénních úprav zahrady vč.
dětských hřišť, pěších komunikací a jejího vybavení hracími prvky a s tím
související stavby parkoviště.
Od října se bude zařizovat interiér
Hodnoticí komise a následně rada města v polovině srpna vybrala nabídku společnosti Pražské výtahy, s. r. o., na dodávku a montáž osobního
výtahu, s jehož realizací projekt nepočítal. Vybrána byla varianta s prosklenou šachtou za cenu 1.243.200 Kč vč. DPH.
Rovněž byl dopracován interiérovým architektem projekt na vnitřní vybavení školky a byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr zhotovitele. Tyto
činnosti nebyly předmětem zakázky firmy Konstruktiva Branko, a. s., kte-

-- Prostor třídy ve 2. nadzemním podlaží v severním křídle objektu školky --

-- Obvodové stěny jsou zateplené polystyrenovými deskami.
Chybí už jen fasáda. --

rá provádí stavbu, a mohou být proto realizovány až po celém dokončení
stavby.
V průběhu měsíce října tak budou probíhat práce na vybavení interiéru,
a pokud se podaří zkrátit dodací lhůty, tak i instalace vybraného výtahu.
Současný předpoklad otevření nové mateřské školky je tedy v průběhu
prosince letošního roku, vše však záleží na rychlosti, s jakou se podaří
dokončit celou stavbu a následně interiér.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic
jiri.jiranek@mestocernosice.cz

-- Páteřní rozvody vody, ústředního vytápění, elektroinstalace,
kanalizace a vzduchotechniky -5x FOTO: archiv MěÚ Černošice

-- Provádění tepelné izolace spojovacího krčku s podélnými drážkami
– architektonické zvýraznění hlavního vstupu do objektu --

-- Centrální komunikační prostor spojovacího krčku – železobetonové
dvouramenné schodiště se „zrcátkem“ pro následnou montáž výtahu -7

z radnice

Jak hodnotí město ředitele škol a školek
Na konci července proběhly rozbory činnosti
a hospodaření ředitelů škol za období od 1. ledna 2011 do 30. června 2011. Projednávání výsledků činnosti škol se účastnili zástupci vedení
města, zástupci školské komise, zástupce kontrolního výboru, tajemník úřadu, interní auditor,
vedoucí finančního odboru a referent školství.
A jak ředitele a ředitelky ohodnotili?
Zdeněk Moucha, Základní škola Černošice-Mokropsy
Pozitivně hodnocen je zejména za rozvoj integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, za výsledky v doplňkové činnosti
a při zajištění vícezdrojového financování školy
a současně za posouzení celkové ekonomiky

Alena Janovská, MŠ Karlická
Pozitivně hodnocena je za osobní podíl na realizaci akcí školy, za vynikající prezentaci školy
a spolupráci s městem při zajištění prázdninového provozu školy. Dobrá je i ekonomická činnost
školy. V příštím období je nutné zvýšit podíl doplňkové činnosti na celkovém hospodaření školy a zaměřit se více na vícezdrojové financování
činností školy.
Kateřina Mandová, MŠ Topolská
Pozitivně hodnocena je zejména za osobní
podíl na realizaci akcí školy, za řízení ekonomiky

školy a pořádání akcí nad rámec činnosti školy.
V příštím období je nutné zvýšit podíl doplňkové
činnosti na celkovém hospodaření školy a rozvíjet integraci dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Ludmila Plzáková, Základní umělecká škola
Pozitivně hodnocena je za osobní podíl na realizaci akcí školy, za vynikající prezentaci školy
a za činnosti nad rámec školy. Velmi dobrá je
spolupráce školy s organizacemi města i dalšími
subjekty. V příštím období je nutné zvýšit podíl
doplňkové činnosti na celkovém hospodaření
školy a zaměřit se více na vícezdrojové financování činností školy.
Z podkladů Rady města Černošice zpracovala
Dana Jakešová, editorka IL

AKCE KONTEJNERY
PODZIM 2011

Povinnost deratizace
má každý majitel nemovitosti

1. 10.
9.00–14.00
• Mokropeská (roh na Višňovce)
• Vráž (samoobsluha u trafiky)
• U Mašitů
• Mokropsy (Šeříková)

Na městský úřad v poslední době dochází hlášení od občanů na častější výskyt
potkanů. Upozorňujeme proto, že povinnost bránit rozmnožování a šíření
škůdců má každý vlastník nemovitosti.

8. 10.
9.00–14.00
• Mokropsy (Dr. Janského)
• Černošice (Libušina)
• Černošice (Karlická)
• Černošice (u kostela)
15. 10. 9.00–14.00
• Černošice (Poštovní)
• Mokropsy (u pekárny)
• Vráž (Husova – Majakovského)
• Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)
22. 10. 9.00–14.00
• Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
• Karlštejnská (u trafostanice)
• Černošice (Radotínská – Sadová)
• Černošice (v Kosině)
29. 10. 9.00–14.00
• Chatové osady
• Na Vírku
• Na Drahách (u hřiště)
• V Habřinách
• V Lavičkách
Co do kontejnerů nepatří: Sklo, plasty,
papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům
Mokropsy), lednice – nebezpečný odpad
(zdarma do TS), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS), bioodpad (větve, tráva
apod. se sváží každé úterý z hnědých nádob
určených na bioodpad nebo v biopytlích,
které lze zakoupit na MěÚ či v TS).
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy kontejnerů, odpad ukládali pouze do
kontejnerů a neznečišťovali okolí.
Renáta Petelíková
technické služby
renata.petelikova@mestocernosice.cz

8

školy. V příštím období je nutné zlepšit prezentaci školy na veřejnosti a rozvíjet další činnosti nad
rámec školy.

Pro právnické osoby a podnikatele je pravidelné provádění deratizace povinné a je kontrolováno příslušnou hygienickou stanicí. Do
této skupiny patří například i družstva vlastníků bytů v panelových a činžovních domech.
Případné sankce za neplnění povinností nejsou malé. Za zanedbání deratizačních opatření hrozí pokuta ve výši až 2 miliony korun.
Pokuta za poškození zdraví a další škody
způsobené prokazatelným zanedbáním povinností se může vyšplhat až na 3 miliony
korun.
Pokud svoji povinnost bránit rozmnožování
a šíření hlodavců zanedbává vlastník rodinného domu nebo bytu, nemůže se spoléhat
na to, že kontrola soukromého objektu není
možná. V případě zaznamenaného výsky-

tu hlodavců na něj mohou sousedé podat
stížnost přímo na hygienickou stanici nebo
prostřednictvím odboru životního prostředí
městského úřadu. Jestliže potkan na vašem
pozemku nebo v jeho bezprostředním okolí někoho napadne či zraní, má hygienická
stanice nejen právo, ale povinnost situaci na
místě prošetřit. Prokáže-li se vlastníkovi nemovitosti zavinění, může v přestupkovém řízení dostat pokutu až do výše 10 tisíc korun.
Alena Šedivá
MěÚ Černošice
alena.sediva@mestocernosice.cz

kontakt: Krajská hygienická stanice pro
Středočeský kraj
Ditrichova 17, 120 00 Praha 2

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Vedoucí odboru technických služeb Městského úřadu Černošice
Druh práce a místo výkonu práce: zaměstnanec bude řídit a koordinovat činnosti zabezpečované technickými službami města – úklid města, opravy a údržby místních komunikací, péče
a výsadba zeleně, odpadové hospodářství, správa hřbitova, plnit další úkoly dle pokynů starosty,
tajemníka městského úřadu, rady města.
Pracovní poměr na dobu neurčitou; pracoviště Černošice
Požadujeme:
a)	středoškolské vzdělání s maturitou, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské
vzdělání v technickém oboru,
b) praxe v oboru – výhoda,
c) zkušenosti s řízením pracovního kolektivu,

d)	organizační, komunikační a vyjednávací
schopnosti,
e) dobrá uživatelská znalost práce na PC,
f) řidičské oprávnění skupiny B,
g) přesnost, spolehlivost.

Nabízíme:
poměr na HPP, možnost odborného a osobnostního rozvoje, zaměstnanecké benefity, 5 týdnů dovolené.
Bližší informace naleznete na www.mestocernosice.cz,
v kolonce úřední deska – volná pracovní místa.

z radnice

Priority komunitního plánování
Před prázdninami byla ukončena první fáze projektu komunitního plánování.
Jeho smyslem bylo zapojit veřejnost do diskuse o tom, co ve městě nejvíce
chybí a co naopak nepotřebujeme, o tom nač dnes máme či nemáme finanční
prostředky. Díky dotazníkům a schůzkám pracovních skupin jsme začali zjišťovat, jaké jsou vaše priority, které bychom při budoucím rozhodování a rozdělování finančních prostředků z rozpočtu města neměli opomenout.
Několik let starou myšlenku zpracovat komunitní plán pro region více než deseti okolních
obcí se bohužel realizovat nepodařilo, což je
škoda, protože spolupráce v regionu je v tomto směru vždy užitečná. Budování různých zařízení (domov důchodců, stacionář, chráněné
dílny, jesle, poradny apod.) je pak koordinované a služby komplexní.
V loňském roce se našemu městu podařilo
získat dotaci, která nám umožnila zpracovat
komunitní plán alespoň pro naše město. Termín sociální služby jsme proto pojali šířeji,
než jak jej chápe zákon – jako komplex, do
nějž patří vše, s čím se jako občané každý
den setkáváte, od čistoty ulic přes bariérová nástupiště po chybějící hernu pro mateřské centrum. Během komunitního plánování
jsme začali vytvářet adresář poskytovatelů
sociálních a souvisejících služeb, který je
rovněž zveřejněn (viz str. 15–18) a stane se
přílohou tohoto komunitního plánu. Jsou do
něj zahrnuti i poskytovatelé, kteří nesídlí přímo v našem městě, ale jejichž služeb mohou
naši občané využívat.

Věřím, že komunitní plánování bude v Černošicích pokračovat i v dalších letech a velmi
děkuji všem, kteří se na vzniku komunitního
plánu podíleli.
V průběhu realizace projektu sestavily jednotlivé skupiny tyto společné priority:
Zvýšení bezpečnosti občanů a zlepšení
čistoty ve městě
• udržování čistoty chodníků a komunikací;
• dodržování rychlosti v obci i mimo hlavní
komunikace;
• nedostatečná kapacita košů na psí exkrementy;
• absence veřejných toalet.
Bezbariérovost
• zajištění bezbariérových vstupů do veřejných budov, především zdravotních zařízení;
• zajištění bezbariérovosti nájezdů na chodníky;
• problematika nevhodně umístěného dopravního značení v chodnících;

• velmi bariérová obě nádraží v obci;
• nízkopodlažní autobusy.
Zajištění větší informovanosti obyvatel
v oblasti sociálních služeb, volnočasových
aktivit a kulturního dění ve městě
• najít vhodný způsob (web města, IL, rozhlas), jak aktuálně a dostatečně poskytovat
informace obyvatelům města;
• zajistit dostatečnou informovanost zaměstnanců sociálního odboru;
• vytvoření průběžně aktualizovaného adresáře poskytovatelů sociálních služeb na webu
města.
Všechny tři pracovní skupiny by uvítaly vybudování víceúčelového hřiště a parku.
Kromě výše uvedeného ze skupiny rodičů
předškolních dětí zazněl požadavek na podporu volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi,
podporu stávajících mateřských (rodinných)
center a zajištění provozu přiměřeného množství MŠ s pracovní dobou odpovídající potřebám rodin.
Senioři a lidé zdravotně postižení by uvítali
více laviček po obci, podporu stávajících aktivit
v Domě s pečovatelskou službou, zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek a odlehčovací
služby pro rodiny pečující o staré či postižené.
Daniela Göttelová
místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

Z 23. schůze Rady města Černošice ze dne 11. 7. 2011
ODBOR INVESTIC
Rada města souhlasí s:
• vybudováním nového kabelového vedení NN
v Topolské ul.;
• změnou stavby RD na pozemku parc.
č. 5125/50 ve Zvonkové ul. před dokončením, která spočívá v úpravě střechy zimní
zahrady, v úpravě zpevněných ploch a ve
změně oplocení;
• stavbou RD na parc. č. 2819/57 ve Slovenské ul;
• stavebními úpravami RD č. p. 385 v ulici
Na Marsu;
• změnou stavby RD na parc. č. 4490/9 v Topolské ul. před dokončením – stavba garáže
pro dva osobní automobily;
• cenovou nabídkou společnosti CityPlan,
s. r. o., pro zpracování projektové dokumentace na stavbu parkovacích ploch a chodníku v ulici K Lesíku vč. geodetického zaměření za cenu 32.800 Kč vč. DPH;
• cenovou nabídkou Ing. Nádvorníka pro zpracování pasportu místních komunikací v délce
cca 14,5 km dle přiložené přílohy za celkovou cenu 49.000 Kč vč. DPH;
• uzavřením smlouvy o sml. budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s.,
pro uložení kabelového vedení na parc.
č. 4482/1 (PK 729/3) ve vlastnictví města
Černošice za 23.800 Kč;

• uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení na parc. č. 1934 ve vlastnictví
města Černošice za 500 Kč;
• splněním požadavků Povodí Vltavy, s. p.,
z 20. 10. 2010 uzavřít pro umístění nového
výústního objektu ČOV smlouvu o nájmu pozemků a sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene;
• uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 627 ve Slunečné
ul. v Černošicích, který je v majetku města.
Rada města nesouhlasí s:
• stavbou oplocení pozemku parc. č. 6211/16
u chatové osady Křižárna vzhledem k situování pozemku v aktivní zóně toku řeky Berounky a biokoridoru, kde je jakékoliv oplocování pozemků zakázáno;
• prodejem pozemku parc. č. 858/2 v Karlické ul. vzhledem k tomu, že je platným územním plánem určen pro komunikaci a případné
nové funkční využití plochy po první změně
územního plánu není dosud stanoveno.
Rada města:
• ukládá odboru investic doporučit žadatelce,
aby zvážila změnu způsobu vytápění budoucího RD na pozemku parc. č. 2917/100
v Malinové ul. jiným způsobem, který by ne-

•

•

•

•

vyžadoval zásah do komunikace s kvalitním
asfaltovým povrchem; v případě realizace
plynové přípojky rada souhlasí s realizací záměru za důsledného dodržení podmínek pro
užívání veřejného prostranství;
vybírá nejvýhodnější nabídku společnosti
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.,
na rekonstrukci části komunikace Berounská, Na Ladech a Ostružinová za celkovou
cenu 1.711.261,70 Kč a souhlasí s cenovou
nabídkou Ing. Nádvorníka na výkon funkce
technického dozoru investora (TDI) při rekonstrukci části místních komunikací ul. Berounská, Na Ladech a Ostružinová za cenu
18.000 Kč;
vybírá nejvýhodnější nabídku společnosti
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.,
pro „Opravu Puškinovy ulice po přívalových deštích v 6/2010“ za celkovou cenu
626.407,37 Kč vč. DPH a souhlasí s cenovou nabídkou Ing. Nádvorníka na výkon funkce TDI za cenu 8.000 Kč;
vybírá nejvýhodnější nabídku společnosti
AQUACONSULT, s. r. o., pro „Opravu vodovodu v Puškinově ulici“ za celkovou cenu
285.284,74 Kč vč. DPH a souhlasí s cenovou nabídkou Ing. Melichara na výkon funkce TDI za cenu 5.160 Kč vč. DPH;
vybírá nejvýhodnější nabídku společnosti
TeS, spol. s r. o., pro „rekonstrukci školní
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z radnice
kuchyně v ZŠ Černošice-Mokropsy – I. etapa“ za celkovou cenu 1.073.298 Kč vč.
DPH a souhlasí s cenovou nabídkou Ing.
Nádvorníka na výkon funkce TDI za cenu
12.000 Kč;
• bere na vědomí informace o vyhlášené výzvě č. 54 ROP SČ a souhlasí s připojením
města k žádosti o dotaci v rámci Svazku obcí
Dolní Berounka pro projekt cyklostezek;
dále souhlasí s tím, že vzhledem k časové
tísni nebude v souladu s vnitřním předpisem
města Černošice č. 5/2009 – nakupování
a výběr dodavatelů, proveden výběr dodavatele formou poptávkového řízení; a souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti CityPlan,
s. r. o., pro zpracování projektové dokumentace na stavby „cyklostezek Mokropsy“ vč.
geodetického zaměření trasy pro budoucí
„cyklostezky Mokropsy“ za cenu 97.800 Kč
vč. DPH;
• souhlasí s uzavřením dlouhodobé nájemní
smlouvy se společností KUKBURG HOLDING, a. s., pro užívání pozemků pod cyklostezkou od Osady Na Vírku na začátek
katastrálního území Radotín; dále souhlasí
s tím, že vzhledem k časové tísni nebude
v souladu s vnitřním předpisem města Černošice č. 5/2009 – nakupování a výběr
dodavatelů, proveden výběr dodavatele formou poptávkového řízení; a souhlasí s cenovou nabídkou společnosti CityPlan, s. r. o.,

•

•

•

•

pro zpracování projektové dokumentace
vč. geodetického zaměření na stavbu „cyklostezka Černošice“ za cenu 81.440 Kč
vč. DPH;
vybírá cenovou nabídku fy Jiří Majer – elektro pro dostavbu veřejného osvětlení u mateřské školy Pod Ptáčnicí za cenu 59.605 Kč
vč. DPH;
přijímá cenovou nabídku pana Ing. Omáčky
na úpravu projektu veřejného osvětlení v oblasti Lada – střed ve výši 18.700 Kč;
schvaluje sobotní provozní dobu sběrného
dvora v areálu technických služeb celoročně
8–12 h.;
vybírá nabídku firmy Smaltovna Mišík a souhlasí s objednáním 82 ks uličních cedulí za
cenu 46.658 Kč včetně DPH a dopravy.

MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města souhlasí s:
• opětovným uzavřením veřejnoprávní smlouvy
s obcí Vestec a zřízením detašovaného pracoviště;
• nákupem profesionálního detektoru alkoholu
FC 20 KIT, a to za cenu dle nejnižší ze tří nabídek, tj. 37.500 Kč vč. DPH od společnosti
Internet Detail, a. s.
ODBOR DOPRAVY
Rada města souhlasí se zrušením zóny s dopravním omezením na 40 km/h ve městě a se

zavedením rychlosti v obci na 50 km/h od
1. 9. 2011 a ukládá městské polici v souvislosti
s nabytím platnosti změny dopravního značení
zvýšit kontrolní činnost (dodržování rychlosti
projíždějících vozidel); dále souhlasí s umístěním nového dopravního značení omezujícího
rychlost na vybraných místech se zvýšeným
pohybem chodců, vč. dětí, na 30 km/h.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města souhlasí s předloženým rozpočtovým opatřením č. 26/2011 a ukládá FO realizaci RO č. 26/2011 do 14 dnů v návaznosti na
uzavření smlouvy mezi městem a dodavatelem
PKB.
RŮZNÉ
Rada města:
• schvaluje dokument Komunitní plánování
sociálních služeb města Černošice a dává
ho na vědomí zastupitelstvu;
• bere na vědomí námitku Občanského sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošice k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2011;
• s platností od 1. 8. 2011 pověřuje vedoucího OSSČ podepisováním smluv na poskytování terénní pečovatelské služby;
• schvaluje návrh Zprostředkovatelské smlouvy s paní Janou Sládkovou na prodej papírových parkovacích hodin (trafika u nádraží
v Černošicích).

Z 24. schůze Rady města Černošice ze dne 21. 7. 2011
Rada města:
• rozhodla o vítězi „Veřejné zakázky o poskytování telekomunikačních
služeb mobilních operátorů pro město Černošice“ – vybraný uchazeč:
Telefónica Czech Republic, a. s., IČ: 601 93 336 Praha 4, Michle,

Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 – nabídková cena 545.060,40 Kč
bez DPH;
• souhlasí s pořízením 30 ks PC bez monitoru, vč. operačního systému,
dle nabídky č. G11/91180, od společnosti Vidaron, a. s.

Z 25. schůze Rady města Černošice ze dne 26. 7. 2011
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města:
• jmenuje s účinností od 1. 9. 2011 Ing. Janu
Ullrichovou vedoucí finančního odboru MěÚ
Černošice;
• jmenuje s účinností od 1. 8. 2011 Mgr. Jiřího Tomana vedoucím správního odboru MěÚ
Černošice;
• ruší původní složení škodní komise: Ing. Součková – předseda, pí Kotounová – tajemník
komise, členové: Ing. Zuzánek, pí Březinová,
Mgr. Pazisová, Ing. Hrabáková;
• ruší původní složení likvidační komise: Ing.
Tilsch – předseda, pí Hoppová – tajemník
komise, členové: pí Petelíková, pí Rosičová,
p. Bulant, pí Huderová;
• schvaluje nové složení škodní komise: Bc.
Rosíková – předseda, pí Kotounová – tajemník komise, členové: Ing. Hrabáková, Ing. Zuzánek, pí Březinová;
• schvaluje nové složení likvidační komise: Ing.
Ullrichová – předseda, pí Hoppová – tajemník
komise, členové: pí Petelíková, Mgr. Brůčková, pí Rosičová, pí Macháčková, DiS.;
• schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ Černošice na konečný počet
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196, v souvislosti se zvýšením počtu pracovníků technických služeb z 15 na 16;
• schvaluje nový Organizační řád MěÚ Černošice s účinností od 1. 8. 2011.
Z ODBORŮ
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Rada města pověřuje Mgr. Sekerovou, advokátku, zastupováním města v soudním řízení
ve věci nároku o náhradu majetkové újmy ve
výši 4,421.000 Kč a nemajetkové újmy ve výši
5,000.000 Kč.
ODBOR INVESTIC
Rada města souhlasí s:
• vybudováním nového kabelového vedení NN
v ul. U Vodárny;
• vybudováním vjezdu do garážového stání na
pozemku č. parc. 394/6 v k. ú. Černošice;
• s přístavbou, nástavbou a stavebními úpravami stavby pro rodinnou rekreaci č. e. 01403,
stavbou studny, domovní čističky odpadních
vod zavedené do potoku Švarcava, přemostěním potoku a se zpevněnými plochami na
pozemcích č. parc. 581, 582, 583, 6196
v Karlštejnské ul.;

• vyčíslením víceprací na objektu MŠ Vápenice ve výši 86.929,50 Kč bez DPH;
• opravou střechy dvoupodlažního pavilonu
v MŠ Karlická v celém rozsahu za podmínky
poskytnutí záruky 60 měsíců a vybírá nabídku Milana Jakeše na realizaci opravy celé
střechy za 94.650 Kč bez DPH;
• uzavřením smlouvy o zprostředkování,
správě pojištění a poradenské činnosti se
společností RENOMIA, a. s., za účelem
provedení analýzy současných pojistných
smluv, poskytování poradenské služby v oblasti pojišťovnictví a zprostředkování uzavření
nových pojistných smluv ve prospěch zájemce;
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s.,
pro uložení kabelového vedení na parc.
č. 4289/1 ve vlastnictví města Černošice za
1.000 Kč.
Rada města nesouhlasí s:
• provedením terénních úprav pozemků
č. parc. 4271/53, 4271/54, 4271/26
v Radotínské ul. z důvodu nedostatečných
podkladů pro posouzení jejich rozsahu.

z radnice
Rada města:
• vybírá nejvýhodnější nabídku fy Jiří Lukáš pro
provedení stavebních úprav prostorů původního denního stacionáře v DPS na byt a prostor
pro pečovatelky města za cenu 20.000 Kč
vč. DPH;
• jmenuje členy hodnoticí komise pro otevírání obálek v rámci veřejné zakázky „Dodávka
a montáž osobního výtahu do objektu mateřské školy Černošice – ulice Pod Ptáčnicí“ ve
složení: 1. člen p. Kořínek, 2. člen pí Göttelová, 3. člen pí Červenková, 4. člen p. Jiránek,
5. člen p. Havránek a jako náhradníky této komise p. Nádvorníka, p. Wolfa, pí Hoppovou,
pí Podholovou a p. Hudce.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města ukládá vedoucímu FO postupovat dle zásad novelizované směrnice o vymáhání
pohledávek.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města souhlasí s nákupem 5 licencí
Office Std2010 č. G11/92051, od společnosti Computer Help, spol s r. o., jako jediného
účastníka ve výběrovém řízení, za 42.900 Kč
vč. DPH.
ODBOR SOC. VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Rada města souhlasí s uspořádáním výletu pro

černošické seniory v září 2011 a s úhradou dopravy v celkové výši do 11.000 Kč s DPH.
TECHNICKÉ SLUŽBY
Rada města:
• souhlasí s pronájmem žacího malotraktoru
na dobu 4 měsíců za nájemné ve výši 7.200,Kč/měs. od firmy Agromak ND, s. r. o.;
• vybírá nabídku fy Somaro na vyhotovení nových 3 ks a obnovu stávajících 10 ks vodorovného dopravního značení za celkovou cenu
54.600 Kč vč. DPH;
• souhlasí s proplacením faktury v hodnotě
25.094 Kč vč. DPH za opravu vozu Multicar.
ODBOR KULTURY
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního daru 10.000 Kč na financování festivalu
Lokálfest 2011 organizovaný Club Kinem.
RŮZNÉ
Rada města:
• souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí
v jednotlivých třídách MŠ Karlická na 25 dětí;
• přijímá nabídku firmy NAR marketing,
s. r. o., na bezplatný zkušební provoz, resp.
plný přístup do systému elektronických aukcí
PROe.biz, a to na měsíce říjen a listopad
2011, bez omezení počtu realizovaných aukcí a přijímá nabídku firmy NAR marketing,

s. r. o., na poradenské a organizační zajištění
aukce na výběr pojišťovny pro město Černošice a jím zřízené organizace za zvýhodněnou
cenu 10 tis. Kč + DPH.
Nákup elektrické energie a zemního plynu
na Českomoravské komoditní burze Kladno
pro město Černošice a zřízené organizace.
Rada města:
• bere na vědomí výsledky výběrového řízení
mezi 3 autorizovanými dohodci na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) za
účelem zajištění poradenství a součinnosti při
nastavení optimálních parametrů pro nákup
elektrické energie a zemního plynu, zpracování příkazu k obchodování (nákup elektřiny
a plynu) na ČMKBK (formou elektronické aukce) a vlastní zastupování zadavatele při nákupu elektřiny a plynu na ČMKBK;
• souhlasí s tím, aby město Černošice vystupovalo jako centrální dodavatel při společném
nákupu elektrické energie a zemního plynu
i pro jím zřízené organizace;
• vybírá cenově nejvýhodnější nabídku společnosti Prospeksa, a. s., ve výši 16 tis. Kč
+ DPH + 0,7 % z ceny dodávky elektřiny a plynu, tj. z objemu zprostředkovaných obchodů;
• bere na vědomí, že při nákupu komodit na
ČMKBK obchodní poplatek burzy činí 0,8 %
z objemu zprostředkovaných obchodů.

Z 8. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 21. 7. 2011
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje:
• uzavření smlouvy na elektronickou spisovou
službu „B“ č. MEUC-038914/2011 s obcí
Hvozdnice;
• zadání 1. změny územního plánu Černošice;
• zadání 1. změny regulačního plánu pro lokalitu „Javorová“;
• zadání 1. změny regulačního plánu pro lokalitu „V Lavičkách“;
• záměr prodeje pozemku parc. č. 97/2 –
zast. plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v obci
a k. ú. Černošice vč. stavby garáže zapsaném
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním
pracovištěm Praha-západ pro obec a k. ú.
Černošice na listu vlastnickém 10001 za
cenu 3.000 Kč/m2;
• záměr prodeje pozemku parc. č. 98/2 – zahrada o výměře 269 m2 v obci a k. ú. Černošice zapsaném v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro
obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém
10001 za cenu – a) severní části pozemku zatíženou věcným břemenem vedení energetické soustavy o výměře 80 m2 min. 1.500 Kč/
m2 a b) za zbývající nezatíženou část pozemku
98/2 o výměře 189 m2 min. 3.000 Kč/m2;
• záměr budoucí směny části pozemku PK
308/4 o výměře 816 m2 v k. ú. Černošice,
zapsaného na LV 2545 a pozemků parc.
č. 2751/6 o výměře 18 m2, parc. č. 2750/4
o výměře 24 m2, parc. č. 2750/2 o výměře
19 m2, všechny v k. ú. Černošice, zapsané na

LV 10001 u Katastrálního úřadu Středočeského kraje, Katastrální pracoviště Praha-západ,
za účelem výstavby chodníku a přechodu pro
chodce v křižovatce ulic K Lesíku a Školní;
• bezúplatné nabytí pozemku, označeného
v geometrickém plánu č. 3995-21/2011
– jako pozemek 6176/4 – ost. pl. o výměře 7.041 m2 v obci a k. ú. Černošice, který
vznikl oddělením z pozemku parc. č. 6176
o výměře 7063 m2 zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro SČ,
Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro
obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém
2628 městem Černošice od Středočeského
kraje uzavřením darovací smlouvy a schvaluje
zřízení věcného předkupního práva Středočeského kraje k uvedenému pozemku;
• finanční závazek města profinancovat projekt „Oprava Puškinovy ulice po přívalových
deštích v 6/2010“ s celkovými výdaji projektu ve výši 626.407,37 Kč, přijetí dotace na
tuto akci od MMR ČR ve výši 438.485,16 Kč
a s vlastními investičními náklady města ve
výši 187.922,21 Kč;
• soubor rozpočtových opatření č. 6/2011.
Novela vyhlášky o veřejném pořádku
Zastupitelstvo města Černošice přijalo návrh
usnesení:
I. Článek III. odstavec 2 se mění a nově zní takto:
2. Na území města Černošice je povolené používání hlučných strojů a zařízení (např. sekačky, pily, cirkulárky, brusky atd.) v pracovní dny
a v sobotu v době od 8.00 do 20.00 hod.;

II. Článek III. odstavec 3 se mění a nově zní takto:
1. V neděli a ve svátek v době od 14.00 do
20.00 hod. je povoleno používání hlučných
strojů a zařízení s výjimkou hlučných strojů
a zařízení používaných při stavební činnosti
(např. bagr, bruska, sbíječka apod.);
III. Zastupitelstvo města vydává OZV č. 3/2011,
kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 1/2009 o ochraně veřejného pořádku.
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Vestec
pro kvalitnější zajištění služeb městské policie
Černošice v katastru obce Vestec s účinností
od 1. 10. 2011 za dohodnuté náklady ve výši
2.000.000 Kč za 1 kalendářní rok.
Zastupitelstvo města Černošice nepřijalo návrh
usnesení: Zastupitelstvo doporučuje ponechat
zónu s omezením rychlosti na 40 km/h ve stávajícím stavu.
Plná znění zápisů ze zasedání zastupitelstva a schůzí Rady města najdete na webu
města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/
mesto-cernosice/vedeni-mesta/.
K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu u sl. Kolářové. V případě zájmu je možné
získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za stránku
(dle ceníku za poskytování informací).

Zkrácené verze zápisů schůzí rady města a zasedání zastupitelstva připravila Dana Jakešová, editorka IL.
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Plovárna, které se říkalo Sokolská
Vedle Občanské plovárny, kterou provozoval pan Chvojka, zůstával směrem po proudu volný břeh. Patřil až k prvnímu domku na
silnici na Lipence statkáři Zdeborskému.
Protože byl často při záplavách zatopen vodou Berounky, nebyl použitelný jako zemědělská půda. Část břehu od Občanské plovárny k přívozu, dnes lávce, měl snad dříve
pronajatou černošický Okrašlovací spolek,
ale po 2. světové válce byl pustý a zanedbaný, a tak se o něj začali zajímat někteří
členové Sokola, ale Sokolu nikdy nepatřil,
jen se mu říkalo Sokolská plovárna.
Vzniklý plavecký oddíl měl asi 40 členů
a okolo předsedy pana Müllera se vytvořila
parta pracovitých nadšenců, jako byli bratři
Rudolf, Antonín a Alex Paříkovi, paní Krasilová a další. Jejich heslem bylo, že celé
Černošice budou umět plavat. MNV Černošice nebyl nadšen, že vedle plovárny,
kde se vybírá vstupné, je bazén, kam může
přijít každý a pod vedením zkušeného instruktora se zdarma naučí plavat. V zimních
měsících vedla paní Krasilová v tělocvičně
plaveckou gymnastiku.

řídil si oddíl za 38.000 Kč podle projektu
Ing. Eduarda Víty dřevěný bazén na sudech (pontonový by byl drahý). Byl 25 m
dlouhý, měl startovací bloky, byl z impregnovaného modřínového dřeva a skládal
se z 10 dílů. Na podzim je jeřáb složil na
břehu do úhledné hromádky, kde bazén
čekal na další sezonu. Rodiče opět nebudou mít starost o dovádějící potomky.
Jaký byl jeho konec, se mi nepodařilo
zjistit.
Že to plavecký oddíl myslel s výukou
plavání vážně, svědčí účast na oblíbeném
závodě známém jako „Černošický (nebo
Kazínský) kilometr“. Start byl pod Hladkou skálou v Mokropsech a cíl na plovárně. Účast byla velká.
Později si členové oddílu začali stavět
soukromé chatičky, kde přespávali nebo
prožívali dovolenou. Postavili i klubovnu.
Poplatek dostával Státní statek. Po roce
1989 byl pozemek vrácen posledním
členům rodiny původního majitele. Dnes
patří novému majiteli.
A také tuto část historie Černošic vzala
velká voda.

Bazén na řece
O jakém bazénu že je to řeč? Protože
říční dno nebylo tak úplně bezpečné, po-

Milena Křížová
Foto: archiv autorky

-- Pan Müller, Schmidt a pí Krasilová --

z města a okolí

Prázdninový Lumek

-- Rok 1946, předávání cen Kazínského kilometru --

Letní prázdninové aktivity v Lumku znamenaly pro předškoláky i školní děti
každodenní cesty po okolních stezkách v lesích i po loukách směrem na
Lety, Hlásnou Třebáň nebo Karlík. Měli jsme spoustu možností, jak poznávat
stromy, trávy i květiny při celodenních hrách. Sice nám možná pršelo více
než jsme zvyklí, ale řekli jsme si, že z cukru nejsme! Aktivity jsme zakončili
indiánským dnem v Letech, kde jsme na břehu Berounky stříleli z luku, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze života indiánů a také jsme zvládli uvařit
polévku kotlíkovku.
Celý srpen děti v klubu Lumek na Mořince kromě procházek po okolí tvořily z materiálů, které nabízelo blízké pole, louka i les. Tam lze objevit spoustu
zajímavostí, jako jsou různé ulitky, kamínky vhodné pro malování nebo klacíky
a šišky. Dozrávala kukuřice, takže vlásky na panenku nebo jinou postavičku
nám vyrostly na poli přímo pod okny!
Barbora Tesařová

Pokud chcete být

informováni emailem
o kulturních akcích v Černošicích,
napište prosím na adresu

kultura@mestocernosice.cz
nebo
pavel.blazenin@mestocernosice.cz
a zařadíme Vás do mailinglistu.
-- Skok se vydařil. -12
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Nové kurzy
v KÁMOCLUBu
Odpolední klub pro děti KÁMOCLUB vstoupí v září 2011 do své třetí sezóny. Seznam
nabízených pravidelných aktivit pro děti do
10 let zůstává stejný. Každé pondělí a středu
bude probíhat výuka anglického jazyka
(13.45–14.30), sportovní příprava zaměřená
na basketbal (14.45–16.15) a protahovací
a posilovací cvičení (16.15–16.45). Všechny
aktivity jsou soustředěny do objektu Sokola
Dobřichovice. Pro děti z Černošic je poskytován svoz na začátek aktivit. Rodiče mohou
své děti zapsat na jednotlivé aktivity nebo na
celý blok činností.
Stálou nabídku rozšíří od podzimu 2011
skupinový a individuální kurz pro děti.
Skupinový kurz pro předškoláky „Příprava
pro nástup do školy“ je zaměřený na školní
zralost. Děti budou mít možnost prostřednictvím cvičení, her, pracovních listů a dalších
herně vzdělávacích prvků zlepšit své schopnosti v oblasti grafomotoriky, jemné motoriky,
budou rozvíjet řeč a slovní zásobu, prohloubí si
schopnost koncentrace a pozornosti a rozšíří
své rozumové schopnosti. Kurz začíná 3. 10.,
vždy v pondělí 14.30–15.30 v učebně Sokola
Dobřichovice. Je vhodný i pro děti, u kterých
se objevily problémy v souvislosti s adaptací
v zařízeních předškolního typu.
Další novinkou je individuální kurz určený dětem od 8 do 12 let „Práce s dítětem na
rozvoj pozornosti – kurz KUPOZ“. Spočívá
v pravidelných konzultačních setkáních s lektorkou, nutným předpokladem je přítomnost
dítěte i rodiče (ve 14denních intervalech).
Podmínkou kurzu je soustavná činnost s dítětem (20 min. denně). Kurz je vhodný i pro
děti, u kterých se objevily poruchy pozornosti,
které zhoršují nebo narušují školní výsledky.
Je určen dětem, u nichž byla diagnostikována
lehká mozková dysfukce a pro děti s poruchou
pozornosti provázenou hyperaktivitou. Termíny
(8–10 setkání) po dohodě s lektorkou.
Obě nové aktivity povede Mgr. Radmila Jedličková, zkušená speciální pedagožka s dlouholetou praxí v etopedii.
Schůzka zájemců o aktivity KÁMOCLUBu
se uskuteční dne 6. 9. od 17.30 v učebně staré budovy Sokola Dobřichovice (1. patro). Více
informací na www.kamoclub.cz.
Karolína Scalabroni

výstava se koná v Domě s pečovatelskou službou na Vráži
16. 9. od 14 do 18 hodin, 17. a 18. 9. od 10 do 18 hodin

Černošické stromy
Všimli jste si, kolik je v Černošicích krásných, ba
přímo unikátních stromů? Výstavu fotografií, na
nichž můžete obdivovat jejich majestátnost, podobu v různých ročních obdobích či nezvyklý tvar
květů, vytvořilo několik černošických nadšenců.
Autory myšlenky jsou paní Milena Křížová, paní
Milada Mašatová a známý černošický fotograf
Petr Kubín.
S podporou města Černošice připravili tito
milovníci černošické flóry velmi pěknou výstavu,
kterou během mariánské pouti navštívilo v prostorách základní školy v Komenského ulici několik desítek lidí. Abychom umožnili i dalším zájemcům výstavu fotografií zhlédnout, rozhodli
jsme se, že ji v září znovu instalujeme ve společenské místnosti v Domě s pečovatelskou
službou na Vráži. Výstava je otevřena v pátek

16. 9. od 14 do 18 hodin, v sobotu 17. 9.
a v neděli 18. 9. od 10 do 18 hodin. Vstupné
je dobrovolné.
Výstava ale nabídne víc než jen samotné záběry stromů, které nafotil převážně Petr Kubín. Prohlédnout si zde můžete i brouky a motýly, o něž
se postaral pan Helus. Paní Milena Křížová zase
doplnila informace z historie památných stromů,
kterých máme v Černošicích také hodně.
Přijďte se podívat. Budete překvapeni, kolem
jakých skvostů denně chodíme, a možná si během tohoto krátkého zastavení uvědomíte – tak
jako my – že jsou Černošice opravdu krásné.
Děkujeme nejen třem jmenovaným autorům
výstavy, ale i Janě Helusové, Evženii Němečkové, Jitce Fejfarové a Danielu Mašatovi, kteří se
také na přípravě výstavy podíleli.
Daniela Göttelová, místostarostka
Dana Jakešová, editorka IL

Lumek představuje novinky
V září se opět rozbíhá dětský klub Lumek
s řadou doprovodných kroužků, kurzů
a přednášek.
I letos pořádáme kurzy pro předškoláky,
které povede Mgr. Jana Doksanská, školní
psycholožka. Děti se budou hravou formou
skrze prostředí i aktivity seznamovat se školou. Scházet se budou v jedné ze tříd prvního
stupně ZŠ Dobřichovice.
Opět bude angličtina pro nejmenší
a výtvarka s keramikou s výtvarnicí Radkou Charapovovou. Nově přibude Flétnička
pro nejmenší, Jóga s pohádkou a Břišní
tanečky pro malé holčičky. Na Mořince
pořádá Lumek Artefiletiku, tedy výtvarku se
zážitkem.
Připravujeme také Grafomotoriku, kroužky
Dramaťáček a Korálkování.

Dále nabídneme přednášky na téma
„otázky ohledně školní zralosti dětí“ – co
nepodcenit při přípravě dítěte do první třídy
či jaké aspekty zvážit v záležitosti odkladu
školní docházky, využití volného času předškolních dětí. Zahrnuta bude i logopedie.
Přednáší Mgr. Jana Doksanská a Mgr. Martina Barchánková. Letos budou přednášky
rozšířeny i o homeopatii a první pomoc.
Přednášky jsou zdarma, a to díky příspěvku
MěÚ Dobřichovice.
Na podzim jsou připravovány také kurzy
Břišních tanců a Tvořivé víkendy s výtvarkou.
Více informací získáte na www.ilumen.
cz, tel. 731 488 774, e-mail: info.lumen@
seznam.cz.
Barbora Tesařová

MŠ Kvítek představuje projekt – MENSA PRO ŠKOLKY
Se zahájením nového školního roku přichází naše
Mateřská škola Kvítek s nabídkou seznámit laickou i odbornou veřejnost s projektem MENSA
PRO ŠKOLKY, podle kterého se bude s dětmi
v Kvítku již druhým rokem pracovat.
Společnost Mensa České republiky využila
příležitosti nabídky spolupráce ze strany Mensa
International a v roce 2009 se zapojila do projektu na podporu rozvoje rozumových schopností
u dětí předškolního věku. Celý projekt vznikl na
půdě srbské Mensy v zájmové skupině s názvem
Nikola Tesla Centre (odtud zkratka NTC). Velmi

zjednodušeně lze metodu NTC Learning představit jako systém učení dětského mozku za pomoci
speciálně sestavených cvičení, která vedou ke
zvýšení intelektových schopností u dětí předškolního věku. Prostřednictvím kombinace různých
způsobů práce s dětmi – motorická cvičení,
učení symbolů, trénování paměti a pozornosti,
využití hudby – dochází ke stimulaci zvyšování
počtu nervových spojení v mozku. Nejedná se
tedy o zvýšení inteligence, která je do značné
míry vrozená, ale o zvyšování využitelné kapacity
mozku dětí.

Prezentace metody NTC Learning proběhne v prostorách MŠ Kvítek ve čtvrtek
15. 9. 2011 od 17.00 hodin. Metodu NTC Vám
představí PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., která
je odborným garantem pro ČR. Součástí prezentace bude i ukázka metodických materiálů,
pracovních listů a deskových her.
Na všechny z vás, kteří mají zájem o nové
trendy ve výchovně-vzdělávacím procesu, se
těšíme.
Mgr. Vladimíra Ottomanská
ředitelka MŠ Kvítek
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FOTO: Petr Kubín

Garage sale II.

Bukifest
Mezi zajímavosti černošického kulturního podzimu se bezpochyby řadí II. ročník festivalu BUKIfest, který proběhne v sobotu 9. září od 19 hodin v Club Kinu. Festival připomene úspěšného
textaře a velkého černošického patriota Michala
Bukoviče, který otextoval řadu úspěšných hitů
pro mnoho špičkových interpretů naší hudební
scény.
Zpěváci a hudebníci, z nichž mnoho se stalo
jeho osobními přáteli, v rámci tohoto vzpomínkového večera zahrají a zazpívají těm, kteří Michala
Bukoviče znali spíše jako spoluobčana a souseda. Skladby, pod jejichž textem je jako autor
podepsán Michal Bukovič, patří do zlatého fondu
nejen jeho oblíbeného rokenrolu, ale také např.
jazzu či klasického country.
Všechny tyto žánry budou během festivalového večera mít své zastoupení. Jazz a swing bude
zastupovat např. špičková interpretka tohoto žánru Jitka Vrbová v doprovodu skupiny Hot Jazz
Praha a skladatele, textaře, hudebníka a producenta Stanislava Chmelíka. Klasický country styl
představí skupina Eldorádo s Tomášem Perglem.
Z rokenrolové nabídky jmenujme například Karla
Kahovce a Georg and Beethovens.

-- Textař Michal Bukovič --

Večer, kterým návštěvníky stejně jako vloni provede zkušený moderátor a recitátor Mirek Černý,
doplní promítání Michalových fotografií (byl mimo
jiné schopným fotografem) a ukázky z filmů, které
natočil o Černošicích během devadesátých let.

Po úspěšném jarním experimentu garážových výprodejů se na neděli 18. září chystá
další kolo. I když jsou práce na zahradách
a v domech stále v plném proudu, je možné,
že jste v útrobách vašich garáží, zahradních
domků či na půdě našli poklady a relikvie,
pro které už nemáte žádné použití, ale je
stejně tak možné, že právě takový poklad by
mohl potřebovat některý z vašich sousedů.
Pojďte to zkusit prodat mezi vraty.
Připomenu, že se jedná vlastně o alternativu blešího trhu. Rozdíl je ten, že věci prodejce nemusí nikam přenášet, jen je vyloží
na dvorek, vjezd či zahradu, svůj dům nebo
plot označí cedulkou, aby ho kupci našli,
a zábava může začít.
Prodávat může každý! Stačí, když disponuje kouskem pozemku, na který může vytahat vše, pro co už doma nemá užití, a rád
to nabídne dál. Club Kino opět nabízí pro
prodejce svou zahrádku.
Zájemci o účast (prodej) v garážových
výprodejích v Černošicích se mohou
přihlásit na webových stránkách http://
garage-sale.webnode.cz, kde se také
dozví všechny potřebné informace a nejaktuálnější novinky. K dispozici bude opět
mapka s vyznačenými domy, kde se dají
poklady ulovit. Těšíme se!
Bára Veselá

Petr Řehoř
rehor@stavitelstvirehor.cz

Michal Bukovič, úspěšný, a přesto skromný člověk
„Je to paráda lehnout si na záda a číst si,
s rukou za hlavou usínat s představou,
že jsem čísi.
Je to paráda s nikým se nehádat a číst knížku
a mít představu, že pro svou zábavu
zdolám výšku.“

„Až na vrcholky hor, kde slyšíš vítr hrát,
do kraje skalních měst i hnízd i hvězd
a zatoulaných stád.
Až na vrcholky hor, jsme vyšli ty a já a já,
to všechno tak dávno, tak dávno se zdá.“
Asi se najde jen málo těch, kteří by nepoznali refrény písní „Paráda“, kterou zpíval
Karel Zich, nebo „Až na vrcholky hor“, kterou zpívá Věra Martinová. První skladba je
ve stylu rock´n´roll, druhá country. Jejich
společným jmenovatelem je známý textař
Michal Bukovič (*17. 9. 1943–†31. 1. 2008),
rodák z Černošic.
Bydlel v Kazínské ulici, hned u Berounky, kde
měl i svoji vlastní lavičku. Mnozí ho budou mít
spojeného také s hospodou U Tetaurů, která
jejich rodině patřila a kterou jim po roce 1989
vrátili. Pár let tu dokonce osobně roznášel pivo.
Byl taky vášnivý vodák, s kamarády se vydával
sjíždět řeky každý rok. Teď v září by mu bylo 68
let. Před třemi lety ale podlehl rakovině. Jaký
vlastně byl? O tom jsem si povídala s jeho blízkými přáteli.
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„Michal chodil na gymnázium do Radotína
a pak pracoval u geologického průzkumu. Asi ve
20 letech ho poslali na zkušenou do zahraničí,
kde se zdokonalil v angličtině a odkud také vozil
nahrávky rock’n’rollu i country,“ vzpomíná Eman
Liška, žák Michala Bukoviče a dnes rovněž známý textař, rodák z Černošic. „Začali jsme spolu
hrát, už když mi bylo 15. Michal dělal hudbu i texty, já jen texty.“
Vzhledem k tomu, že uměl dobře anglicky,
psal nejen české texty, ale i anglické. Ty měli na
exportních deskách snad všichni naši zpěváci.
V této oblasti se mu povedl jeden opravdu husarský kousek. „Přetextoval do angličtiny text písničky Byl to šejn, který napsal Pavel Vrba a zpíval
Ladislav Vodička, o němž se říkalo, že je český
Johny Cash. Anglická verze se chytla v Americe,
což je fakt kuriozita,“ dodává Eman Liška. „Hlavně ale do češtiny přetextovával věci, co sem chodily z Ameriky.“
Hodně se věnoval country. Z této oblasti psal
snad pro všechny. „A spousta lidí by tu bez něj
ani nemohla existovat, například Greenhorns.
Spoustu textů ale napsal třeba i pro Country
Beat, Schovanky, Fešáky či Taxmeny,“ říká Dáša
Tučná, sestřenice zpěváka Michala Tučného
(*11. 1. 1947–†10. 3. 1995), který během své
pěvecké dráhy zpíval s několika country kapelami, mezi nimi i s Greenhorns.
Napsal i několik pěkných country textů pro
Věru Martinovou, jež žije také v Černošicích.
Třeba Dala jsem lásku řekám nebo Toulavý džíny.
Pro Karla Zicha (*10. 6. 1949– †13. 7. 2004) byl

dvorním textařem. Pro něj otextoval i české verze
písní Elvise Presleyho, například Měla na očích
brýle, Paráda či Léto, jak má být.
Písně s jeho textem najdeme i v repertoáru
takových zpěváků, jako je Waldemar Matuška,
Hana Zagorová, Helena Vondráčková (Nahrávám), Petra Janů (Už mi nevolej, Má to fór), Jiří
Korn (Karel nese asi čaj), Petr Novák či Miki Volek. A mnoho písní s texty Michala Bukoviče zpívá
také Karel Gott. K jejich přátelství se váže i jedna
veselá historka.
„Michal vždy v únoru dělal zabijačku a jednou
pozval i Karla Gotta. Ten se na ni moc těšil. Když
se ale blížil dohodnutý termín, volal Karel z Německa: - Přijedu až v březnu, to prase musíš
uchovat, než přijedu,“ vypráví Eman Liška. „Michal tedy krmil prase až do návratu Gotta, který
opravdu na zabijačku přijel. Když se najedl, zeptal
se ho Michal, jak mu chutnalo. Odpověď všechny pobavila. Mistr totiž řekl: – Bylo to dobré, ale
trochu tučné. – No bodejť ne, když jsem ho musel měsíc překrmovat, zněla odpověď Michala.“
Úspěch ale Michala Bukoviče nezkazil. „Byl
skromný, nenáročný, ale přitom schopný. Takový
introvert. Na rozdíl od jiných netoužil po popularitě, své písně spíš rozdával, než prodával. Zvláště v posledních letech byl víc uzavřený. Po smrti
Michala Tučného, Ladislava Vodičky (†1999)
z Country Beat a později Karla Zicha už vlastně
neměl moc pro koho psát. Tak takový Michal byl,“
uzavírá naše povídání Dáša Tučná.
Dana Jakešová
editorka IL
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Adresář sociálních a souvisejících služeb
Zdravotní a pečovatelské služby:
LÉKAŘI
praktický lékař pro dospělé
• MUDr. Věra Raková
tel: 251 641 045
e-mail: rakova.vera@tiscali.cz
Vrážská 327, Černošice 252 28
• MUDr. Zdeněk Březovský
tel: 251 642 472
Táborská 2025 (Centrum Vráž),
Černošice 252 28
praktický lékař pro děti,
dorost a dospělé
• MUDr. Iva Strnadelová
tel: 251 643 227
Dr. Janského 423, Černošice 252 28
praktický lékař pro děti a dorost
• MUDr. Radana Pokorná
tel: 251 640 349
e-mail: radana.pokorna@seznam.cz
Komenského 99, Černošice 252 28
stomatologická ordinace
• MUDr. Tomáš Strnadel
tel: 604 269 284, 251 643 227
Dr. Janského 423, Černošice 252 28
• MUDr. Renata Hovorková
tel: 251 642 399
e-mail: r.hovorkova@seznam.cz
V Horce 170, Černošice 252 28
• MUDr. Blanka Jáchymová
tel: 251 550 438, 602 192 194
Alešova 767, Černošice 252 28
- bezbariérová ordinace
interní dietologická ordinace
• MUDr. Jiří Poňka, Csc.
tel: 251 642 454, 603 422 534
Střední 368, Černošice 252 28
specialista pro choroby kožní,
kožní ambulance
• MUDr. Miloslava Březovská
tel: 251 642 472
Táborská 2025 (Centrum Vráž),
Černošice 252 28

gynekologická a těhotenská ordinace
• MUDr. Tomáš Frýda
tel: 602 336 223, 724 103 111
Dr. Janského 396, Černošice 252 28

Městském úřadě Černošice, oddělení
sociálních služeb, paní Haspeklová,
tel: 251 081 529 nebo Miroslav Strejček,
tel: 251 177 561, 251 177 562.

• MUDr. Alena Hujová
tel: 251 551 498, 724 773 053
e-mail: alenahujova@email.cz
Větrná 1766, Černošice 252 28

• Zdravotní středisko Všenory
MUDr. Blažena Švarcová
Dospělí – tel: 257 71 13 80
(Dobřichovice – tel: 257 71 24 16)
MUDr. Svatava Pajdlová
Dětské – tel: 257 71 13 80
(Řevnice – tel: 257 72 49 08)
U Hřiště 450, Všenory 252 31

Urologie
• MUDr. Marcel Hujo
tel: 251 551 557, 724 773 054
e-mail: mhujo@centrum.cz
Táborská 2025 (Centrum Vráž),
Černošice 252 28
LÉKÁRNY
• Adonia
tel: 251 643 435
e-mail: lekarna.adonia@seznam.cz
Reigrova 240, Černošice 252 28
• U sv. Kryštofa na Vráži
tel: 251 552 016
e-mail: lekarnanavrazi@seznam.cz
Táborská 2025 (Centrum Vráž),
Černošice 252 28
www.lekarnacernosice.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
• Centrum komplexní péče Dobřichovice
tel: 257 713 076, 723 603 600
e-mail: info@ckp-dobrichovice.cz
Na Vyhlídce 582, Dobřichovice 252 29
www.ckp-dobrichovice.cz
• Nestátní zdravotnické zařízení Řevnice
Praktický lékař, Dětský lékař, Gynekologie,
Chirurgie, Ortopedie, Neurologie, Dětská
neurologie, Ušní, nosní, krční a foniatrická
ordinace, Interna a diabetologie, Interna
a kardiologie, Ultrazvuková ambulance, Komplexní vyšetření kyčlí kojenců,
Léčebná rehabilitace, škola zad, Klinická
psychologie a psychoterapie, Pedagogická psychologie, psychoterapeutické
poradenství, Pedagogická psychologie,
poradenství v oblasti soc. vztahů, Urologie, Relaxační a rekondiční masáže

oční lékař
• MUDr. Zoja Moravcová
tel: 251 551 132
e-mail:ocnimoravcova@seznam.cz
Táborská 2025 (Centrum Vráž),
Černošice 252 28

• Nestátní zdravotnické zařízení
Dobřichovice
Oční ambulance, Kožní ambulance,
Logopedie (5. Května – budova základní
školy)

vnitřní lékařství
• MUDr. Šárka Bílková
tel: 603 142 199
Měsíční 1943, Černošice 252 28

Pozn.: Zveřejnění všech kontaktů na
jednotlivé lékaře v NZZ Dobřichovice
a Řevnice přesahuje možnosti tohoto adresáře. Získáte je na webu města v sekci
Zdravotnická zařízení nebo na

• ORL ambulance
(nemoci ušní, nosní, krční)
MUDr. Jiří Slezák
tel: 257 910 934
Zdravotnické zařízení, Sídliště 1100,
Praha-Radotín
SLUŽBY A PORADENSTVÍ
PRO SENIORY A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
• Dům s pečovatelskou službou
tel: 251 177 561, 251 177 564
e-mail: dps@mestocernosice.cz
Vrážská 1805, Černošice 252 28
www.dpscernosice.estranky.cz
- terénní pečovatelská služba
- ubytováním v bytech zvláštního určení
- akce pro seniory
DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
• HCSS, s. r. o.
Hadašová Ivana, tel: 7
 77 724 526,
312 619 145
e-mail: ivana.hadasova@homecare.cz
Zahradníčková Marie, tel: 777 724 528
www.homecare.cz
• Agentura Domácí péče Salus, s. r. o.
Zocherová Dana (Třebotov)
tel: 774 440 306, 257 930 150
e-mail: saluss.r.o.@seznam.cz
Kartouzská 204, Praha 5 150 00
• Most k domovu, o. s
tel: 603 239 255, 212 242 451
Žabovřeská 1227,
Praha 5 – Zbraslav 156 00
www.mostkdomovu.cz
- domácí ošetřovatelská služba
- domácí hospic
• Farní charita Neratovice
tel: 315 685 190
e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz
U Závor 1458, Neratovice 277 11
www.charita-neratovice.cz
(pobočka Černošice, tel: 251 512 222)
- terénní pečovatelská služba
- půjčovna kompenzačních pomůcek
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• Občanské sdružení Náruč
Denní stacionář Dobřichovice
tel: 257 721 312
- odborná péče a vzdělání pro děti a mládež s kombinovaným postižením
 odrý domeček Řevnice
M
tel: 602 603 257
- pomoc se začleněním do běžného života
www.os-naruc.cz
• Raná péče Diakonie Stodůlky
Diakonie ČCE – středisko Praha
tel: 731 445 504, 235 518 392
e-mail: r anapece@diakoniep13.cz,
strediskorp@volny.cz
Vlachova 1502, Praha 5 150 00
- terénní služba, popřípadě doplněná
ambulantní formou služby, poskytovaná
dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let,
které je zdravotně postižené
• Svaz tělesně postižených
v České republice, o. s.
tel: 222 317 489
e-mail: anna.bircakova@svaztp.cz
Karlínské náměstí 12,
Praha 8 – Karlín 186 00
www.svaztp.cz
- sociální poradenství, cvičení a plavání,
aktivizační služby
- prodej euroklíčů
- seznam přístupných míst s toaletami,
výtahy či plošinami
- půjčovna kompenzačních pomůcek
• Půjčovna kompenzačních
pomůcek Beroun
tel: 736 282 467
e-mail: o
 ostpeberoun@seznam.cz,
kohoutova.milada@seznam.cz
Bezručova 928, Beroun 266 01
• Život 90
tel: 222 333 500
www.zivot90.cz
• Svaz důchodců České Republiky, o. s.
pobočka Černošice – kontaktní osoba
Jiřina Pomahačová
tel: 251 177 539
Vrážská 1805, Černošice 252 28
(Dům s pečovatelskou službou)
www.sdcr-stc.estranky.cz
• Český červený kříž
tel: 251 104 111
e-mail: info@cervenykriz.eu
Thunovská 18, Praha 1 118 04
pobočka Černošice – kontaktní osoba
Alexandra Boušková
tel: 728 098 886, 251640131
Srbská 581, Černošice
www.cervenykriz.eu
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ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ,
SLUŽBY PRO DĚTI A VEŘEJNOST
• Základní škola Černošice-Mokropsy
PhDr. Zdeněk Moucha – ředitel
tel: 251 001 604
e-mail: zscernosice@zscernos.cz
Pod Školou 447, Černošice 252 28
www.zscernosice.cz
• Základní škola Černošice
tel: 251 640 367
Komenského 77, Černošice 252 28
• Základní umělecká škola
Ludmila Plzáková – ředitelka
tel: 251 641 480
e-mail: zus.cernosice@seznam.cz
Střední 403, Černošice 252 28
www.zuscernosice.cz
- výtvarný, hudební a taneční obor
• www.materskeskolky.cz
• Mateřská školka I.
Alena Janovská – ředitelka
tel: 251 642 433
e-mail: mskarlicka@seznam.cz
Karlická 1170, Černošice 252 28
• Mateřská školka II.
Kateřina Mandová – ředitelka
tel: 251 642 185
e-mail: ms2-cernosice@volny.cz
Topolská 518, Černošice 252 28
• Mateřská školka Vápenice
Pod Ptáčnicí, Černošice 252 28
Ve výstavbě – termín dokončení
XI-XII/2011
• Baby Club Ottománek
tel: 603 745 576
e-mail: babyclub@ottomanek.cz
Střední 2121, Černošice 252 28
www.ottomanek.cz
- školka
- plavání
- aktivity pro děti a dospělé
• Kryštof – anglická škola a školka
Sadová 61, Černošice 252 28
www.klckrystof.cz
- pro děti od 2,5 do 7 let
Kryštof club Junior
- pro školáky od 6 do 18 let
• Občanské sdružení Jeden strom
tel: 777 258 450
e-mail: jedenstrom@volny.cz
Dolnočernošická 443,
Lipence - Dolní Černošice 252 28
www.jedenstrom.cz
- školka
- zájmové kroužky
- poradenství

• Kindergarten – anglická školka
tel: 774 444 144
e-mail: cernosice@KinderGarten.cz
Jiráskova 825, Černošice 252 28
www.kindergarten.cz
• Mateřské centrum Tam Tam Mraveniště
tel: 603 283 939, 603 200 569
e-mail: mraveniste@seznam.cz
Komenského 2018, Černošice 252 28
www.tamtammraveniste.estranky.cz
-č
 tvrtek 9–11 hod. děti do 2 let v doprovodu rodičů
-p
 átek od 9–11 hod. děti 2–5 let v doprovodu rodičů
• Klub Loďka
Modlitebna Církve bratrské v Černošicích,
Hradecká 2192, Černošice 252 28
Ranšová Alena, tel: 604 539 843
e-mail: ransova.mas@seznam.cz
www.klublodka.blog.cz
pro děti od 3 do 6 let
• Dana Lesová (Černošice)
za pražský club Plaváček
tel: 603 430 416
- plavání doma v rodině 0–6 měsíců,
úchopy ve vaně, baby masáž, aromaterapie
• Dětský klub Vonoklasy
tel: 605 063 712, 605 243 998
(Libuše Hájková – kontaktní os.)
e-mail: detskyklub.vonoklasy@seznam.cz
Na Návsi 4, Vonoklasy 252 28
- pro děti od 3 do 6 let
www. dkvonoklasy.webnode.cz
• Rodinné centrum Fabiánek, o. s.
e-mail: rcfabianek@seznam.cz
Lomená 159 (budova ZUŠ, 1. patro),
Dobřichovice, Praha–západ
www.rcfabianek.estranky.cz
• Rodinné centrum Leťánek, o. s.
Ing. Markéta Huplíková – program centra
tel: 603 293 139
e-mail: info@letanek.cz
V Chaloupkách 36, Lety
www.letanek.cz
Hlídání dětí
• Hana Vernerová, Černošice
tel: 604 637 155
e-mail: h.vernerova@seznam.cz
• Marie Pechová, Černošice
tel: 776 068 774
• Zuzana Nováková, Černošice
tel: 776 302 392
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
• Městská knihovna
tel: 251 641 501
e-mail: knihovna@mestocernosice.cz
Riegrova 228, Černošice 252 28
www.naseknihovna.cz
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• Skautské středisko Černošice
tel: 604 363 481 (Ing. Petr Wolf)
e-mail: wlk@email.cz
V Horce 178, Černošice 252 28
www.skauticernosice.rajce.idnes.cz,
www.skaut.cz
• TJ Sokol Černošice
tel: správce: 608 261 124, 608 075 447
e-mail: sokol@mestocernosice.cz
Fügnerova 263, Černošice 252 28
www.sokol.mestocernosice.cz
- cvičení pro všechny věkové kategorie
- společenské aktivity
• Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus
tel: 602 236 751
e-mail: chorus.angelus@centrum.cz
Riegrova 1209, Černošice 252 28
sbormistr Martina Klimtová
www.chorusangelus.cz
• Model klub Černošice
tel: 251 643 091, 605 545 615
(Lumír Apeltauer)
e-mail: l.apeltauer@volny.cz
Pražská 1004, Černošice 252 28

• HC ZŠ Černošice: Klub házené
tel: 251 642 274 (Jan Vávra)
e-mail: vavra@psi-skola.cz
Pod Školou 447, Černošice 252 28
• Karate Černošice
tel: 603 811 651, Andrea Bergmanová
e-mail: info@karatecernosice.cz
Mokropeská 1802, Černošice 252 28
• Občanské sdružení Tygři Černošice
tel: 724 058 835 (Renata Honsů)
e-mail: renata@honsu.cz
Zimní stadion, Fügnerova 1244,
252 28 Černošice
• Tenisový klub Černošice
Jiří Morávek – správce, tel: 724 254 085
• Tenis Club Mokropsy
Kontakt: Marcela Tvarůžková
tel: 602 138 944
David Korbelář, tel: 725 801 005
• SK Černošice: Tenis
tel: 737 237 648 (Hynek Trnka)
e-mail: trnka@alimpex.cz
Fügnerova 1244, Černošice 252 28
www.sk-cernosice.cz

• Sdružení S dětmi a pro děti
tel: 251 643 091, 605 545 615
(Lumír Apeltauer)
e-mail: l.apeltauer@volny.cz
Pražská 1004, Černošice 252 28

• SK Černošice: Lakros
tel: 603 771 644 (Petr Loskot)
Fügnerova 1244, Černošice 252 28
www.sk-cernosice.cz

• Klub plastikových modelářů Černošice
tel: 777 211 653 (Kamil Dvořák)
e-mail: kadvorak@volny.cz
Komenského 2016, Černošice 252 28

• SK Černošice: Lední hokej
tel: 603 833 552 (Václav Skalnička)
e-mail: zimni.stadion@sk-cernosice.cz
Fügnerova 1244, Černošice 252 28
www.sk-cernosice.cz

• Kámo club s. r. o.
tel: 723 152 547
Jiráskova 784, Dobřichovice 252 29
www.kamoclub.cz
- vzdělávací programy
- sportovní aktivity
• The Redbrick House
Ing. Hana Jelínková
tel: 777 861 985
hanka.jelinkova@tiscali.cz
• SK Černošice: Fotbalový klub
tel: 251 643 488 (Petr Jahelka)
e-mail: pangogo@email.cz
Přípravka žáků 6–10 let
tel: 251 642 092, 603 289 985
www.sweb.cz/skcernosice
• SK Kazín - Dolní Mokropsy: Fotbalový
klub
tel: 602 378 092 (Jaroslav Knytl)
e-mail: jaroslav.knytl@cz.york.com,
skkazin@seznam.cz
SK Kazín – Dolní Mokropsy, Na Drahách
574 , Černošice 252 28
www.kazin.wz.cz

• Skate o. s.
tel: 724 722 002 (Jiří Vošahlík)
e-mail: skatecernosice@gmail.com
Dr. Janského 435, Černošice 252 28
• TJ - Kraso Černošice
Oddíl krasobruslení
tel: 603 841 861
(Monika Morgensternová)
e-mail: monika.morgenstern@post.cz
Slunečná 815, Černošice 252 28
• Nevers – skupina historického šermu
tel: 603 792 086 (Tomáš Kopačka)
e-mail: tomas.kopacka@nevers.cz
Mánesova 1955, Černošice 252 28
www.nevers.cz
• Alotrium – skupina historického šermu
Ing. Josef Kutílek
tel: 777 118 892, 603 448 892
e-mail: alotrium@alotrium.cz
www.alotrium.cz
• Reginleif – dámská taneční a šermířská
skupina
e-mail: reginleif@reginleif.cz
www.reginleif.cz

• Hudebně zábavný divadelní spolek
Timudej
tel: 777 179 217 Lukáš Růžek (jednatel
sdružení)
e-mail: hzds.timudej@seznam.cz
Mánesova 1037, Černošice 252 28
www.sweb.cz/timudej/html/menu.html
• Art Černošice
tel: 605 875 038 (Kamila Vošahlíková)
Šeříková 1502, Černošice 252 28
• Divadelní soubor Černošice
tel: 777 947 548 (Iveta Dušková)
e-mail: iveta.duskova@centrum.cz
Tyršova 930, Černošice 252 28
• E.I.T. Voices
Dívčí pěvecké uskupení
tel: 602 295 740 (Michaela Voldřichová)
e-mail: EIT-Voices@seznam.cz
Komenského 76, Černošice 252 28
• Folklórní soubor Pramínek
tel: 731 104 937 (Marcela Látalová)
e-mail: marcela.latalova@volny.cz
Vrážská 332, Černošice 252 28
www.zuscernosice.cz
• Masopustní spolek
tel: 731 509 883 (Jana Paďouková)
Srbská 583, Černošice 252 28
• Občanské sdružení JAZZ Černošice
tel: 251 643 180 (Josef Barchánek)
e-mail: josef.barchanek@siba.cz
Dr. Janského 953, Černošice 252 28
www.jazzcernosice.cz
• ProKultura, o. s.
tel: 608 977 431 (MgA. Jana Vavřínková)
e-mail: vavrinkova.jana@seznam.cz
Ostružinová 1794, Černošice 252 28
www.prokultura.blogspot.com
• Voiceband Brécy (Cantara schola castuliana)
tel: 608 279 775 (Eva Jansová)
e-mail: jansovaeva@seznam.cz
Na Vyhlídce 753, Dobřichovice 252 29
• ZO Český svaz zahrádkářů Černošice
kontaktní osoba Milan Boháč
tel: 251 643 041
Bezručova 912, Černošice 252 28
• TAK, o. s.
organizátor famářských trhů
tel: 603 153 783 (Eva Bachiri)
e-mail: info@cernosicketrhy.cz
Karlštejnská 261, Černošice 252 28
www.cernosicke.trhy.cz,
www.dobrichovicketrhy.cz
• Kvalitní životní prostředí města
Černošice – Občanské sdružení
tel: 251 641 379 (Eugen Tchýn)
e-mail: gerik@cbox.cz
Sadová 55, Černošice 252 28
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• První společnost za práva koček
tel: 737 601 008
e-mail: prava.kocek@atlas.cz
Na Bluku 431, Černošice 252 28
www.prava.kocek.kocky-online.cz
• Spolek pro partnerství evropských měst
tel: 251 643 178 (Ladislav Lešetický)
e-mail: leseticky@iex.cz
• HELPÍK, o. s.
Tomáš Stronček, DiS.
tel: 775 262 155
e-mail: t.stroncek@helpik.cz
- soutěž Helpíkův pohár
- kurzy první pomoci
• Spolu, o. s.
tel: 251 642 092, 604 268 000
e-mail: daniela.gott@gmail.com
Majakovského 1178, Černošice 252 28
- akce pro rodiny s dětmi, účast ve správních řízeních
CÍRKEVNÍ ORGANIZACE
• Církev bratrská
tel: 608 218 614 (Pavel Paluchník)
e-mail: cernosice@cb.cz
Modlitebna, Hradecká ul.,
Černošice 252 28
www.cb.cz/cernosice
• Římskokatolická farnost Třebotov
tel: 602 848 569
(P. Mgr. Zdeněk Skalický)
e-mail: TRS-farnosti@seznam.cz
Václava Balého 450/5, Praha 5 153 00
www.trs-farnosti.cz
Kontakty v Černošicích:
tel: 603 818 566 (Ing. Hubert Poul)
e-mail: pouling@volny.cz
• Komunitní centrum MaNa,
tel: 739 253 485 (Lucie Poulová),
603 303 572 (Milada Pajgrtová)
Komenského ul. 2018, Černošice 252 28
• Českobratrská církev evangelická
tel: 257 811 627 (Lydie Mamulová)
e-mail: radotin@evangnet.cz
Na Betonce 14, Praha 5 153 00
www.evangnet.cz
ZÁCHRANNÉ SBORY
• Tísňová volání 112
• Policie 158
• Městská policie 156
• Záchranná služba 155
• Hasiči 150
• TransHospital Řevnice
tel: 257 721 777, 601 204 404
SMS: 602 333 737 (pro neslyšící)
e-mail: trans.hospital@volny.cz
Mařákova 1080, Řevnice 252 30
www.transhospital.cz
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• ASČR – záchranná služba
tel: 14444, 14333
U Včely 1442, Praha 5-Zbraslav 156 00
www.ascr.cz
• Sbor dobrovolných hasičů Mokropsy
tel: 251 640 150
e-mail: hasici@sdhmokropsy.cz
Srbská 999, Černošice 252 28
www.sdhmokropsy.cz
• Sbor dobrovolných hasičů Černošice
tel: 728 060 508 (Oldřich Kačírek)
Radotínská 1328, Černošice 252 28
• Hasičský záchranný sbor – stanice Řevnice
tel: 257 72 04 32
Havlíčkova 174, Řevnice 252 30
• Policie České republiky
- Obvodní oddělení Řevnice
tel: 974 882 740, fax: 257 720 545
e-mail: pzooprevn@mvcr.cz
Nádražní č. 213, Řevnice 252 30
www.policie.cz
TECHNICKÉ A HAVARIJNÍ SLUŽBY
• Poruchy dodávky elektřiny
840 850 860
• ČEZ, a. s., zákaznická linka
840 840 840
• Poruchy vodovody – 602 324 785
Aquaconsult, s. r. o.
Dr. Janského 953, Černošice 252 28
• Poruchy plyn – 1239
• RWE, a. s., zákaznická linka
840 11 33 55
• Veřejné osvětlení – 800 101 109
Eltodo, a. s.
ÚŘADY
Městský úřad Černošice
I. Sídlo úřadu:

Riegrova 1209, 252 28 Černošice
tel. ústředna: 251 081 521
fax: 251 640 607
e-mail: podatelna@mestocernosice.cz
CZECH POINT
II. Odloučená pracoviště:

1. Městský úřad
Karštejnská, 252 28 Černošice
tel. ústředna: 251 081 521,
fax: 251 640 607
e-mail: podatelna@mestocernosice.cz
2. Městský úřad
Podskalská 19, 120 00 Praha 2
tel. ústředna: 221 982 111
e-mail: podatelna@mestocernosice.cz
3. Technické služby
Topolská 660, 25228 Černošice
tel: 251 641 183, 602 139 893
fax: 251 640 669
e-mail: technicke@mestocernosice.cz
CZECH POINT

4. Služebna městské policie
Kladenská 1151, Černošice 252 28
tel: 7
 24 060 620, 605 255 450,
251 642 153
e-mail: mestska.policie@mestocernosice.cz
Úřední hodiny městského úřadu
pondělí 8.00–17.00
úterý
8.00–12.00
středa 8.00–17.00
čtvrtek 8.00–12.00
pátek
8.00–12.00
III. Provoz sběrného místa pro nebezpečný
odpad a bioodpad technických služeb

Od 1. 9. 2011 dochází ke změně.
Celoročně bude stanovena otevírací doba
sběrného místa takto:
pondělí a středa 7.00–17.00
sobota 		
8.00–12.00
Sběrné místo se nachází v areálu odboru
technických služeb, Topolská 660,
Černošice-Mokropsy.
Bližší informace na tel: 251 641 183
• Česká pošta, s. p.
tel: 251 642 508, 251 642 581
Poštovní 228 , Černošice 252 28
• Správa CHKO Český kras
tel: 311 681 713, 311 681 023
e-mail: ceskras@nature.cz
č.p. 85, 267 18 Karlštejn
www.ceskykras.nature.cz
UŽITEČNÉ ODKAZY
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
www.mpsv.cz, tel: 221 921 111
• Ministerstvo zdravotnictví ČR
www.mzcr.cz, tel: 224 971 111
• Národní rada osob se zdravot. postižením ČR
www.nrzp.cz, tel: 266 753 421
• Liga vozíčkářů,
www.ligavozic.cz
tel: 537 021 493, 777 010 331
• Okamžik – sdružení na podporu nejen
nevidomých
www.okamzik.cz
tel: 241 409 531, 733 124 214
• Společnost pro hluchoslepé
www.lorm. cz, tel: 257 314 012
• Klub přátel červenobílé hole
www.klubpratel.wz.cz, tel: 775 164 190
• Centrum výcviku psů pro postižené
www.helppes.cz, tel: 603 769 864
• Osobní asistence
www.osobniasistence.cz
tel: 607 811 434
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Michalův salát
Herec Michal Nesvadba ani letos nevynechá uvedení svého divadelního představení určeného dětem v Lesním divadle v Řevnicích. Tentokrát to
bude v sobotu 10. září v 15 hodin (pro případ
deště je stanovena i náhradní varianta, a to neděle
11. září v 10 hod.). Pod korunami stromů uvede
představení s názvem Michalův salát. Jedná se
o jeho nejnovější titul roku 2011, který ovšem není
věnován jídlu, jak by se mohlo zdát, ale knihám.
Dětem představí své království knížek. Michal
a jeho knížky se postupně stanou kamarády. Cesta k tomuto přátelství však není úplně přímá.
A nebude chybět ani dobrodružství, které se
nestává jen v knížkách a při jejich čtení. Michal například objeví ve své knihovně snář, který má rád
klid a snění, oblíbenou knihu maminek – kuchařku, která před ním raději uteče, protože Michal si
občas myslí, že i z knížek může jen tak udělat sa-

Výlet pro seniory
do Liberce
Ve středu 21. září 2011 pořádá město Černošice druhý letošní výlet pro seniory. Tentokrát
pojedeme do Liberce, kde bude možnost
navštívit zoologickou zahradu s jedinečným
chovem bílého tygra indického. Pro milovníky
flóry zase nabízí město Liberec botanickou zahradu, která se nachází v blízkosti zoologické
zahrady. Pokud s námi nezavítáte do zoologické či botanické zahrady, máte možnost navštívit centrum Podještědí. Po cestě z Liberce se
podíváme ještě do Jablonce nad Nisou, kde
poobědváme a projdeme se po centru města.
Odjezd je v 8 hodin z parkoviště od Domu
s pečovatelskou službou, poté pojedeme po
trase „okružní linky“ č. 415 a bude tedy možné
přistoupit na zastávkách Vráž, samoobsluha,
Vráž, u transformátoru, Slunečná, U Kamenného mostu, Mokropsy, žel. zast., Dr. Janského a u nádraží v Černošicích.
Zajištění dopravy pro seniory je zdarma.
Přihlášky a případné podrobné informace
poskytneme na tel. čísle 251 177 561 nebo
608 513 111.
Miroslav Strejček
vedoucí oddělení sociálních služeb Černošice

-- V Liberci se podíváte
i do zoologické zahrady. --

FOTO: archiv MěÚ Černošice

lát. Dokonce se chvíli bude snažit domluvit i s cizincem, kterým je slovník cizích slov, ukrývající se
ve většině knihoven.
Každá knížka chce vyprávět příběhy. Jak to ale
dopadne, když Michal v knihovně najde knihu,
které její příběh někdo vzal? Kdo to byl? Na to děti
přijdou až na představení společně s Michalem
a jeho kamarádem telefonním seznamem.
Mimo knížek se v knihovně u Michala objeví
i malý, neposedný, ale roztomilý MOL. Jestli tam
bydlí, nebo si jen letí kolem, co má v plánu a zda
ho mají knížky rády, na to děti s Michalem společně také přijdou.
Legrační představení, v němž poprvé mluví
i Michalovy lepicí pásky, je plné nových zlepšováků a vynálezů, které rozvijí dětskou fantazii.
Vstupenky je možné zakoupit i v Černošicích
v restauraci Bolleta.
Dana Jakešová
editorka IL

FOTO: Pragokoncert

-- Michal Nesvadba připravil pro děti nové
představení, tentokrát o knihách. --

FOTO: archiv MěÚ Černošice

-- Zimní semestr bude věnován pěstování a využití jedlých a léčivých hub. --

Virtuální univerzita 3. věku v DPS
Od října 2011 začne v Domě s pečovatelskou službou již třetí semestr Virtuální univerzity 3. věku. V zimním semestru tentokrát
nabízí obor Pěstování a využití jedlých a léčivých hub. Výuka bude probíhat každé liché
úterý od 14 hodin ve společenské místnosti
v DPS, ul. Vrážská 1805.
Účelem kurzu je seznámit posluchače
s pěstováním jedlých a léčivých hub. Bude
též poukázáno na rozdíly v pěstebních postupech různých skupin pěstovaných léčeb-

Klub důchodců
Od 5. září se opět můžete těšit na pondělní besedy Svazu důchodců. Budou probíhat v Domě
s pečovatelskou službou, vždy od 14 hodin.
Zde si u kávy a zákusku popovídáme, třeba
o tom, co jsme zajímavého zažili v létě. V případě pěkného počasí si můžeme sednout i venku
v parčíku za budovou DPS. Připravujeme také
promítání filmů.
Také při našich posezeních oslavujeme životní jubilea našich členů. Třeba naše členka paní
H. Honcová slavila krásné 97. narozeniny. Šly
jsme jí popřát domů a byly jsme pohoštěny bábovkou, kterou naše oslavenkyně sama upekla.
Přejeme jí tímto hodně štěstí, zdraví a čilosti do
dalších let.

ných hub a jejich účinných látek. Součástí
kurzu jsou uvedené návody na pěstování
vybraných hub v domácím prostředí a na přípravu pokrmů z těchto hub.
Studijní poplatek za semestr: 200 Kč.
Více informací vám poskytneme na tel.
čísle 251 177 561 nebo 608 513 111 nebo
na www.dpscernosice.estranky.cz
Miroslav Strejček
vedoucí oddělení sociálních služeb
Černošice

A aby náš program byl pestřejší, zapojujeme
se do dalších aktivit. Přidat se můžete i vy. Od
září nám začíná v Sokole cvičení pro seniorky,
od října v DPS Virtuální univerzita 3. věku při
České zemědělské univerzitě v Praze.
Zúčastnit se můžete také výletů. V září nás
čekají hned tři zájezdy – 3. 9. se Zahrádkáři,
14. 9. s Českým červeným křížem a 21. 9. do
Liberce a Jablonce nad Nisou, který pořádá
město Černošice, oddělení sociálních služeb.
Na jednotlivé akce se můžete přihlásit dle nabídky v Informačním listu nebo můžete zavolat,
ráda vám podám informace.
Jiřina Pomahačová
Předsedkyně ZO Svazu důchodců
v Černošicích,
tel: 251 177 539
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Co chystá Leťánek od září
Blíží se začátek školního roku a s ním i pravidelné
aktivity pro děti.
Pro děti od tří let budou opět probíhat odpolední kroužky. Kromě tradiční Jógy pro děti či Tanečků pro kluky a holčičky vás čekají novinky.
Pondělní Angličtina pro děti respektuje, že
každé dítě se učí jinak – někdo pomocí říkanek
a písniček, jiný pohybem, další tvořením, to vše
pod vedením zkušené pedagožky.
Podobně čtvrteční Dramaťáček, kde děti rozvinou svoji fantazii hraním příběhů a pohádek,
zlepší výslovnost a posílí sebevědomí.
Na děti do tří let čekají středeční Batolata v akci
plné zpěvu, tance, tvoření a hraní na dětské hudební nástroje. Kdo chce svůj hudební talent rozvinout, nechť navštíví v pondělí hodiny hudební
školy Yamaha. Ani ti nejmenší do jednoho roku

nepřijdou zkrátka – ve středu mohou pomocí
říkadel, písniček a pohybových hrátek podpořit
svůj vývoj.
Odborné přednášky pro rodiny
Od 12. září začíná RC Leťánek s pravidelnými
kurzy angličtiny, němčiny či italštiny, cvičením pilates a především zajímavými odbornými přednáškami. V září to bude První pomoc pro rodiny s dětmi a kurz Montessori, v říjnu Respektovat a být
respektován či přednáška autorky Biokuchařky
Hanky Zemanové o zdravém a chutném vaření.
Nenechte si ujít i další mimořádné akce jako
jsou interaktivní hudební programy: zářijové Vyprávění dešťové hole či listopadové Bubnování
rodin s dětmi.
Více informací najdete na www.letanek.cz.

Černošické trhy
– o prodejcích
Při červnovém divadelně-dokumentárním
představení na farmářském trhu vyprávěli
někteří z prodejců o sobě a o zboží, které nabízejí. Vznikly z toho krátké reklamní
spoty a fotografie, které najdete na našich
webových stránkách www.cernosicketrhy.
cz, zveme vás k jejich zhlédnutí.
První zářijový trh u hotelu Kazín se koná
10. 9., divadlo zde začíná v 10 h, na 24. 9.
připravujeme dílny pro děti.
Občanské sdružení TAK
FOTO: Karel Znamenáček

Barbora Tesařová

Indiánská olympiáda
Na neděli 11. září připravilo rodinné centrum Leťánek pro děti i jejich rodiče Leťánkovu indiánskou
olympiádu. Akce začíná v 15 hodin v areálu Dětského domova Lety, a jak napovídá již název,
půjde o olympiádu netradiční, pojatou ve stylu indiánských her, znalostí a dovedností. V tee-pee
vás čeká ukázka indiánských trofejí, nádobí i ozdob. Kdo chce zjistit, jaký by byl lovec, může si
vyzkoušet lukostřelbu. A samozřejmě nebude chybět ani klasická indiánská soutěž – prohazování
šípu obručí. Otestovat můžete také své znalosti stromů a květin, stejně jako své schopnosti vyrobit
nádobí z hlíny.
Dana Jakešová, editorka IL

FOTO: archiv Aero Car Club Praha

-- Jak se dostal lopaťák z Hukvald do Černošic?
Dozvíte se na www.cernosicketrhy.cz. --

„AEROVKY“ se sjedou do Černošic
Opět po roce pořádá 17. září v Černošicích pražský Aero Car Club setkání historických vozidel značky Aero. Již tradičně se sjedou historická vozidla na parkoviště u Club Kina, kde bude k vidění celý výrobní program bývalé automobilky
od roku 1929 až k nucenému zastavení výroby po druhé světové válce. K vidění
budou i vozidla jiných značek, která jsou ve vlastnictví členů našeho klubu.
Zveme všechny zájemce o historickou techniku na výstavu těchto vozů, která
proběhne v době od 9.00 do 10.30 hodin, poté se vydají účastníci setkání na
jízdu po našem kraji, aby se po 14. hodině opět shromáždili na parkovišti u černošického Club Kina.

-- K vidění bude celý výrobní program vozidel značky AERO. --

Těšíme se na Vás
Za Aero Car Club Praha
Jindřich Šlesinger

Poznejte Černošice očima architektů
to a Černošice jako letovisko. Pokusí se rozklíObyvatelé řady českých a moravských měst
čovat, jakým způsobem jednotlivé role ovlivnily
budou mít v neděli 2. října v rámci festivalu Mezinárodní den architektury příležitost růst městské struktury, veřejné prostory i jednotlivé domy. Procházka zahrne stavby, které
nově objevit své město. Řada předních česzastupují obě role, stavby významných architekkých architektů a teoretiků architektury vyrazí
v tento den do ulic nejen svých
FOTO: Petr Kubín
rodných měst, kde provedou místní
obyvatele po zajímavých stavbách
současné architektury a upozorní
na krajinné a urbanistické souvislosti či zvláštnosti, ale i na nezdařilé
realizace či necitlivé zásahy. Taková
procházka je připravena i po Černošicích.
Procházka architekta Ondřeje
Synka a teoretika architektury Patrika Líbala se pokusí ukázat dvojroli
tohoto sídla – Černošice jako měs-- Vilu „Krystal“ navrhli architekti ze studia KSA. --
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tů i organické struktury samostavitelů (Kotěrovy
domy, stavby od KSA, Zdeňka Fránka, Ivana
Kroupy, Martina Rajniše, Markéty Cajthamlové,
rekreační chatu MS50 atd.).
Stejným způsobem můžete samozřejmě poznat i další města, např. Prahu, Plzeň
či Liberec. Celá akce vyvrcholí pouličním festivalem v Praze na Americkém
náměstí. Procházky jsou zdarma,
určeny široké veřejnosti se zájmem
o současnou architekturu.
Sraz v 9.30 před cukrárnou
Hájek & Hájková u nádraží. Na
procházku je třeba se zaregistrovat, kapacita je omezená. Informace o registraci budou uveřejněny na
www.dnyarchitektury.cz.
Dana Jakešová, editorka IL

z města a okolí

Zprávy
ze Sokola

turnaje. Minulou sezónu jich bylo 9. Problém je,
že jen málo rodičů je ochotných na ně s dětmi
cestovat. Záleží tedy dost na obětavosti rodičů,
zda nadcházející sezóna bude i pro děti lepší.

-- Oddíl stolního tenisu má i družstvo mladších
a starších žáků. --

Petr Zmatlík
oddíl stolního tenisu

Stolní tenis v Černošicích
Sokol Černošice má v současné době 364 členů, kteří cvičí ve dvou oddílech. Oddíl všestrannosti, který má většinu členské základny a oddíl
stolního tenisu s 20 členy. Stolní tenis původně
působil v Sokole Vráž, po jehož zániku před 16
lety se přestěhoval do Sokola Černošice. Oddíl stolního tenisu má dvě družstva dospělých
(družstvo A a družstvo B) a družstvo starších
a mladších žáků.
Družstvo A hraje 1. třídu okresního přeboru
a v této sezóně skončil na slušném pátém místě
z devíti. Družstvo B se po nevydařeném závěru
sezóny propadlo na 8. místo třetí třídy okresního
přeboru. Pro nastávající sezónu jsme oddíl posílili o jednoho hráče z krajského přeboru a zrušili
letní přestávku, takže trénujeme i o prázdninách
s cílem postoupit s družstvem B do druhé třídy
okresního přeboru. Žáci nemají pravidelnou soutěž, ale okresní svaz pro ně pořádá mládežnické

Co chystáme na září
Během prázdnin jsme v tělocvičně nechali nalajnovat hřiště na badminton – zájemcům nabízíme
pronájem ve volných hodinách za 100 Kč/hod.
Cvičební rok 2011/2012 zahájíme
12. září, viz rozvrh cvičení, který najdete i na
www.sokol.mestocernosice.cz. Všechny zájemce o cvičení srdečně zveme. Zároveň bychom
uvítali nové cvičitele, nedostatek jich je hlavně
u malých dětí, kde je o cvičení největší zájem.
Hodí se to zejména pro maminky nebo tatínky,
kteří s dětmi chodí cvičit. Absolvování cvičitelského kurzu zajistíme.
O víkendu 24. a 25. září probíhá celostátní
sokolská akce – Sletová štafeta, o které jsme
informovali v srpnovém IL.
V rámci této akce se bude konat v sobotu
24. 9. od 10 hod. na antukovém hřišti u sokolovny volejbalový turnaj smíšených družstev. Zájemci se mohou přihlásit u organizátora

2x FOTO: Petr Zmatlík

turnaje Jana Beneše (tel. 732 461 919). Startovné, které bude použito na odměnu vítěznému
družstvu, činí 100 Kč/družstvo.
V neděli 25. 9. bude probíhat vlastní štafeta po Černošicích, které se zúčastní všechny
věkové kategorie. V Club Kinu připravujeme promítání videozáznamu z župního sletu v Komárově
z roku 2006, jehož se zúčastnili naši cvičenci.
Bližší informace, včetně časového rozvrhu těchto akcí, budou zveřejněny na plakátech.
L. Müllerová, H. Fořtová

Sbor dobrovolných hasičů
ČERNOŠICE
oznamuje, že dne 13. 9. 2011 od 17 hodin

pořádá NÁBOR DĚTÍ od 6 do 14 let
do kroužku Mladých hasičů
Místo konání: Hasičská zbrojnice
SDH Černošice, Radotínská ul. 1128
– vedle restaurace Berounka

-- Družstvo A dospělých hraje 1. třídu okresního přeboru, letos skončili pátí. --

Výstava fotografií z Českého středohoří

Fotografické poutě Emanuela Otavského nemůže organizovat žádná turistická kancelář na světě. Vydává se pěšky s batohem a prostou výbavou
za různého počasí a v každé roční době. Prochází zarostlými stezkami,
kde se prodíral Karel Hynek Mácha.
České středohoří učarovalo už mnohým výtvarníkům. I vy se s ním můžete seznámit od 4. září s fotografickým pohledem černošického souseda
v mokropeské kapličce.
Pavel Blaženín, odbor kultury
pavel.blazenin@mestocernosice.cz

Velitel sboru: Tomáš Kačírek
mobil – 724 700 420
e-mail – Tkkacer@seznam.cz

Rozvrh Sokola – rok 2011–2012
skupina
den
čas
rodiče a děti – R+D
úterý
9–10
rodiče a děti – R+D
úterý
10–11
rodiče a děti – R+D
čtvrtek
15–16
předškolní děti - PD
středa
17–18
žákyně
středa
18–19
žáci
úterý
18.30–19.30
míčové hry – mladší děti středa
15.30–16.30
košíková - přípravka
pondělí, čtvrtek 16.30–18
gymnastika - mladší
úterý
15.30–17
gymnastika - mladší
pátek
15–16.30
gymnastika - starší
úterý
16.30–18.30
gymnastika - starší
pátek
16.30–18
stolní tenis - žactvo
pátek
18–19
stolní tenis - muži
úterý
19.30–22.30
stolní tenis – muži
pátek
19–22
stolní tenis - muži
sobota
9–12
ženy – VG - seniorky
pondělí, středa 9–10
ženy
pondělí
19–20
ženy
pondělí
20–21.30
ženy
čtvrtek
19–20.30
ženy
neděle
19–20
muži
čtvrtek
20.30–22
streetball
středa
19–21.30
Nácvik sletu – navazuje na cvičení běžných skupin
rodiče a děti
čtvrtek
16–16.30
předškoláci
středa
16.30–17
věrná garda
pondělí
10–11

vedoucí
Fořtová
Hřebcová
Dvořáková M.
Hřebcová, Čiháková
Polanecká, Dvořáková J.
Jandura
Pavlovská
Kořínek
Císařová
Lžičařová
Formánkovi
Formánkovi
Zmatlik
Zmatlík
Zmatlík
Zápasy B týmu
Fořtová
Műllerová
Breiterová
Kučerová
Pánková
Pánková
Tuháčková
Dvořáková M.
Fořtová, Čiháková
Fořtová
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kultura

Funkové osvěžení v podání JUICY FREAK
Veselou a energií sršící hudbu skupiny Juicy Freak si můžete přijít poslechnout v pátek 23. září od 20.30 do Club Kina. Sami sebe označují
na svém facebookovém profilu jako funk & groovy kapelu nebo také jako
10-ti členný funkový power band.
Juicy Freak vznikli v roce 2005, když se utvořilo jádro kapely, v němž
se spojily funk, soul, acid jazz a blues. Produkují převážně vlastní skladfoto: agentura Art

by, přičemž stylově čerpají zejména z funku 70. let, ovšem s vědomím
současných trendů. Již v roce 2008 koncertují po klubech v celé republice, vyjíždí i na různé festivaly, jako je např. Jazz a Little Otherwise v Lanškrouně, Votvírák 2008 a následující Votvírák Tour. Následovalo pozvání
do pořadu T-music chart na TV Óčko. Kapela se posouvá stále vpřed.
Dnes hrají Juicy Freak v desetičlenné sestavě tvořené dechovou, rytmickou a pěveckou sekcí. Hvězdou nejen pěvecké sekce, ale i celé
kapely je mladá černošská zpěvačka s úžasným hlasem Annamária
D‘Almeida. Že je vám to jméno povědomé? Nemýlíte se, Annamária se
účastnila třetí série talentové soutěže Česko hledá SuperStar. Už tehdy se stala miláčkem publika. A když ji porota nenechala postoupit do
semifinále, její fanoušci mohutně protestovali a žádali její navrácení do
soutěže. Říkalo se, že o ní i tak určitě ještě uslyšíme…
Dalšími členy skupiny jsou Vít Votruba - tenorsax, zpěv, Tomáš Feuerstein – kytara, zpěv, Vilém Mikyška – klávesy, Petr Brzák – baskytara,
Martin Meheš – bicí, Filip Zangi – perkuse, Lukáš Dittrich – trubka,
Tomáš Novotný – alt saxofon a Milan Bouda – trombón.
Více informací a ukázky najdete na http://bandzone.cz/juicyfreak
i na facebookové stránce Juicy Freak.
Koncert pořádá město Černošice. Vstupné 120 Kč
Dana Jakešová
editorka IL

-- Juicy Freak stylově čerpají zejména z funku 70. let. --

Pojeďte na výlet
do západních Čech

Baroko v hudbě a tanci

Spolek pro partnerství evropských měst pořádá ve dnech 23. až 25.
9. 2011 mezinárodní turistický víkend v okolí Mariánských Lázní. Zúčastnit se můžete i vy. Ubytování je zajištěno v příjemném hotelu Hubertus
v Lázních Kynžvart www.hotel-hubertus.cz. Cena za osobu je 450 Kč
včetně snídaně, pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením i TV.
Společně s přáteli z partnerských měst Gerbrunn a Themar pořádáme tyto akce každoročně a rádi bychom do našich řad pozvali i další
občany z Černošic. Znalost němčiny ani členství v našem spolku není
podmínkou, většina účastníků mluví i anglicky. Prosíme zájemce, aby se
přihlásili co nejdříve na adrese: j.landova@gmail.com nebo na telefonu
251 641 171.
Jitka Landová

Výstava
v mokropeské kapličce
Skupina 140 vás zve na svoji fotografickou výstavu, která bude zahájena 30. 9. 2011 v 17 hodin v Galerii sv. Václava v Mokropsech.
Budou zde vystaveny fotografie pěti témat, a to architektura, umění,
sport, příroda a černo-bílá fotografie.
Štěpán Aussenberg

Příznivci umění a hudby se mohou těšit na komponovaný večer barokní hudby a tance, který pořádá občanské sdružení ProKultura ve čtvrtek
22. září v 18.30 hodin v malebném prostředí zahrady ZUŠ Černošice
(a v případě špatného počasí ve Sboru církve bratrské na Vráži u Tesca).
Barokní hudba zazní v podání vynikajícího souboru Baroque Blond
Ensemble, který se specializuje na interpretaci staré hudby a vystupuje ve složení cembalo (P. Žďárská), barokní příčná a zobcová flétna
(M. Roubalová), barokní housle (M. Malá jako host), barokní violoncello
(H. Matyášová), barokní viola a tanec (J. Vavřínková).
Interpretky jsou absolventky HAMU a Týnské školy v Praze, která se
specializuje na interpretaci staré hudby. Mají za sebou mnohá úspěšná
vystoupení na festivalových pódiích v ČR i zahraničí.
Na programu jsou skladby J. M. Leclaira, G. Ph. Telemanna, H. I. F.
Bibera, J. B. de Boismortiera, G. F. Händela a J. F. Rebela. V závěru
koncertu se pak můžeme těšit na interpretaci barokního tance v kopii
kostýmu 18. století. A úplně na závěr čeká na zájemce vinná degustace
firmy Winepoint.cz a možnost malého posezení.
Program bude komentován a potrvá jednu hodinu, takže svojí délkou
je vhodný i pro nejmladší posluchače.
Koncert je finančně podporován Pražskou plynárenskou, a. s., a městem Černošice. Vstupné je 90 Kč, 40 Kč/senioři a děti, 30 Kč/žáci
ZUŠ. Možná rezervace vstupenek na e-mailu: prokultura@seznam.cz
nebo na telefonu 608 977 431.
Dana Jakešová, editorka IL
FOTO: archiv ProKultura o.s.

-- zleva: M. Roubalová, H. Matyášová, P. Žďárská, M. Štillerová --
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13.9.
út
KINO

LIDICE
ČR / 2011

režie: P. Nikolaev

drama

126 min

ZÁŘ

Í

VSTUP: 70,- Kč

VSTUP: 100,- Kč

20:00
hod
20:30
hod
16:00

20:00

19:00

hod
Hrají: :Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár, Zuzana Bydžovská ...
Příběh Lidic, je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod
připletli do cesty dějinám. Podle scénáře Zdeňka Mahlera nabízí pohled
na tragický osud Lidic za 2. světové války z neobvyklé perspektivy. Přibližuje
osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která stojí
na začátku celého příběhu. Jde o velkofilm plný emocí, který poukazuje na to,
jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin a způsobit tragédii.

BUKI FEST

VSTUP: 50,- Kč

16:00

20:00
hod

hod
Kamarádi Michala Bukoviče opět zahrají jeho písničky.
Dne 9. září proběhne již II. ročník BUKI Festu, kde kamarádi zavzpomínají
na textaře, producenta a místního starousedlíka Michala Bukoviče. Mimo jiné
zahrají a zazpívají Jitka Vrbová a Standa Chmelík, Tomáš Pergl a Eldorádo a další.

VSTUP: 70,- Kč

VSTUP: 120,- Kč

20:30
hod
Tato kapela se zaměřuje výhradně na jazzovou hudbu a její doménou jsou
vlastní kompozice, které vycházejí z blues, swingové éry a především moderního
jazzu. Urban Quintet koncertuje v předních českých i zahraničních jazzových
klubech a na festivalech.
srdečně zve Město Černošice

16.9. URBAN QUINTET
pá
LIVE

PAŘBA V BANGKOKU USA/2011 režie: T.Phillips komedie 102 min VSTUP: 70,- Kč 20:00
hod
Hrají:Zach Galifianakis,Ed Helms,Bradley Cooper, Ken Jeong, Justin Bartha ...
Po nezapomenutelné svatební rozlučce v Las Vegas nenechá Stu nic náhodě
a naplánuje zcela bezpečnou, poklidnou pozdní snídani. Jenže ne všechno se
vždy děje tak, jak se naplánuje. Co se stane ve Vegas to se sice může stát ve
Vegas, ale co se stane v Bangkoku, to si nedokážete ani představit ...

hod
ne
Představení vzniklo podle stejnojmenného tel. seriálu pro děti, který
před dvěma lety autorky napsaly pro dětské vysílání ČT. Zde se hravou formou
DĚTSKÉ dětem
vysvětlují základy hudební nauky.
DIVADLO Dvě humorné postavičky Klauník Notík a slečna Písnička, které provázejí
příběhem, mají dar bezprostřední komunikace, humoru a velký hudební talent.

10.9. DJ - DP1
so
Večer plný house music a electro progressive dance ...
DANCE
11.9. KLAUNÍK NOTÍK

9.9.
pá
LIVE

KINO

6.9.
út

hod
Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Amélie Pokorná, Matěj Převrátil, Bolek Polívka ...
ne
Na malebném náměstí stojí proti sobě dva domy. V jednom se nachází čistírna
DĚTSKÉ peří, v druhém má kabinet paní Hilda – vykladačka snů. Mezi nimi vládne
KINO nepřátelství na život a na smrt. Ale dědeček z čistírny nedávno objevil skrytý
svět snů v peřinách a umí z nich zlé sny odfiltrovat.

2.9. TANEČNÍ PÁRTY - DJ SYNDROM + HOST
VSTUP: 50,- Kč
pá
Večerem Vás provede DJ Syndrom + host
DANCE
3.9. JOSEPH “BOBBY” HOUDA
VSTUP: 80,- Kč
so
Blues rockový večer pro velké kluky a holky naplněný bluesovou náladou,
LIVE výbušností rocku a sentimentem moderní country.
VSTUP: 70,- Kč
4.9. V PEŘINĚ ČR / 2011 režie: F.A. Brabec muzikál 103 min

kultura

17.9. AERO CLUB
so
SRAZ

VSTUP: ZDARMA

9:00

hod
Po roce si Vás opět dovolujeme pozvat na setkání majitelů a příznivců
automobilů značky AERO. V sobotu 17. září se sjedou na parkoviště u Club Kina
Aerovky nejrůznějších typů a provedení, aby se představily v plné kráse. Letos
bude setkání ve znamení 80. výročí založení Aero Car Clubu a k vidění budou
nejenom automobily značky Aero, ale i výstavka o historii Aero Car Clubu.

USA / 2011

režie: J. Lasseter

animovaný

110 min

VSTUP: 70,- Kč

16:00

9:00
18.9. GARAGE SALE ČERNOŠICE - PRODEJ MEZI VRATY
hod
ne
Garage Sale je ideální cesta jak se zbavit kramrcajků,
GARAGE
které vám doma straší. Tenhle jarní/podzimní úklidový
rituál vám také může přinést nejen pár peněz,
SALE
ale i nejedno příjemné setkání se svými sousedy.
Možnost prodat / koupit máte i na zahrádce Clubu Kino.
Za místo se nic neplatí, stačí přijít a včas zabrat stůl.

18.9. AUTA 2

VSTUP: 120,- Kč

20:30

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ USA / 2011 režie: S.Gordon komedie 98 min VSTUP: 70,- Kč 20:00
hod
Hrají: Jennifer Aniston, Colin Farrell, Jason Bateman, Julie Bowen, Kevin Spacey ...
Jediná věc, která by udělala Nickovi, Kurtovi a Daleovi denní dřinu v práci
snesitelnou, by byla rozdrtit jejich netolerantní šéfy na prach. Podat výpověď
je bohužel nemožné, takže s podporou více než malého množství drinků a pár
pochybných rad od bývalého trestance si tři kamarádi vymyslí komplikovaný
a zdánlivě „blbuvzdorný“ plán, jak se navždy zbavit svých nadřízených.
Je tu však jeden problém ...

hod
Hrají: Owen Wilson,Cheech Marin,Tony Shalhoub,Larry The Cable Guy ...
ne
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel, jedinečný odtahový vůz
DĚTSKÉ Burák, se dostanou na úžasná místa, když je jejich cesta zavede za moře.
Tam budou soutěžit ve vůbec prvním celosvětovém závodě Grand Prix, kde se
má rozhodnout o nejrychlejším autě na světě.

KINO

20.9.
út

27.9.
út
KINO

Club Kino, Fügnerova 263, 252 28 Černošice - tel.: 251 640 397

ZUMBA - KAŽDOU STŘEDU OD 19:30

28.9. SETKÁNÍ ČERNOŠICKÝCH SPOLKŮ
VSTUP: ZDARMA 16:00
hod
st
Město Černošice Vás srdečně zve na tradiční setkání černošických
SPOLKY zájmových sdružení a spolků.
srdečně zve Město Černošice

CIGÁN Slovensko - ČR / 2011 režie: M. Šulík drama 107 min
VSTUP: 70,- Kč 20:00
hod
Hrají: Ján Mižigár,Miroslav Gulyas,Attila Mokos,Miroslava Jarábeková,Ivan Mirga ...
Adamovi, čtrnáctiletému romskému chlapci z osady, zabijí otce. Nikdo neví,
co se stalo. Nejsou svědkové ani důkazy. Matka po pohřbu dlouho netruchlí.
Chce zabezpečit děti, a tak se provdá za otcova bratra – zloděje a lichváře Žiga.
Adamovi se ze dne na den změní život. Najednou dospěl. Pomáhá matce, stará
se o sourozence a snaží se je ochránit před Žigovým vlivem. Má jen dvě radosti
– boxerský trénink a černookou Julku. Když matku odvezou do porodnice, otčím
vtáhne Adama a jeho bratry do svých pochybných kšeftů....

25.9. SVĚTÁCI ČR / 1969 režie: Z. Podskalský komedie 99 min VSTUP: ZDARMA 16:00
ne
Hrají: Jiří Sovák, Vlastimil Brodský, Jan Libíček, Jiřina Bohdalová, Jiřina Jirásková ... hod
SENIOR Skopec, Prouza, Petrtýl jsou tři venkovští fasádníci, kteří pracují v Praze
na obnově domů. Láká je pražský noční život, dají si ušít kvalitní obleky a najmou
KLUB si
na výuku společenské výchovy bývalého učitele tance Dvorského. Když Dvorský
uzná, že jsou již sdostatek vzděláni, vypraví se muži do Diplomat Grillu. Tady se
seznámí s třemi mladými ženami. Netuší, že jsou to dívky poněkud lehčího ražení,
které hledají v Diplomat Grillu bohaté pány, aby je mohly patřičně oškubat ... klasika.

Sraz všeho co má kola a vrčí ve 14:00 - 15:00.

24.9. KOLA A MOTORY
VSTUP: ZDARMA / STARTOVNÉ 20,- Kč 14:00
hod
so
Rozloučení s motosezónou 2011. Po tradiční vyjížďce "Okolo komína"
bude zlatou korunkou dekorována Miss kolomoto podzim 2011 a hodnotnými
SRAZ cenami
odměněno Gold kolomoto podzim 2011.

hod
Tato funková parta vznikla v roce 2005, když se utvořilo jádro kapely,
v níž se spojily funk, soul, acid jazz a blues. Repertoár je sestaven z vlastních
skladeb, stylově čerpajících zejména z funku 70. let, ovšem s vědomím
současných trendů. Mladá talentovaná zpěvačka Annamária, 4-členná dechová
sekce, poctivá funková rytmika s energickou kytarou a perkusemi, to vše
je nejlépe vychutnat si naživo.
srdečně zve Město Černošice

23.9. JUICY FREAK
pá
LIVE

KINO
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kultura

Nové knížky v městské knihovně
v Černošicích
Beletrie:
CRICHTON, Michael: Kmen Andromeda –
vědecko-fantastický romám o zavlečení smrtících mikroorganismů z vesmíru na Zem;
FIELDING, Joy: Nebezpečná zóna – psychologický román;
KELEOVÁ–VASILKOVÁ, Táňa: Duhový
most – román pro ženy;
LOMOVÁ, Lucie: Divoši – komiks pro dospělé;
LUSTIG, Arnošt: Dívka s jizvou – válečný
román;
MARINOVOVÁ, Zita: Důvěřuj, ale pak se
moc nediv – příběh tří žen a tří mužů, jimž sekunduje neméně zajímavý kompars, vás vtáhne do děje od prvních kapitol. Každá z nich je
vyprávěna konkrétním vypravěčem, a tak dohromady skládají mozaiku pohledů na patálie,
do kterých se nepoučitelné ženy a nenasytní
muži znovu a znovu vrhají;
McDERMID, Val: Bludiště temnoty – napínavý psychologický román;
POBEROVÁ, Slávka: Zlodějky vody – jsou
humorné a nostalgické příběhy studentek,
které se náhodou sešly na vysokoškolské
koleji;
ŠTROBLOVÁ, Jana: Úzkost na kost – poezie;
VIGAN, Delphine de: Ani později, ani jindy
– francouzský román.
Naučná literatura:
KURAS, Benjamín: Jak zabít civilizaci –
kniha o tom, jak islám dobyl Evropu a o nové
totalitě;
LAUNAY, Drew: Xenofobní průvodce –
Španělé – publikace o charakteristických povahových rysech, myšlení a jednání Španělů;
SOLLY, Martin: Xenofobní průvodce – Italové – publikace o charakteristických povahových rysech, myšlení a jednání Italů.
Pro děti a mládež:
ČECH, Pavel: Dědečkové – komiks;
GARCI, Kami: Kronika prokletých zaklínačů 1. díl – fantasy literatura;

URBAN QUINTET
a současný jazz

SIMON, Francesca: Lumpárny darebáka
Davida – volné pokračování knihy Darebák
David, v němž s Davidem, jeho rodinou a spolužáky zažijeme opět řadu téměř neuvěřitelných a veselých příhod;
KLIMENTOVÁ, Jana: Ema nejde do školky
– úsměvné vyprávění malé Emičky, na kterou
maminka nemá kvůli novému miminku vůbec
čas. Pro děti od tří let;
MOTÝL, Petr: O strašném drakovi pod krakovským hradem – polské pohádky;
VONDRUŠKOVÁ, Alena: Rodinné svátky
a oslavy – kniha zachycuje a popisuje nejdůležitější okamžiky v životě člověka od narození
po smrt.
Knihy v angličtině:
GRANT, John: Dr. Jekyll and Mr. Hyde
– zrcadlový text. Napínavý příběh o hranici
dobra a zla;
Knížky nakladatelství Oxford University
Press, zjednodušený text pro studenty:
BOWLER, Bill: Tristan and Izolde – rytířský
epos s milostnou tématikou;
WILDE, Oscar: The Happy Prince – pohádka.
Knížka pro děti:
POSPĚCHOVÁ, Yvona: Veselá obrázková
angličtina – vtipně a vesele ilustrovaná kniha.
Každá dvoustrana obsahuje jedno téma každodenního života, jako jsou například barvy,
tvary, roční období.
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Pavel Blaženín, odbor kultury
pavel.blazenin@mestocernosice.cz

-- Urban Quintet vznikl na jaře roku 2009
na popud klavíristy Jakuba Urbana. --

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

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

naše telefonní číslo: 251 641 501,
naše e-mailová adresa:
knihovna@mestocernosice.cz, on-line katalog
knihovny najdete na webových stránkách města:
www.mestocernosice.cz nebo na webových
stránkách knihovny: www.naseknihovna.cz/
cernosice

Začíná 5. ročník koncertů Společná věc
Prožitek z mimořádného zvuku Vodnářského
zvonu, který dle odkazu pradávných generací pomáhá harmonizovat celou bytost, můžete
okusit 22. září v 19 hodin v Berouně (sál České
pojišťovny, Wagnerovo nám. 1541). Právě tento
unikátní koncert Tomáše Pfeiffera totiž odstartuje
již 5. ročník koncertů Společná věc.
Připraven je zbrusu nový program. Parabolická
filmová projekce, která doprovází hru na Vodnářský zvon, ukazuje neobyčejnost, jedinečnost i tajemnost toho, co je kolem nás. Na co se můžete
těšit? Budou promítnuty netradiční a doslova unikátní záběry horských vodopádů, zajímavá a tajuplná místa naší Země, překrásné snímky vesmíru
– galaxie, hvězdokupy a mnoho dalšího.

V pátek 16. 9. od 20.30 proběhne v Club
Kinu koncert v podání skupiny Urban Quintet, která hraje ve složení Jakub Urban
– band leader, klavír, Michal Wróblewski –
saxofony, Jan Pisklák – kytara, Matěj Černý
– kontrabas, Jan Chalupa – bicí. Tato kapela se zaměřuje výhradně na jazzovou hudbu
a její doménou jsou vlastní kompozice, které
vycházejí z blues, swingové éry a především
moderního jazzu. Urban Quintet koncertuje
v předních českých i zahraničních jazzových
klubech a na festivalech (Agharta, Jazzdock,
Reduta, Cairo Jazz Fest – Káhira atd.). Samotnou hudbu Urban Quintetu nelze jednoznačně charakterizovat. Mísí se v ní spousta
vlivů od vážné hudby přes hudbu populární
až k současnému jazzu. Základním kompozičním prvkem je melodické téma, které se
obohacuje aktuálním rozpoložením a invencí. Proto z každého provedení skladeb lze
vycítit osobitou atmosféru a energii. Více informací najdete na www.urbanquintet.com.

Každý koncert je originál – Tomáš Pfeiffer
nehraje podle not a atmosféra každého místa je
jiná. Je to jedinečný svět rezonance, která zní
prostorem a zní i námi. Budete-li chtít, na konci
koncertu se můžete přijít podívat na hru zblízka.
Zážitkem je krásný svět kapiček vody, které se
vznášejí vysoko nad vodní hladinou. Voda, která
je součástí nástroje, vykresluje na hladině zajímavé rezonanční obrazce, a je tak doslova nevšedním obrazovým i zvukovým záznamem hry.
Vstupenky v ceně 140 a 100 Kč (studenti, ZTP,
děti, důchodci) lze objednat objednat na www.
dub.cz, informace také na tel: 737 198 683.
Dana Jakešová
Editorka IL

FOTO: www.urbanquintet.com

Pozvánka
na Svatováclavské
setkání spolků
Zveme zástupce místních spolků a sdružení
na neformální pracovní setkání v Club Kinu
ve středu 28. 9. od 16.00. Zároveň vás prosíme, abyste na webových stránkách města
zkontrolovali, zda je vaše organizace uvedena
v sekci Spolky, kluby a další a zda jsou informace o vaší činnosti a kontakt na vás aktuální.
Případné změny a doplnění stávajících údajů
můžete posílat na adresu kultura@mestocernosice.cz.
Na setkání s vámi se těší vedení města
a členové komisí pro kulturu a památky
a pro školství, mládež a sport

kultura

Na co se můžete těšit v říjnu
• Koncert Ireny Budweiserové v černošickém kostele
V neděli 16. října od 18 hodin se v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie uskuteční koncert
Ireny Budweiserové. Zpěvačka, známá především z účinkování ve Spirituál kvintetu, si do Černošic
přiveze svou doprovodnou kapelu složenou z vynikajících instrumentalistů – kontrabasistu Víta Fialu
a kytaristy Jaroslava Šindlera a Miroslava Linku.
Vstupenky v ceně 140 Kč je možné zakoupit již nyní v předprodeji v minimarketu na černošickém
nádraží nebo v den konání koncertu před kostelem za 150 Kč.
• Rocková legenda Vladimír Mišík vystoupí v Club Kinu
FOTO: Ivan Prokop
V pátek 21. října od 20.30 se můžete těšit na koncert Vladimíra Mišíka a kapely ETC. Vladimír Mišík je bezesporu jednou
z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let
20. století. Mnohé Mišíkovy písně, často na texty známých českých básníků (Václav Hrabě, Josef Kainar, Jiří Dědeček atd.),
doslova zlidověly a jsou ozdobami „kytarových večírků“ několika
generací.
Vstupenky je možné zakoupit od 5. září v předprodeji
v minimarketu na černošickém nádraží za 200 Kč, na místě
za 250 Kč.
Pavel Blaženín
odbor kultury
pavel.blazenin@mestocernosice.cz

Písmenková soutěž
pro prvňáčky
Protože září je nejen prvním podzimním měsícem, ale i měsícem, kdy poprvé usednou do
lavic prvňáčci, chtěli bychom je pozvat také do
naší knihovny. Nebude to pro ně asi návštěva
první, protože už jsme je u nás přivítali na jaře
jako předškoláky z mateřské školky. Doufáme
však, že to nebude ani návštěva poslední.
A co je v knihovně kromě regálů plných
knih čeká? Celé září bude probíhat písmenková soutěž pro prvňáčky, každý si při návštěvě
vybere jedno písmenko a v říjnu vylosujeme tři
písmenka vítězná a výherce odměníme hezkou knížkou.
Také registrace do knihovny bude pro naše
malé čtenáře zdarma, jako noví majitelé čtenářského průkazu si budou moci vybrat i něco
dobrého na zub.
Irena Šilhánková
knihovnice

inzerce
VENČENÍ - HLÍDÁNÍ - SOCIALIZACE PSŮ
Studentka s dlouholetou zkušeností se psy
nabízí kompletní psí servis.
Tel. 603 220 168, e-mail: venceni.hlidani.psu@seznam.cz
www.venceni-psu.snadno.eu

Prodáme byt 2+kk, 57 m2
v přízemí bytového domu
Komenského ul., Černošice
cena: 2.880.000,- Kč
kontakt: 606 456 660 (RK prosím nevolat)
Nabízím

DOUČOVÁNÍ Z MATEMATIKY pro žáky ZŠ.
Žákům 8. a 9. tříd intenzivní přípravu
na přij. zkoušky na SŠ.
Blízko školy, dlouholetá praxe. Tel. 776 673 656

Firma nabízí stavební práce
včetně bourání, betonování, izolací,
zdění, omítek a štuky (i benátský štuk),
obklady, dlažby (i zámkové),
zateplení budov a rekonstrukce

Sergej: 776 231 552
Možnost zapůjčení pracovníků
na stavby
5.6.2011
11:11 Stránka

inzert_kontejner_01:Sestava 1

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA

Soukromá lektorka přijme od září 2011 ke studiu

ODVOZ SUTI A STAVEBNÍHO ODPADU
ZEMNÍ PRÁCE

FRANCOUZSKÉHO JAZYKA (od začátečníků)

Karel Pešata, Karlštejnská 1510, 25228 Černošice

žáky 2. stupně ZŠ, příp. středoškoláky.
Privátní výuka bude probíhat v malých skupinkách (max. 5 studentů)
1x týdně v RD 5 min. pěšky od ZŠ Mokropsy
Cena: 240,- Kč / hod. (60 min.)
Odborná kvalifikace:
- 12 let zkušeností s výukou jazyků
- Mezinárodní certifikát nejvyšší úrovně (DALF)
- Postgraduální studium ve francouzském jazyce na univerzitě v Lyonu

Uzávěrka přihlášek: 4. 9. 2011 (tel. č. 722 698 977)

Tel.: 737 880 333
Koupím chatu

k celoročnímu obývání mimo zátopovou oblast
v Černošicích - vhodnou pro rodinu s dětmi

Cena do 1.500 000 Kč
Kontakt: 732 784 934
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