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-- Na dům Krystal, oceněný hlavní cenou
soutěže Grand Prix 2008, z dílny atelieru KSA
si musel každý sáhnout. --

-- Letní dům pro manžele Fröhlichovi od J. Kotěry (1902) se na moment stal
veřejně přístupnou expozicí kvalitní architektury. --

Den architektury se vydařil
Byla neděle 2. října, na toto podzimní datum nádherně slunečný den. A po Černošicích se již od rána pohybovala skupina téměř 200 lidí. „Co se to děje?“ bylo často
slyšet otázku od kolemjdoucích či ze zahrad domů. Nešlo o žádnou demonstraci,
jak to mohlo vypadat, ale o unikátní procházku po architektonických zajímavostech
Černošic v rámci světového Dne architektury. Provázel nás architekt Ondřej Synek
společně s Patrikem Líbalem z Karlovy univerzity, který se specializuje na historii
architektury.
V České republice se organizace tohoto svátku
architektury zhostilo občanské sdružení Kruh,
které se zaměřuje na současné dění v architektuře. Procházky vedli architekti a teoretici
architektury. Ta po Černošicích byla jednou
z nejúspěšnějších. Na místo srazu u cukrárny
dorazilo bezmála 200 nadšenců architektury
napříč všemi generacemi. Tak hojnou účast
nikdo nečekal. Z původně plánovaných 3 až 4
hodin se procházka protáhla prakticky na celý
den. Do konce ovšem vydržela jen malá sku-

pina. Těm z vás, kteří se jí nemohli zúčastnit
nebo si ji neprošli až do konce, i všem ostatním
procházku přiblížíme na stránkách IL. Dnes
vás architekt Ondřej Synek seznámí s tím, jak
svoji procházku koncipoval, v dalších vydáních
se bude věnovat dvěma hlavním tématům procházky, tedy dvojí roli Černošic: Černošicím
jako letovisku a Černošicím jako městu a poté
typické černošické stavbě, letnímu bytu – vile.

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ – postupně nebo jednorázově?
Veřejná prezentace a diskuze
v pondělí 14. listopadu, 18.00 Club Kino, Fügnerova ul.

Dana Jakešová, editorka IL

Pokračování na str. 12

-- Osada Údolí Staré řeky: Konečně skutečná
městská zástavba v pseudoměstě Černošice? --

-- Úžas nad prosklenou verandou
Hořejšovic vily nabil novou energií
utrmácené účastníky exkurze. --

Příští zasedání zastupitelstva se koná
v úterý 1. 12. od 19 hodin v Club Kinu.
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z radnice

Jednou větou...
• Černošice uspěly se žádostí o dotaci na rekonstrukci ulice Komenského – výbor Regionální rady ROP Středočeského kraje schválil dotaci 9,54 mil. Kč z uznatelných nákladů 13,16 mil.
Kč; Svazek obcí Region Dolní Berounka uspěl
s dotací na autobusové zastávky a obec Zadní
Třebaň s žádostí o podporu kulturních akcí v celém regionu.
• Architektonické vycházky po Černošicích se
v rámci Dne architektury o prvním říjnovém víkendu zúčastnilo téměř 200 lidí.
• Pan ředitel Zdeněk Moucha se po 18 letech
úspěšného vedení naší školy připravuje na odchod do penze a radnice chystá vyhlášení konkurzu na nového ředitele.
• Na několik hodin po výpadku proudu zcela
zkolabovala čistírna odpadních vod.
• Na Svatého Václava se v Club Kinu sešli zástupci místních kulturních, sportovních a dalších
spolků a sdružení s vedením města; setkání
s noblesou a vtipem moderoval Števo Capko.
• Paní H. Řepová odstoupila na protest proti
zvýšení daně z nemovitosti z funkce předsedkyně sociální komise a rada na její místo jmenovala místostarostku D. Göttelovou.
• Koncertní piano Petrof základní umělecké
školy projde nákladnou generální opravou.
• Rozpočet města ohrožuje další kostlivec z minula související s prodejem městského pozemku v oblasti Vápenice, kde se město koncem
roku 2008 podpisem starosty A. Rádla zavázalo
pod sankcí vysoké smluvní pokuty 5 % z kupní
ceny 4,2 mil. Kč měsíčně, že zde mimo jiné do
konce roku 2009 zruší stavební uzávěru a vybuduje přístupovou komunikaci; smluvní pokuta
by dle kupce pozemku mohla k dnešnímu dni
převýšit 4 mil. Kč, neboť podle něj stavební uzávěru město zrušilo až 2. 11. 2010 a komunikace
byla uvedena jen do tzv. předčasného užívání;
věc budeme řešit způsobem minimalizujícím náklady pro město.

• Město Černošice spustilo svoji stránku na Facebooku a tamtéž vytvořilo i otevřenou skupinu
Kultura v Černošicích.
• Od firmy Konstruktiva jsme převzali dokončenou stavbu nové mateřské školy Pod Ptáčnicí a rada města schválila proplacení poslední
skupiny víceprací; do školky nastoupili nábytkáři, ředitelka a první noví zaměstnanci; zápis
dětí proběhne počátkem prosince, termín
bude nejméně dva týdny předem upřesněn na
webu města a na vývěskách.
• Starosta, tajemník, část radních, všichni vedoucí odborů úřadu a další klíčoví pracovníci
2 dny na zvláštním zasedání diskutovali strategii, jak i přes pokračující propady daňových
příjmů zajistit další zvyšování kvality a efektivity
práce městského úřadu.
• Na ulici Dr. Janského byl dobudován přechod pro chodce v místě dětské ordinace.
• Po letech, kdy město kontroloval stále stejný
najatý auditor, přišli na naši žádost zdarma na
důkladný přezkum auditoři z krajského úřadu;
po předběžném dvoudenním šetření v říjnu
bude následovat další v lednu a pak samotný
audit s konečným výrokem v březnu.
• Dosud blátivou zkratku přes pole pod mokropeskou školou jsme po dohodě s majiteli pozemků na zimu vysypali pískem.
• Vedení města předložilo majiteli pozemku
za hotelem Slánka a majitelům pozemků pod
mokropeskou školou své návrhy ohledně budoucího vlastnického řešení těchto lokalit
v centrálních částech města.
• 6. listopadu v 16 h odpoledne přijede do
Club Kina princ Bajaja ve vynikajícím podání
V. Marčíka a 16. listopadu ve 20 h světová
jazzová zpěvačka Melanie Scholtz, která již
jednou vystupovala v Praze a v Černošicích
počátkem roku.
• V naší historicky druhé velké elektronické
aukci se utkaly tentokrát pojišťovny o komplexní pojištění majetku, odpovědnosti a autoflotily
města a jeho 4 zřízených organizací (škol); díky
úspoře cca 37,5 % ušetříme za vysoutěžené
dvouleté období přes 400 tisíc korun, navíc při

„NEPLATIČI“ POZOR !
Nezaplacené poplatky za odpad a za psy budou vymáhány
– dejte své věci do pořádku do 30. 11. 2011.
Městský úřad Černošice oznamuje, že do 30. 11. 2011 je v budově úřadu, Riegrova 1209,
Černošice, v přízemí, č. dveří 5, v úředních hodinách zpřístupněn hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku ze psů a místního poplatku za komunální odpad.
Vytvoření hromadného předpisného seznamu je zákonnou povinností města. Do seznamu
může nahlédnout pouze poplatník v něm uvedený, který poplatek ve lhůtě splatnosti nezaplatil.
Pokud nebude provedena úhrada poplatků do 30. 11. 2011, vystavují se tito poplatníci nebezpečí, že budou po tomto datu bez dalšího upozornění předáni k exekučnímu vymáhání.
Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. 251 081 518
nebo emailu: financni@mestocernosice.cz.
Úřední hodiny:
pondělí a středa 8.00–17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 8.00–12.00 hod.
Martina Vrátná, odbor finanční
martina.vratna@mestocernosice.cz
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lepším pojistném krytí; v hlavní části aukce vyhrála vítězná nabídka o pouhou jednu korunu
– bojovalo se opravdu na doraz.
• Ředitel školy vyhlásil na pátek 18. listopadu
ředitelské volno.
Schválené dotace z Regionálního operačního programu
V pátek 5. 10. Výbor Regionální rady ROP
StČ schválil projekty v několika výzvách, a to
včetně 3 žádostí, ve kterých figurují Černošice:
• Rekonstrukce ul. Komenského –
z celkového objemu investice cca
16,40 mil. Kč jsou uznatelné náklady
13,16 mil. Kč; schválená dotace od ROP
činí 9,54 mil. Kč.
• Autobusové zastávky 2012 – žadatelem
byl Svazek obcí Region Dolní Berounka,
který na celkových 5,1 mil. Kč dostane
dotaci 3,7 mil. Kč; zahrnuje autobusové
zastávky v Černošicích.
• Akce v údolí Berounka – z celkových
2,8 mil. Kč uznatelných nákladů dostane žadatel (obec Zadní Třebaň) částku
2,2 mil. Kč, a to na technické zajištění kulturně-společenských akcí, včetně několika
v Černošicích.
Výzva 54, ve které je naše žádost na parkoviště u nádraží Mokropsy a žádost Svazku
obcí Region Dolní Berounka na doplnění sítě
cyklotras pro místní cyklodopravu, ještě výborem projednána nebyla.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz
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REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI PRAHA – BEROUN
Ministerstvo dopravy, resp. SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) chystá rekonstrukci železniční trati Praha – Beroun. Přípravy běží, i když to tak občas nevypadá.
Na druhou stranu mnohé ještě není definitivně rozhodnuto.
Ve snaze získat o celém záměru maximum
informací a důsledně chránit zájmy Černošic
jsem se v uplynulých měsících zúčastnil již několika jednání se SŽDC a s projekční firmou
SUDOP, setkal jsem se s náměstkem ministra
dopravy a několika jeho podřízenými, s ředitelkami obou krajských hygienických stanic, pod
které spadáme. Inicioval jsem několik jednání
všech starostů údolí Dolní Berounky a připravil
s nimi společné prohlášení (s 12 podpisy), které jsme doručili ministru dopravy, jeho náměstkovi a vedení SŽDC.
Vedení města shodně s ostatními obcemi
záměr celkové rekonstrukce trati jednoznačně
podporuje, protože trať je technicky i morálně
velmi zastaralá, ovšem požadujeme v této rezidenční a turisticky atraktivní příměstské oblasti
rekonstrukci citlivou k životu a vzhledu našich
obcí a krajiny.
Je známo, že kvůli finanční náročnosti byl
na neurčito odsunut ambiciózní až megalomanský plán dlouhého tunelu mezi Prahou
a Berounem. Analyzují se další varianty, jak
by se mohla nákladní a dálková (rychlíková)
doprava aspoň částečně vyhnout našemu silně obydlenému údolí. Nicméně s ohledem na
delší časový horizont takových řešení se má
pro dopravu koridorového typu prozatím zrekonstruovat stávající trať, která přímo navazuje na železniční koridor Beroun – Plzeň. Pro
Černošice je ale pochopitelně žádoucí, aby
nákladní a dálková doprava v budoucnosti byla
opravdu přeložena jinam a naše trať sloužila
zejména pro osobní dopravu moderními elektrickými vlaky.
Kdy se bude rekonstruovat
Stát chce rekonstrukci financovat s výrazným
přispěním evropských fondů. Balík několika
miliard, který je k dispozici v současném operačním programu Doprava, je omezen finančním dokončením projektů do 31. 12. 2015.
Vzhledem k nutné projektové přípravě a projednání na mnoha úrovních je tento zdánlivě
vzdálený termín již nyní dost náročný. Podle
dostupných informací (min. dopravy, SFDI) se
předpokládá, že ze tří úseků (Praha – Radotín, Radotín – Karlštejn, Karlštejn – Beroun)
by jeden nebo i dva úseky byly realizovány až
z evropských fondů následujícího období
(2014–2020). Pro rozhodnutí bude prioritním
hlediskem tzv. „územní průchodnost“ – tj. projednání rekonstrukce s ohledem na územní plány a stanoviska dotčených obcí a orgánů. Informace a odhady se zatím mírně liší v tom, jestli
odložení hrozí spíše úseku Karlštejn – Beroun
(kvůli průchodu CHKO Český kras a náročné
přestavbě berounského nádraží) nebo našemu
úseku Radotín – Karlštejn (kvůli možným problémům při projednání v našich obcích, včetně
některých nutných změn územního plánu /netýká se Černošic/ a řešení ochrany proti hluku)
nebo oběma.

Snížení hluku
Velmi diskutovaným tématem od začátku je
zmíněná otázka ochrany proti hluku. Společné
stanovisko starostů celého regionu požaduje
hlučnost trati snížit pomocí moderních postupů a technologií. Samozřejmostí jsou tzv. bezstykové koleje, dále jde o kvalitní rekonstrukci
kolejového svršku a spodku, použití pryžových
absorbérů, případně omezený rozsah nízkých
protihlukových stěn. Splnění zákonných limitů
(které berou v potaz, že jde o rekonstrukci trati, nikoliv novostavbu) lze ale také dosáhnout
snížením rychlosti projíždějících vlaků (zejména nákladních) či jejich počtu, zvýšením kvality
vozového parku a dalšími opatřeními. Starostové oblasti ovšem jednomyslně odmítají plošnou
výstavbu vysokých betonových protihlukových
stěn, které by nenávratně poškodily vzhled
i fungování našich obcí a celého krásného regionu – podobně jako se to stalo např. v Posázaví. Současné vedení Černošic není ochotno
dopustit, aby město bylo opticky i funkčně rozděleno betonovými stěnami.
Minimalistická versus maximalistická varianta rekonstrukce
Města a obce se SŽDC a projekční firmou
projednávaly dílčí stanoviska s ohledem na jejich území. Na základě těchto jednání a odborného posouzení pak projektanti ministerstvu
předložili studii, ve které je pro každý úsek
zpracovaná varianta minimalistické rekonstrukce (MiRek) a maximalistické rekonstrukce (MaRek). Varianty jsou vzájemně kombinovatelné
– někde MiRek, jinde MaRek. Důležitá bude
územní průchodnost, neboť časové hledisko
je pro investora prioritní, a také finanční náročnost. Varianty jsou projednávány zatím neformálně s dotčenými obcemi a také s evropskou
expertní skupinou Jaspers, která v projektu
zastupuje zájmy Evropské komise. Jaspers
musí souhlasit především s navrhovaným rozdělením úseku do tří staveb, s promítnutím
navrhovaného řešení do studie proveditelnosti na III. TŽK (tranzitní železniční koridor), se
zjednodušeným řízením EIA, s navrhovanou
ochranou proti hluku a s poskytnutím podpory
z fondů EU kombinací stávajícího a budoucího
OP Doprava. Následně SŽDC zadá vypracování dokumentace pro územní řízení a zpracuje
Investiční záměr, který musí předložit ministerstvu dopravy k odsouhlasení.
Pro Černošice lze varianty MiRek a MaRek
ve zkratce popsat takto: V oblasti černošického nádraží obě varianty předpokládají zrušení
přejezdu v Kazínské ulici (protože předpisy
neumožňují, aby nástupiště bylo rozděleno na
dvě části přejezdem, a posun celého nádraží
směrem k Praze není považován za přijatelné
řešení); v souladu s územním plánem Černošic
by ulice Zd. Lhoty byla napojena přímo na Radotínskou skrze místo, kde dnes stojí nádražní
budova. Varianta MaRek předpokládá zrušit

i hlavní přejezd v Radotínské ulici a nahradit jej
mimoúrovňovým křížením zhruba na úrovni supermarketu Penny – tak, jak to již předpokládá územní plán schválený v minulém volebním
období.
V oblasti mokropeského nádraží představuje
MiRek pouhou rekonstrukci bez větších zásahů do rozložení, přejezdů apod. Varianta MaRek pak předpokládá vybudování třetí koleje
v prostoru zastávky, která by umožnila „obracení“ vlaků v Mokropsech a tedy i intenzivnější
příměstský provoz s intervaly až po 10 minutách, jak to je dnes v Radotíně. Cenou za toto
výrazné zlepšení pro spojení Černošic s Prahou by byla nutnost zrušení přejezdu v Říční
ulici. Rada města se v obou případech přiklání
k variantě MaRek, i když finální rozhodnutí nebude přímo v našich rukou.
U obou nádraží se předpokládá stavba nových podchodů s bezbariérovými nájezdními
plošinami a dalších prvků, které odpovídají
moderní železniční dopravě. Podle informací
z ministerstva jsou předběžně požadavky Černošic na variantu MaRek v obou úsecích reálné.
Filip Kořínek
starosta města
filip.korinek@mestocernosice.cz

Dotace z fondů
Středočeského
kraje pro rok 2012
V pátek 14. 10. 2011 hejtman Středočeského kraje vyhlásil Výzvu pro podávání
žádostí o dotace z Fondů Středočeského
kraje pro rok 2012. Výzva se týká Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS, Středočeského
Fondu sportu, volného času a primární
prevence, Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, Středočeského
Humanitárního fondu, Středočeského
Fondu cestovního ruchu a podpory
podnikání, Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.
V termínu od 14. října (9.00 hod) do
15. prosince 2011 (15.00 hod) se žádosti
podávají prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz. Tam také naleznete bližší informace
a instrukce. Zároveň se žádosti podávají
písemně na příslušném formuláři vygenerovaném internetovou aplikací prostřednictvím pošty nebo osobně na podatelně
Krajského úřadu Středočeského kraje,
Zborovská 11, Praha 5.
Žadatel smí v daném roce na jeden projekt/jednu akci podat pouze jednu žádost
o dotaci.
Lenka Kalousková
členka rady města Černošice
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz
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Jak se dělá územní plánování
Územní plán vždy nějakým způsobem omezuje vlastnická práva majitelů pozemků.
Musí tomu tak ale opravdu být? Proč si každý se svým pozemkem nemůže dělat, co
chce? Když si odpovíme poctivě, zřejmě každý z nás uzná, že to reálné není, protože
k životu nepotřebujeme jen mít kde bydlet. Potřebujeme také třeba školku pro děti,
školu pro ty starší, chceme mít v místě bydliště obchody, oceníme, když bude v místě
třeba autoservis či truhlářství. O víkendu si rádi zajdeme na procházku do přírody
nebo si někam zasportovat. A na tohle všechno musí územní plán myslet.

Limity území
Vymezení a následné využití ploch je ovlivněno zejména limity území. Ty jsou stanoveny
různými právními předpisy a územní plán je musí
respektovat.
Limity území, které nejvíce ovlivňují využití území, jsou ochranná pásma komunikací, ochranná

Městský úřad
Černošice
upozorňuje,
že v souvislosti s nabytím účinnosti novelizace zákona č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, bude možné
z technických důvodů požádat o vydání
nového občanského průkazu na matričním úřadě v Černošicích
do 30. 11. 2011, na Správním odboru
Městského úřadu Černošice na Praze 2,
Podskalská 19 do 14. 12. 2011.
Další možnost žádat o občanské průkazy
bude již pouze na Správním odboru
Městského úřadu Černošice na Praze 2,
Podskalská 19 a to od 2. 1. 2012.
Zároveň upozorňujeme, že v této souvislosti není možné dne 18. 11. 2011
vydávat ani žádat o e-pasy.
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pásma letiště, ochranná pásma dráhy, ochranná pásma technické infrastruktury, dodržení přípustného zatížení hlukem, stanovené záplavové
území řeky Berounky i Vltavy, aktivní zóna záplavového území, chráněná krajinná oblast, vzdálenost 50 metrů od okraje lesních pozemků. Dále
musí územní plán odpovídat územně plánovací
dokumentaci pořízené krajským úřadem (územní plán velkého územního celku nebo nové zásady územního rozvoje Středočeského kraje).
Způsoby využití jednotlivých ploch
V územním plánu je celé území obce rozděleno na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem
využití – plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, smíšené
obytné, dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, výroby a skladování, smíšené výrobní,
vodní a vodohospodářské, zemědělské, lesní,
přírodní, smíšené nezastavěné území a plochy
těžby nerostů.
Plochy s rozdílným způsobem využití musí
být navrženy tak, aby nedošlo ke kolizi činností,
a byly omezeny vzájemné střety ve využití sousedních ploch (např. plochy bydlení sousedící
s plochami výroby). Jednotlivé typy ploch jsou
navrženy podle stávajícího nebo požadovaného
způsobu využití.
Pro každý typ plochy je stanoveno hlavní využití, přípustné využití a nepřípustné využití. Dále
jsou pro každý typ plochy stanoveny podmínky
prostorového uspořádání – například minimální

Změna územního plánu
V územním plánu lze samozřejmě dělat změny.
Návrh na pořízení změny územního plánu přitom
může podat každý, kdo vlastní na území města
Černošice pozemek nebo stavbu. Formulář pro
podání návrhu je k dispozici na internetových
stránkách města Černošice.
O návrhu na pořízení změny územního plánu
rozhoduje zastupitelstvo po předchozím posouzení pořizovatelem. Návrhy na pořízení změny
územního plánu, které zastupitelstvo přijme,
jsou potom zapracovány do zadání příslušné
změny územního plánu.
Regulační plán
Kromě územního plánu existuje ještě regulační plán. Ten řeší podrobněji část území, pro
které je zpracován územní plán a musí územnímu plánu odpovídat. Na území města Černošice
nyní platí celkem 6 regulačních plánů.
O pořízení regulačního plánu rozhoduje zastupitelstvo z vlastního nebo jiného podnětu.
Zpracovává ho oprávněný projektant a za projednání odpovídá pořizovatel.
Regulační plán může nahradit územní rozhodnutí. Stejně jako územní plán obsahuje textovou
a grafickou část. Musí v něm být stanoveny
podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, dopravní a technické infrastruktury,
občanského vybavení a veřejných prostranství.
Regulační plán stanoví podrobnější podmínky
pro využití území jako např. uliční a stavební
čáry, objem a tvar staveb, napojení staveb na
komunikace a technickou infrastrukturu (vodovod, splašková a dešťová kanalizace, plynovod,
energetická vedení, komunikační vedení).
Helena Ušiaková
vedoucí odboru územního plánování
helena.usiakova@mestocernosice.cz

Z lezecké stěny bude plocha
pro malování křídami
V roce 2009 byla ve Sportparku Berounka nainstalována lezecká stěna. Bohužel byla dodána
bez projektové dokumentace a s certifikátem,
který se na tuto lezeckou stěnu nevztahuje.
Dne 2. 8. 2011 byla provedena inspekce
herního zařízení ve shodě s požadavky norem.
Při té příležitosti bezpečnostní technik kontroloval i stav lezecké stěny a zjistil vážné nedostatky
týkající se dopadové plochy a chytů na stěně.
Vzhledem k závažnosti stavu zařízení, které
ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho uživatelů,
technik doporučil neprodleně zamezit používání této lezecké stěny, aby nedošlo k vážným
úrazům. Řešením problému by bylo zajištění
dodatečné certifikace a vybudování nové dopadové plochy nebo celkové odstranění stěny.
Finanční nároky jsou poměrně vysoké, činily by
asi 35.000 Kč. Proto se nakonec přistoupilo
ke změně využití této stěny. Došlo k odstranění
lezeckých úchytů, otvory po úchytech budou

vyplněny a celá stěna bude opatřena nátěrem,
na který bude možno malovat křídami.
V této lokalitě je také plánováno umístění venkovních posilovacích a rehabilitačních strojů.
Renáta Petelíková, odbor technické služby
renata.petelikova@mestocernosice.cz
FOTO: archiv MěÚ Černošice

Řečeno odborně, územní plán má za úkol vytvořit předpoklady pro udržitelný rozvoj území –
tedy zajistit vyvážený vztah mezi hospodářským
rozvojem, příznivým životním prostředím a sociálními podmínkami.
Územní plán vzniká na základě rozhodnutí zastupitelstva. Zpracovává ho projektant s autorizací pro územní plánování a za jeho projednání
odpovídá pořizovatel. Ten náš řeší celé území
města Černošice.
Je v něm navržena urbanistická koncepce, koncepce veřejné infrastruktury (dopravní
a technická infrastruktura, občanské vybavení
a veřejná prostranství) a koncepce uspořádání
krajiny. Územní plán se skládá z textové a grafické části. Grafická část je zpracována na podkladě katastrální mapy.
Při zpracování územního plánu musí projektant zohlednit hodnoty území, prověřit potřebu
změn, prověřit účelnost využití, stanovit pořadí
provádění změn, navrhnout podmínky pro snižování nebezpečí přírodních katastrof (záplavy),
zajistit hospodárné využívání zastavěného území
a zajistit ochranu nezastavěného území.

velikost pozemků, maximální výška staveb, podlažnost, podíl zastavěných ploch, podíl zpevněných ploch, podmínky pro odstavná a parkovací
stání, šířky komunikací atd.

-- Technik doporučil zamezit používání
lezecké stěny z důvodu nebezpečí úrazu. --

z radnice

Představujeme Městský úřad Černošice
ODBOR DOPRAVY
Na odbor dopravy se většinou poprvé vypravíme v okamžiku, kdy si jdeme po
absolvování autoškoly vyzvednout řidičský průkaz, na stejném místě nám také přihlásí vozidlo. Při prodeji ho tu budeme muset odhlásit. A to není všechno. Málokdo
z nás ví, že na odboru dopravy se vyřizuje třeba také připojení nové nemovitosti
k pozemní komunikaci.
Odbor dopravy vykonává přenesenou působnost
a je rozdělen na tři oddělení. Oddělení dopravy
a správy komunikací, oddělení registru řidičů a oddělení registru vozidel. V současnosti odbor čítá 13
úřednic a 11 úředníků. Ještě donedávna bylo jeho
součástí oddělení přestupků a kontroly, to se však
pod názvem oddělení přestupků stalo od 1. srpna
letošního roku součástí nově vzniklého odboru
vnitřních věcí. Odbor zeštíhlel, ale práce neubylo.
V příštích dvou letech nás navíc čekají povinné
výměny řidičských průkazů. Při těch posledních
nadělaly úředníkům i občanům vrásky dlouhé fronty u přepážek. Věříme, že tentokrát bude situace
lepší, neboť výměny jsou rozděleny do dvou fází.
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001
do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2012, řidičské průkazy
vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 je
třeba vyměnit do 31. prosince 2013.
Bližší informace budou včas sděleny v dalších
vydáních Informačního listu a budou také na webových stránkách města v Aktualitách a na stránkách
odboru – http://www.mestocernosice.cz/mesto/
mestsky-urad/struktura-informace-odboru/odbordopravy/. Poradíme vám samozřejmě i přímo na
pracovišti na adrese Praha 2, Podskalská 19 (první
patro, vpravo). Především v posledních dvou měsících roku, kdy bývá nápor žadatelů o výměnu největší, bude funkční, v praxi osvědčená, informační
služba v tzv. „otevřených dveřích“.
S vážnějšími problémy se samozřejmě můžete obracet přímo na vedoucí oddělení nebo na
vedoucího odboru. Využít lze i schránku spokojenosti, která by měla sloužit vedení odboru jako
„nastavené zrcadlo“. Pro zpříjemnění čekání před
vaší obsluhou bychom pak rádi upravili nepříliš
hostinné prostory chodeb – čekáren.
Úřední hodiny
Naše úřední hodiny jsou v pondělí a středu od
8.00 do 17.00 hod. a v úterý, čtvrtek a pátek od
8.00 do 12.00 hod. Mimo to pracujeme na detašovaném pracovišti v Horoměřicích (registr vozidel,
vyjma přihlašování vozidel s ekologickým poplatkem) každé úterý od 8.30 do 14.00 hod.
Oddělení správy dopravy a komunikací
Vykonává státní správu dle zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, projednává dle
tohoto zákona přestupky a správní delikty, rozhoduje o místních a přechodných úpravách provozu
dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vykonává státní odborný
dozor v silniční dopravě nad silnicemi II. a III. třídy, vykonává speciální stavební úřad dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a státní správu v oblasti taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Pokud bychom tuto činnost chtěli vysvětlit obšírněji, pak mezi jinými zahrnuje výše uvedený
výčet například také rozhodování o uzavírkách
a objížďkách, rozhodování o zřízení vjezdu,
o zvláštním užívání silnic, povolování výjimek ze
staveb v ochranném pásmu, povolení umístění
pevné překážky na vozovkách, uplatnění stanoviska k územním plánům a regulačním plánům měst
a obcí, vydávání závazných stanovisek k územním
řízením staveb připojujících se na silnice II. a III.
třídy, vydávání stanoviska k žádostem pro vydání koncese nebo provádění zkoušek odborné
způsobilosti k provozování taxislužby a vydávání
průkazů taxislužby. Tuto činnost v současné době
vykonávají 4 úředníci (včetně vedoucí oddělení).
Registr řidičů
Činnost oddělení registru řidičů, která čítá
výkon státní správy a státního dozoru dle zákona 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
výkon státní správy dle zákona 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a řešení
některých přestupků dle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, je zabezpečována 4 pracovníky na úseku zkušebních komisařů, 3 pracovnicemi na přepážkách a vedoucím oddělení
a 2 pracovnicemi na úseku bodového systému
a zpracování ostatních agend.
Konkrétně agenda registru řidičů zahrnuje
například výkon státní správy a státního dozoru
ve věcech získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel, vydávání a odnětí registrace k provozování autoškoly,
schvalování výcvikových vozidel a vyřazování vozidel z výcviku, vedení evidence žadatelů o výuku nebo výcvik k získání řidičského oprávnění,
zajištění zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění,
vydávání osvědčení profesní způsobilosti řidiče
a provádění záznamu do registru řidičů, udělování a rozšiřování řidičských oprávnění, omezení
a pozastavení řidičských oprávnění, nařízení přezkoumání zdravotní způsobilosti nebo odborné
způsobilosti, odnětí a vrácení řidičského oprávnění, vydávání a výměnu řidičských průkazů,
příjem a výdej digitálních karet do tachografů,
vedení registru řidičů, řešení přestupků nebo vedení bodového systému a správních řízení o námitkách.
Registr vozidel
Posledním, neméně důležitým oddělením je
oddělení registru vozidel zabezpečované 4 přepážkovými pracovnicemi, 1 samostatnou pracovnicí a 3 referenty (včetně vedoucího oddělení).
Oddělení realizuje výkon státní správy a státního
dozoru dle zákona 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích

a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Činnost zahrnuje například vedení registru vozidel, rozhodování o zápisu silničního vozidla do
registru vozidel, provádění zápisu změn údajů
v registru vozidel a jejich předávání do centrálního
registru, přidělování registrační značky a vydávání
tabulky s přidělenou registrační značkou, vydávání
osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu motorového a přípojného vozidla,
provádění zápisu nebo výmazu zástavního práva,
rozhodování o vyřazení silničního vozidla z provozu,
provádění zápisu údajů do technického průkazu silničního vozidla, kontrola plnění povinností a podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích,
schvalování (dovozy, stavby a přestavby vozidel)
nebo rozhodování o udělení oprávnění k provádění
měření emisí ve stanicích měření emisí.
Trocha statistiky
V roce 2010 obsloužil registr řidičů 30 512 klientů (výsledek byl ovlivněn povinnými výměnami
ŘP), za rok 2011 (do 30. 9. 2011) bylo obslouženo 13 552 klientů, z toho 10 690 do 20 minut
(79 %).
Registr vozidel za rok 2010 obsloužil 22 599
klientů a za rok 2011 (do 30. 9. 2011) 22 468 klientů, to je téměř tolik, co za celý loňský rok. Do
20 minut bylo z tohoto počtu obslouženo 19 695
občanů (88 %).
Průměrná doba obsluhy v roce 2011 činí na registru řidičů 14,40 minut a doba čekání 7,22 minut. Průměrná doba obsluhy na registru vozidel je
12,58 minut a průměrná doba čekání 8,44 minut.
I přes tato (i jiná zde neuvedená) čísla však nemůžeme usnout na vavřínech. Nakonec, nejde jen
o čísla. Při poskytování služeb se proto zaměříme
na udržení, a kde je to možné, i na zvýšení jejich
kvality, na zvyšování množství i kvality informací
nebo na zefektivnění komunikace s klienty. Našim
cílem je spokojený občan. Věříme, že naplnění této
vize města i odboru přinese také spokojenost nás
zaměstnanců.
Těšíme se na shledanou a přejeme, nejen za
volantem, krásný podzim.
Mgr. Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy
pavel.jurica@mestocernosice.cz

Změna svozu
bioodpadu
v zimních měsících
V zimní sezoně 2011–2012 dochází rozhodnutím vedení města ke změně ve svozu
bioodpadu, a to:
• prosinec 2011
– svoz pouze 7. 12. a 14. 12.
• leden 2012 – svoz odpadá
• únor 2012 – svoz odpadá
Od 1. března 2012 bude svoz bioodpadu probíhat opět každou středu.
K odstranění bioodpadu lze využít i sběrného místa v OTS, Topolská 660.
pondělí a středa 7.00–17.00
sobota
8.00–12.00
Bližší informace na tel. čísle: 251 641 183
Renáta Petelíková, odbor technické služby
renata.petelikova@mestocernosice.cz
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Daň z nemovitosti: „Kompenzační program“
V minulém čísle se starosta města Černošice Filip Kořínek podrobně věnoval otázce
zvýšení koeficientu daně z nemovitosti. Navýšení daně může zkomplikovat některým
našim občanům finanční situaci, proto byl na jednání zastupitelstva dne 22. září 2011
schválen kompenzační program. V dnešním čísle vám předkládáme Pravidla kompenzace navýšení daně z nemovitosti pro vybrané skupiny obyvatel města Černošice.
Stručnější verze těchto pravidel je v tabulce.
Příspěvek na kompenzaci navýšení daně
z nemovitosti
Kompenzační příspěvek ve výši rozdílu výše
daně za rok 2012 proti roku 2011 je možno poskytnout osobám níže uvedeným, které se přihlásí do řízení o jeho vyplacení do 30. 6. 2012
na adresu Městský úřad Černošice, finanční
odbor, Riegrova 1209, 252 28 Černošice.
Formulář přihlášky a čestného prohlášení do
řízení o kompenzační příspěvek je umístěn na
www.mestocernosice.cz v části Formuláře a letáky a v listinné podobě v podatelně Městského
úřadu Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice.
Protože daň z nemovitosti vybírá Finanční úřad
Praha-západ a město nemá možnost její výši ani
její výběr nijak ovlivnit, musí daň všichni zaplatit
v plné výši. Osoby stanovené níže uvedenými
pravidly si teprve po jejím uhrazení mohou požádat o kompenzaci rozdílu proti výši daně za rok
2011. Ta jim bude vyplacena formou daru buď
hotově nebo převodem.

Kompenzační příspěvek je možno poskytnout fyzickým osobám, které jsou výlučnými vlastníky obytného domu* v Černošicích,
a spadají do jedné z následujících tří skupin:
1. občané starší 65 let žijící osamoceně nebo
společně s jednou další osobou starší 65 let,
kteří jsou příjemci starobního důchodu a jsou
trvale přihlášeni v Černošicích nejméně od
1. 1. 1995, při splnění dalších podmínek uvedených níže**;
2. příjemci sociálních dávek poskytovaných dle
zákona č. 111/2006 Sb. (tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), kterým byla tato dávka vyplacena
(nebo nárok na její výplatu vznikl v roce 2011),
při splnění dalších podmínek uvedených
níže**;
3. občané, nespadající do předchozích skupin,
kteří jsou v sociální situaci, jejíž posouzení je
hodné zvláštního zřetele – na základě individuálního posouzení životní situace sociální komisí
rady města.

Fyzická osoba s trvalým pobytem v Černošicích (výlučný vlastník), spadající do jedné ze tří skupin
může požádat
při splnění základních
dalších podmínek
po předložení
podmínek
osoba starší 65 let
příjemce starobního důnepobírá další příjem, přihlášky, dokladu
chodu, s trvalým pobytem nevlastní další nemoo zaplacení daně,
nejpozději od 1. 1. 1995
vitosti, neumožňuje
čestného prohlášení
příjemce sociálních dávek příjemce příspěvku na byd- úplatné užívání domu, o splnění dalších
lení, na živobytí, mimořádné v domě nebydlí další
podmínek
okamžité pomoci
osoba s vlastními příosoba, jejíž situace bude podmínky posoudí sociální jmy, není osvobozena
individuálně posouzena komise
od daně
Město Černošice si vyhrazuje právo ověřit si údaje uvedené v přihlášce. Bude-li i zpětně zjištěno, že
údaje neodpovídají skutečnosti, bude žadatel povinen již poskytnutý kompenzační příspěvek vrátit.

*Obytný dům – tj. rodinný dům, nikoliv byt ani
stavba sloužící nebo určená k individuální rekreaci ani dům sloužící k podnikatelské činnosti nebo
činnostem s ní souvisejícím.
**Další podmínky, které musí splňovat osoba
podávající přihlášku do řízení o poskytnutí kompenzačního příspěvku dle bodu 1. a 2.:
a)	nemá žádný další příjem kromě důchodu pro
osoby dle bodu 1 výše, resp. kromě sociálních
dávek a příjmů, které byly posouzeny v rámci
poskytnutí těchto dávek, pro osoby dle bodu
2 výše;
b)	není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádné další nemovitosti v ČR ani v zahraničí;
c)	neumožňuje úplatné užívání obytného domu
nebo jeho části třetí osobě (např. nájem);
d)	v obytném domě ve vlastnictví osoby podávající
přihlášku nebydlí žádná další osoba s vlastními
příjmy (vyjma důchodu a sociálních dávek dle
zákona č. 111/2006 Sb.);
e)	není dle §9 odst. 1 písm. n) zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, osvobozena od daně ze staveb;
f)	je přihlášena k trvalému pobytu v Černošicích;
g)	přihlášená osoba zaplatila daň z nemovitosti
v příslušném kalendářním roce, ve kterém je
kompenzační příspěvek žádán.
Skutečnosti uvedené v písm. a) až f) doloží
osoba podávající přihlášku do řízení o poskytnutí
kompenzačního příspěvku čestným prohlášením.
Skutečnost, uvedenou v písmenu g) doloží
osoba podávající přihlášku do řízení o poskytnutí
kompenzačního příspěvku dokladem o zaplacení
daně.
Město Černošice si vyhrazuje právo údaje
uvedené v přihlášce o poskytnutí kompenzačního příspěvku ověřit. V případě, že bude
dodatečně zjištěno, že údaje uvedené v přihlášce jsou úplně nebo jen z části nepravdivé, je žadatel povinen již poskytnutý kompenzační příspěvek vrátit.
Schváleno Zastupitelstvem města Černošice
22. září 2011.
Ludmila Rosíková, vedoucí odboru vnitřních věcí
ludmila.rosikova@mestocernosice.cz

Z 27. jednání Rady města Černošice ze dne 29. 8. 2011
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města:
• bere na vědomí informace o odstranění
stavby hlavní na pozemcích parc. č. 2533,
2534, 2535, 2536/2 ve Střední ul. a souhlasí se stavbou nového RD na těchto parcelách;
• nesouhlasí s rozšířením veřejného osvětlení
v Měsíční ul. v rozsahu platného stavebního
povolení z důvodu vysokých finančních nároků na provedení stavby, které nejsou kryty
rozpočtem na letošní rok;
• souhlasí s rozšířením vedení veřejného
osvětlení a instalování jednoho svítidla V Topolích v ceně do 6.000 Kč;
• vybírá nabídku Jiřího Lukáše, Praha 5 na
provedení odvodnění suterénní místnosti
v budově úřadu v Riegrově ul. za 30.000 Kč
(není plátcem DPH);
8

• souhlasí s realizací křižovatky ulic Ostružinová a Červánková s tím, že podíl města
na celkových nákladech 135.000 Kč bude
20.000 Kč bez DPH a ostatní náklady spojené s realizací křižovatky a vjezdu na pozemek č. parc. 1691/3 uhradí vlastník uvedeného pozemku;
• souhlasí s obnovením systému dešťové kanalizace v úseku Ostružinové ul. za
43.850 Kč bez DPH;
• souhlasí s doplněním pasportu místních
komunikací o podrobnější vyčíslení finančních nároků na provedení rekonstrukce
jednotlivých komunikací ve městě dle navrhovaných kategorií oprav p. Nádvorníkem za
30.000 Kč (není plátce DPH);
• souhlasí s provedením nutných víceprací při
výstavbě MŠ Pod Ptáčnicí podle předložených rozpočtů;

• bere na vědomí informace vyplývající ze
zpracovaného auditu podkladů o vodovodní a kanalizační síti ve městě firmou MOTT
MACDONALD Praha, spol. s r. o., a pověřuje odbor investic připravit návrh opatření
v oblasti VaK na základě této studie;
• bere na vědomí informace o doplnění formálních náležitostí žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Komenského a o postupu žádosti do dalšího kola procesu administrace
dotačního programu;
• bere na vědomí informaci o nevyjasněných majetkoprávních vztazích k pozemkům pod korytem potoka Švarcava i o tom,
že od 1. 1. 2011 dle novely zákona o vodách č. 254/2001 Sb., a na základě
Rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j.
35934/2010-15110 ze dne 21. 12. 2010
a č. j. 85308/2011-MZE-15112 ze dne

z radnice
9. 5. 2011 je správcem drobného vodního
toku Švarcava Povodí Vltavy, s. p., a souhlasí
s uzavřením souhlasného prohlášení k opravení chybného zápisu v katastru nemovitostí ve vlastnictví pozemků č. parc. 6206
a 6207 v obci a k. ú Černošice ve prospěch
Povodí Vltavy, s. p.;
• souhlasí s uzavřením sml. o zřízení věcného
břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemku parc.
č. 2174/2, v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 12.000 Kč;
• souhlasí s realizací sjezdu ze silnice II/115
do Osady Na Vírku za předpokladu, že se
vlastníci nemovitostí v této oblasti budou na
úpravě podílet min. polovinou nákladů, tj.
15.000 Kč.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města:
• souhlasí s poskytnutím daru TAK, o. s., ve
výši 2.000 Kč (doplatek k dotaci 40.000 Kč
od MŽP na nákup 7 stánků pro farmářské
trhy do celkové ceny 42.000 Kč);
• bere na vědomí informace o připravovaném
auditu hospodaření a ukládá vedoucím odborů připravit podklad pro přezkum hospodaření v rozsahu a termínech, které budou
upřesněny vedoucím FO;

• souhlasí s převodem finančních prostředků
výši 137.788 Kč z rezervního do investičního fondu a s použitím převedených prostředků dle žádosti: a) výměna podlahových
krytin 29.984 Kč, b) rekonstrukce terasy
107.804 Kč, c) oprava vchodových dveří
a vrátek.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
Rada města souhlasí s udělením výjimky
z počtu dětí ve 2. a 3. třídě MŠ Topolská dle
schválené kapacity (16 a 12 dětí).
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města:
• mění své usnesení č. 4.3. přijaté na 22.
schůzi rady města dne 27. 6. 2011 takto:
,,Rada města konstatuje, že jediná předložená nabídka nesplňuje podmínku konstrukce
ceny dle zadávací dokumentace a výběrové
řízení na obstarání veřejné zakázky na dodávku plynu ruší.“;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zastoupení s advokátkou Mgr. Sekerovou 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, a to za dohodnutou odměnu 1.300 Kč/hod. (bez DPH).

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Rada města bere na vědomí informace z průběhu otevírání obálek a hodnocení nabídek
v rámci veřejné zakázky „Zpracování územně plánovací dokumentace“ a vybírá nejvýhodnější nabídku United Architect Studio, s. r. o., Ing. arch.
Myška pro zpracování Návrhu 1. změny územního plánu Černošice, Návrhu 1. změny regulačního plánu pro lokalitu „V Lavičkách“ a Návrhu
1. změny regulačního plánu pro lokalitu „Javorová“ projektantem za 415.000 Kč bez DPH.
RŮZNÉ
Rada města:
• souhlasí s uzavřením smlouvy se sdružením
Oživení o poskytnutí poradenských a konzultačních služeb v oblasti nastavení systému
protikorupčních opatření s tím, že náklady na
provedení auditu ponese D. Göttelová;
• souhlasí s účastí města Černošice v pilotním
projektu Ministerstva financí ČR týkajícím se
připravovaného nového systému stanovení
daně z nemovitosti a pověřuje stavební komisi zpracováním návrhu možných kritérií pro
stanovení daně z nemovitosti za město Černošice (v rozsahu předpokládaného výstupu
dle instrukcí oddělení Legislativa a metodika
oceňování majetku MF ČR).

Z 28. jednání Rady města Černošice ze dne 12. 9. 2011
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města:
• souhlasí s nástavbou a stavebními úpravami
RD č. p. 223 v Poštovní ul.;
• souhlasí s vybudováním zpevněné plochy pro vstup a vjezd na pozemek žadatelů parc. č. 1224 na pozemku města parc.
č. 1235 v Arbesově ul.;
• souhlasí se změnou stavby RD na pozemku parc. č. 2704/32 v Chebské ul. před
dokončením, změny se týkají úprav vnitřních
dispozic 1. a 2. NP a rozšíření balkónu nad
celý půdorys garáže a nesouhlasí se stavbou
oplocení pozemku parc. č. 2704/32, neboť
návrh nesplňuje regulativy ÚP;
• souhlasí se stavbou RD na pozemku
parc. č. 2995/37 v Moravské ul.;
• souhlasí s vybudováním nové vodovodní přípojky k domu č. p. 2148 v Madridské ul.;
• souhlasí se stavbou RD na pozemcích parc.
č. 2820, 2821 a 2819/6 ve Slovenské ul.;
• souhlasí s vybudováním nového oplocení
pozemku parc. č. 846/51 ve Vrážské ul.
vzhledem k tomu, že protihluková stěna je
realizována pouze do poloviny pozemku žadatele;
• souhlasí s dodatečným povolením vybudovaného rozšířeného parkovacího stání na pozemku parc. č. 5129/39 v Jetelové ul.;
• nesouhlasí s umístěním pilíře pro HUP pro
pozemek parc. č. 2864/1 na pozemku města PK 718/2 v Mokropeské ul.;
• nesouhlasí se zřízením provozovny výkupu železných a neželezných kovů na částech pozemků parc. č. 4279/1, 4283/1,
4284/9, 4284/10 v ulici U Vodárny;
• nesouhlasí s posílením el. vedení NN v ulici

•

•

•
•

•

•

Pod Horkou vzhledem k umístění rozvodné
skříně na chodníku na pozemku města;
souhlasí s demontáží stávajícího venkovního
vedení NN ve Střední ul. v úseku mezi Školní
a Gorkého ulicí; s vybudováním nového zemního kabelového vedení NN ve Střední ulici
v úseku mezi Školní a Gorkého ulicí podle
předložené situace zpracované fy Elektroštika, s. r. o.; s vybudováním nového vedení
veřejného osvětlení v dotčeném úseku podle
1. varianty návrhu společnosti ELTODO (položení zemního vedení, instalování pěti stožárů
se svítidly);
souhlasí se stavbou RD o 1.b.j. v Táborské ul.
na pozemcích č. parc. 2704/29 a 2704/30
v k. ú. Černošice;
souhlasí s nástavbou RD č. p. 1409 v Liberecké ul.;
souhlasí s uzavřením sml. o sml. bud. o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s.,
a AVALON, s. r. o., pro uložení kabelového
vedení na pozemku parc. č. PK 173/5, v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 1.900 Kč;
souhlasí s uzavřením sml. o zřízení věcného
břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemcích parc.
č. 2738/2 (PK 721), 2522/23 (PK 721
a PK 351/3), 2522/22, 2522/19, 2522/20,
2522/21 (PK 335/4) a 2522/6 (PK 335/4),
všechny v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za 20.900 Kč;
souhlasí s uzavřením sml. o zřízení věcného
břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení
kabelového vedení na parc. č. 1478 v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 2.400 Kč;

• doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit bezúplatné nabytí pozemků označených v GP č. 3944-9/2011 pod č. 16/2011
jako 4309/11 o výměře 99 m2 a 4309/12 o výměře 176 m2 vzniklých oddělením z pozemku
parc. č. 4309/1, a to darovací smlouvou;
• doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit bezúplatné nabytí pozemku č. parc.
6170/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 48 m2 v obci a k. ú. Černošice a pozemků označených v GP č. 3766/2010 pod č.
12/2010 jako 786/6 o výměře 59 m2, 786/7
o výměře 38 m2 a 786/8 o výměře 6 m2, které
vznikly oddělením z pozemku č. parc. 786/2
na základě citovaného GP v obci a k. ú. Černošice, a to darovací smlouvou;
• doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit bezúplatné nabytí pozemků vzniklých
rozdělením dle geometrických plánů pod číslem plánu:
a) 3
 944-9/2011, ověřeným pod č. 16/2011,
na základě něhož vznikl oddělením z pozemku PK 196/2 pozemek označený v citovaném GP jako 6177/8 o výměře 238 m2,
b) 3942-9/2011 ověřeným pod č. 15/2011,
na základě něhož vznikl oddělením z pozemku PK 731/1 pozemek označený
v citovaném GP jako 6170/21 o výměře
152 m2,
c) 3943-9/2011 ověřeným pod č. 17/2011,
na základě něhož vznikly rozdělením pozemku PK 731/1 pozemky označené v citovaném GP jako 6170/24 o výměře 41 m2
a 6170/25 o výměře 17 m2,
d) 3941-9/2011 ověřeným pod č. 14/2011,
na základě něhož vznikly rozdělením pozemku PK 717/1 pozemky označené v cito9

z radnice
vaném GP jako 6170/11 o výměře 88 m2,
6170/12 o výměře 35 m2, 6170/16 o výměře 291 m2, 6170/19 o výměře 112 m2,
6170/20 o výměře 234 m2,
všechny v obci a k. ú. Černošice zapsané
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ na LV 2628 od Středočeského kraje, a to darovací smlouvou;
• bere na vědomí žádost obyvatel v ulicích
V Habřinách, Nad Řekou a Habrová o napojení
oblasti na vodovod a kanalizaci a doporučuje
zastupitelstvu města projednat žádost občanů;
• bere na vědomí informace o jednání s poskytovatelem dotace ohledně změn projektu stavby
MŠ Pod Ptáčnicí, ke kterým v průběhu stavby
došlo a s jejichž rozsahem vyslovila rada města
souhlas na svých předešlých schůzích, mění svá

usnesení č. 2.1.17 rady č. 26 a 27, kterými byly
změny projektu řešeny vystavením objednávek
tak, že budou řešeny formou uzavření dodatku
č. 3 ke smlouvě se zhotovitelem stavby – Konstruktiva Branko, a. s., a souhlasí s uzavřením
dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na výstavbu MŠ
Pod Ptáčnicí s Konstruktiva Branko, a. s., jehož
předmětem je úprava předmětu díla a ceny v souvislosti s nutnými změnami z průběhu stavby;
• souhlasí s uzavřením sml. o zřízení věcného
břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení na parc. č. 119, v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 3.300 Kč;
• bere na vědomí informace z průběhu jednání
komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky „Dodávka a montáž volného a vestavěného interiéru v objektu

MŠ Pod Ptáčnicí v Černošicích“ a rozhoduje
na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvýhodnější nabídky Kořan nábytek,
s. r. o., pro dodávku a montáž volného a vestavěného interiéru v objektu MŠ Pod Ptáčnicí za
1.436.140,80 Kč vč. DPH.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města:
• bere na vědomí zprávu kulturní komise ohledně nového umístění vánočního stromu a ukládá odboru technických služeb zjistit technické
možnosti jeho umístění na chodník před hotelem Slánka bez nutnosti zásahu do chodníku
výkopem (stojan apod.);
• jmenuje Andreu Červenkovou do funkce ředitelky mateřské školy Pod Ptáčnicí.

Z 29. jednání Rady města Černošice ze dne 26. 9. 2011
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města:
• souhlasí se stavbou RD na parc. č. 4727/27
v Topolské ul.;
• nesouhlasí s vybudováním nového kabelového vedení NN v Husově, Majakovského
a Kollárově ul.
• souhlasí s vybudováním nové přípojky el.
energie pro pozemek parc. č. 50 v Komenského ul.;
• souhlasí s vybudováním biotopického jezírka
na pozemku parc. č. 1693/15 v Mokropeské
ul.;
• souhlasí se stavbou přístřešku pro automobil
a odstraněním stávajícího přístřešku na pozemku parc. č. 1002/1 v ulici B. Němcové;
• souhlasí se stavbou garáže a přístřešku pro
automobil a se stavbou oplocení na pozemku
parc. č. 707 v ul. V Mýtě;
• souhlasí s demolicí stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 31 v osadě Na Vírku;
• souhlasí s přístavbou RD č. p. 229 v Poštovní ul.;
• souhlasí se stavbou prodejního skladu
a prodejny na pozemcích parc. č. 4271/26,
4271/53 a 4271/54 v Radotínské ul., neboť
splňuje veškeré regulativy územního plánu
pro daný pozemek;
• bere na vědomí nabídku na koupi pozemku
parc. č. 97/2 – zastavěná plocha a nádvoří

o výměře 15 m2 a stavby garáže na tomto pozemku za 3.000 Kč/m2 pozemku a pozemku
parc. č. 98/2 - zahrada o výměře 269 m2,
v případě severní části pozemku zatíženého věcným břemenem vedení energetické
soustavy, která tvoří 30 % z celkové výměry
269 m2 za 1.500 Kč/m2 pozemku, v případě nezatížené části pozemku tvořící 70 %
z celkové výměry 269 m2 za 3.000 Kč/m2
pozemku, všechny v obci a k. ú. Černošice
zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro obec
a k. ú. Černošice na LV 10001 a doporučuje
zastupitelstvu města tuto nabídku projednat
a schválit;
• souhlasí s uzavřením sml. o sml. budoucí
o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení na
pozemcích parc. č. 396/2 a parc. č. 396/1
(PK 45/1 a PK 182/1), v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za
1.700 Kč;
• souhlasí s cenovými nabídkami Ing. Nádvorníka na výkon funkce technického dozoru za
9.500 Kč při akci instalace výtahu a 14.500
Kč při akci dodávka a montáž volného a vestavěného interiéru v MŠ Pod Ptáčnicí;
• bere na vědomí rozsah víceprací a méněprací a souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke

smlouvě o dílo na výstavbu MŠ Pod Ptáčnicí
s Konstruktiva Branko, a. s., jehož předmětem je úprava předmětu díla a ceny v souvislosti s nutnými změnami z průběhu stavby.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o výpůjčce nádob se společností EKOKOM,
a. s. Jedná se o 4 ks nádob 1100 l na plast,
4 ks nádob 1100 l na papír, 2 ks nádob na sklo
bílé a 2 ks nádob na sklo barevné.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
Rada města:
• bere na vědomí školní plán práce navržený
ZŠ Černošice na rok 2011/12;
• nesouhlasí s uzavřením MŠ v případě ohlášeného přerušení dodávky elektřiny do
mateřské školy zřizované městem a žádá
o zajištění náhradního programu popřípadě
domluvu s ČEZ na optimálním řešení.
RŮZNÉ
Rada města:
• schvaluje přijetí bankovního úvěru na nákup
vozidla KIA Sportage za částku 469.000 Kč;
• schvaluje konání Dětského svatováclavského klání dne 2. 10. 2011 ve skateparku
v Mokropsech.

Z 9. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 22. 9. 2011
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2011,
kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti
Zastupitelstvo města Černošice:
• vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011,
kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti;
• ukládá starostovi předložit zastupitelstvu
města návrh na využití dodatečného výnosu
daně z nemovitosti na investice do infrastruktury a občanské vybavenosti města Černošice do 31. 12. 2011.
Toto usnesení bylo přijato. PRO hlasovalo 13,
PROTI 6 a ZDŽEL se 1.
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PRO: F Kořínek, T. Hlaváček, Š. Hradilek, L. Kalousková, M. Paříková, P. Wolf, D. Hendrych, T. Kratochvíl,
J. Kraus, K. Müller, D. Ticháček, P. Tichý, P. Zmatlík
PROTI: D. Göttelová, V. Goldová, M. Mašatová,
D. Otava, T. Prskavec, M. Strejček
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: M. Stádník

Zastupitelstvo města Černošice:
• vydává Pravidla kompenzace zvýšení daně
z nemovitosti pro vybrané potenciálně ohrožené skupiny obyvatel;
• vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011,
kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 1/2008, kterou se stanoví koeficient pro

výpočet daně z nemovitosti u některých staveb;
• deklaruje záměr projednat znovu možnost
úpravy místního koeficientu daně z nemovitosti v případě změny zákona o dani z nemovitosti, která by plošně ovlivnila výpočet této
daně.
Zastupitelstvo města Černošice:
• schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu s obcí Vestec k zajišťování činnosti podle
zákona o Obecní policii v celkové částce
2 mil. Kč za kalendářní rok;

z radnice
• schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
označených v GP č. 3944-9/2011 jako
4309/11 o výměře 99 m2 a 4309/12 o výměře 176 m2 vzniklých oddělením z pozemku parc. č. 4309/1 - trvalý travní porost
o celkové výměře 1690 m2 v obci a k. ú.
Černošice, a to darovací smlouvou;
• schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
parc. č. 6170/5 - ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 48 m2 v obci a k. ú.
Černošice a pozemků označených v GP
č. 3766-5/2010 jako 786/6 o výměře
59 m2, 786/7 o výměře 38 m2 a 786/8 o výměře 6 m2, které vznikly oddělením z pozemku parc. č. 786/2, a to darovací smlouvou;
• schvaluje bezúplatné nabytí pozemků vzniklých rozdělením dle geometrických plánů
pod číslem GP:
a) 3944-9/2011, ověřeným pod č. 16/2011,
na základě něhož vznikl oddělením z pozemku PK 196/2 pozemek označený
v citovaném GP jako 6177/8 o výměře
238 m2,
b) 3942-9/2011 ověřeným pod č. 15/2011,
na základě něhož vznikl oddělením z pozemku PK 731/1 pozemek označený
v citovaném GP jako 6170/21 o výměře
152 m2,
c) 3943-9/2011 ověřeným pod č. 17/2011,
na základě něhož vznikly rozdělením pozemku PK 731/1 pozemky označené
v citovaném GP jako 6170/24 o výměře
41 m2 a 6170/25 o výměře 17 m2,
d) 3941-9/2011 ověřeným pod č. 14/2011,
na základě něhož vznikly rozdělením pozemku PK 717/1 pozemky označené

•

•

•

•

•

•

•

v citovaném GP jako 6170/11 o výměře 88 m2, 6170/12 o výměře 35 m2,
6170/16 o výměře 291 m2, 6170/19
o výměře 112 m2, 6170/20 o výměře
234 m2, všechny v obci a k. ú. Černošice
zapsané, a to darovací smlouvou;
revokuje své usnesení č. 14/7 ze 7. zasedání zastupitelstva tak, že za prodej pozemků parc. č. 3800/3 a parc č. 3800/4
nacházejících se v lokalitě Zátoka Radosti
požaduje vzhledem ke skalnatému terénu
cenu min. 500 Kč/m2 ;
schvaluje záměr prodeje pozemku parc.
č. 3427/1 – ost. plocha, neplodná půda
o výměře 344 m2 ve vlastnictví města Černošice, a to za cenu min. 500 Kč/m2 ;
bere na vědomí žádost občanů o vybudování vodovodu a kanalizace v oblasti Habřin
a ukládá starostovi, aby zařadil tuto stavbu
na seznam investic pro další období s tím,
že k její realizace bude přistoupeno v závislosti na finančních možnostech města;
bere na vědomí informaci o stavu cesty pro
pěší mezi ulicemi Pod Višňovkou a Mokropeská a ukládá starostovi, aby zařadil tuto
stavbu na seznam investic pro další období;
bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí
– Region Dolní Berounka a Zprávu o přezkoumání hospodaření Svazku obcí – Region Dolní Berounka za rok 2010;
odvolává V. Tilsche z funkce tajemníka finančního výboru a jmenuje J. Ullrichovou
tajemnicí finančního výboru;
bere na vědomí, že místostarostka D. Göttelová žádá o změnu své funkce na funkci ne-

uvolněného člena zastupitelstva a souhlasí
s touto změnou a dále stanovuje:
1. o
 dměnu za výkon funkce neuvolněné
místostarostky na částku ve výši 15.000
Kč měsíčně ode dne 1. 10. 2011,
2. ž e funkce starosty města Mgr. Filipa
Kořínka se nově mění na funkci dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva
města,
3. že funkce místostarostky města Ing. Daniely Göttelové se nově mění na funkci
dlouhodobě neuvolněného člena zastupitelstva od 1. 10. 2011;
• schvaluje zakoupení vozidla KIA Sportage SL 2,0 CVVT 4x4 ACTIVE pro potřeby
Městské policie Černošice formou úvěru
v celkové hodnotě 469.000 Kč s DPH;
• pověřuje radu města posouzením nabídky
IBS Rokal, s. r. o., na koupi kulturně-společenského sálu v objektu Centra Vráž za
cenu 7,1 mil. Kč ze dne 29. 8. 2011 a předložením doporučení dalšího postupu a vyčíslením souvisejících nákladů na kompletní
dokončení kulturně-společenského sálu.
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 schůze rady města a zastupitelstva připravila Dana Jakešová, editorka IL.

z vašich reakcí

Deratizaci musí provádět odborná firma
V zářijovém Informačním listu vyšel na str.
8 článek Povinnost deratizace má každý
majitel nemovitosti od Aleny Šedivé z MěÚ
Černošice. Dovolím si k němu doplnit další
právní úpravy, které jsou pro tuto problematiku důležité.
Ano, občané jsou povinni zabránit množení hlodavců v zájmu zamezení šíření zoomóz,
ale tak, aby neohrozili zdraví lidí a zvířat čili
tzv. necílových organismů.
Obec tedy není oprávněna fyzickým
vlastníkům nemovitostí ukládat povinnost
deratizace. Vždy je nutné rozlišit, zda-li jde
o provádění plošné deratizace, či zda jde
o lokální/jednorázové použití jedu.
Právní úprava provádění deratizace (popř.
i dezinfekce, dezinsekce apod.) je obsažena v zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. Ust.
§ 39 odst. 1 zákona o veterinární péči stanoví, že deratizace je jednou z forem veterinárních asanačních opatření. V ust. § 39
odst. 2 jasně stojí, že tato opatření mohou
být vykonávána jen na základě povolení orgánu veterinární správy a osobou, které byl

povolen výkon asanační činnosti a která je
povinna ji vykonávat tak, aby nedocházelo
k ohrožení zdraví lidí a zvířat, k týrání zvířat
nebo k poškození životního prostředí (viz
ust. § 41 odst. 1 veterinárního zákona).
Pokud taková osoba provádí deratizaci bez
příslušného povolení či v rozporu s výše popsanými pravidly, tak se dopouští přestupku/správního deliktu a může jí být uložena
pokuta.
Na provádění lokální deratizace, kdy je
jednorázově použito jedu, pamatuje zákon
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů. Kdy
je podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) tohoto
zákona zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvířata pomocí jedovatých návnad a jedů v jakýchkoliv formách.

rologickými jedy obsaženými v pesticidech
běžně užívaných pro péči o trávník a zahradu. Kočkám a psům hrozí z požití otrávených
granulí nebo otráveného hlodavce smrt či
selhání ledvin a jater. Kočkám stačí, když se
v návnadě vyválejí nebo se otřou o pesticidem ošetřené rostliny a olízají si kožíšek.
Apelujeme proto na ty, kteří tyto jedy
i přes zmíněná nebezpečí používají, aby
je řádně zabezpečili před dosahem nejen
vlastních mazlíčků. Apelujeme na majitele
koček a psů, aby se pokusili omezit jejich
pohyb venku bez dozoru a pokud zjistí, že
kočička či pejsek má průjem s krví, krvácení z tělních otvorů, zvracení s krví, zvracení, apatii, celkovou slabost, nechutenství,
omezenou pohyblivost zadních končetin či
svalové křeče, aby ihned se zvířetem běželi
k veterináři.

Opatrně i s jedy používanými v zahradách
Letos také přibylo otrav koček psů a dalších teplokrevných zvířat. Většinou se jedná
o otravy přípravky proti slimákům, rodenticidy proti hlodavcům či organofosfáty a neu-

Alice Oppová
První společnost za práva koček
First Society for the Cat Rights
Na Bluku 431, Černošice
info@kockaapravo.cz
http://www.kockaapravo.cz/index.php
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z města a okolí
FOTO: 4x Petr Králík

-- Arch. Ondřej Synek před rodinným domem
Krystal neskrýval své sympatie
a popustil uzdu svým emocím. --- Vila od Františka Roitha s původně revolučně řešenou plochou střechou (1910) --

S architektem o Černošicích
Tento text je dozvukem architektonické procházky, která před několika týdny nečekaně zaplnila
ulice Černošic. Jsem ten, který počítal maximálně
s padesátičlennou procházkou a nakonec se společně s Patrikem Líbalem musel dát všanc dvousethlavému architektury chtivému publiku.
Procházka byla součástí oslav Dne architektury, který pořádalo občanské sdružení Kruh. Kruh
požádal architekty – rodáky, aby se pokusili ukázat publiku způsob, jakým se oni koukají na své
město, případně co je na jejich rodišti zajímá či
trápí.
Jak je vlastně pro Černošice typické, nejsem
rodák. Patřím k těm, kteří Černošice „zaplavili“
tak, že se z malé vesnice během necelého století
stalo okresní město. Jsem Pražák a v Černošicích
má naše rodina Babetu II, chatu, o které snad
bude později řeč. Paradoxně jsem se tedy pokoušel ukázat Vám – rodákům to, co zajímá mne
- chataře na Vašem městě / letovisku(?).
Protože jsem architekt a nikoli historik či teoretik, poprosil jsem Patrika Líbala, historika architektury, aby vše usazoval do historických souvislostí,
doplňoval a usměrňoval mne, pokud bych si příliš
vymýšlel. Za což mu přísluší velký dík.
Černošice mají i ve srovnání s ostatními českými letovisky nadmíru vysokou koncentraci významných staveb na kilometr čtvereční – mohou se

směle měřit s výstavními čtvrtěmi Prahy jakou jsou
Ořechovka či Hanspaulka. Vedle staveb z nejslavnějších období rozkvětu letovisek přibývají zde stále další nové vybrané kousky architektury. Bylo by
proto velice snadné se v rámci procházky věnovat
pouze těmto „stavbám z informačních tabulí“, ale
tím bychom se ochudili o celou řadu vrstev, které
Černošice přirozeně mají a které jako celek tvoří
strhující a v Čechách nezvyklý příběh. V rámci naší
procházky jsme se snažili tento příběh alespoň
trochu poodkrýt. Vedle slavných vil jsme se věnovali urbanismu, ukázali jeho romantické i metastázovité části, jeho výzvy a problémy, věnovali jsme
se fenoménu rekreace a sledovali vývoj vily jako
stavebního typu. Ptali jsme se, co je více organickou architekturou, zda Kaplického knihovna či bez
plánů stavěné chaty v osadě U Staré řeky.
Díky velkorysosti majitelů vil jsme se mohli podívat na některé zahrady, vily si obejít ze všech stran
a někdy i nahlédnout do jejich interiérů. To informační tabule neumožňují. Mohli jsme si prostudovat Fröhlichovu vilu od Jana Kotěry, Vojtěchovu vilu
od Františka Roitha, nečekaně i skvělou Hořejšovu vilu od architekta Miloše Hořejše a vilu přenesenou ze Zemské výstavy v roce 1898. Mohl jsem
se rozplývat nad usazením a chytrou krásou domu
Krystal od architektů Jána Studeného a Martina
Vojty z ateliéru KSA. Zastavili jsme se i u druhé

místní Kotěrovy realizace – Kratochvílovy vily, dvojice staveb Ivana Kroupy, vily od bratří Šlapetů,
minuli novou modlitebnu Zdeňka Fránka (která je
pravidelně veřejně přístupná) a nenápadný rodinný dům od Luďka Rýznera z Humpoleckého OK
Plánu. Náhodou se nám do cesty připletla i zcela
nová vila od studia Olgoj Chorchoj (což jsme během procházky ještě nevěděli) s kortenovou fasádou a krásným výhledem na údolí Berounky. Mohli si obejít a projít Babetu II a projít si fenomenální
rostlou strukturu osady U Staré řeky.
Nestihli jsme vše, naštěstí. Zůstalo nám ještě
několik staveb, které jestli již nejsou, tak za chvíli
budou vyznačeny na informačních tabulích, a témat, která jsou součástí černošické mozaiky.
Rád jsem Vás potkal, díky všem zúčastněným
a ještě více těm, kteří vydrželi až do konce.
Ondřej Synek, chatař

-- Cestou k výčepu V Lavičkách obdivujeme
organickou strukturu chatové zástavby. --

-- U funkcionalistické vily architektů M. Hořejše a K. Štipla (r. 1933) se nezapře nenápadný vliv Josipa Plečnika, u něhož oba studovali. -Fotografie z procházky po architektonických zajímavostech Černošic nám poskytl Petr Králík, který je také opatřil popisky. Po celou dobu vycházky si totiž dělal pečlivé poznámky. A napsal i její vlastní popis s trefnými komentáři. Přečíst si ho můžete na webu města: http://www.mestocernosice.cz/mesto/informacni-listy/co-se-do-il-neveslo/.
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z města a okolí

„Přijďte si hrát na Barevný ostrov,“ zve děti ředitelka do nové školky
Baby boom se nevyhýbá ani Černošicím. Rozdíl mezi celkovou poptávkou a kapacitou městských školek byl pro tento školní rok skoro 200 míst. Jistě, ne všichni rodiče
své děti do městských školek přihlásili, část jich preferuje ty soukromé. I tak ale letos
zůstalo před branami MŠ Karlická a MŠ Topolská několik desítek dětí. Na otevření mateřské školy v ulici Pod Ptáčnicí tak netrpělivě čeká celá řada rodičů. Jejich čas se blíží.
Předpokládané datum otevření nové školky je již za necelé dva měsíce, zápis proběhne
ještě letos. Ředitelkou zde byla jmenována Andrea Červenková, kterou mnozí z nás znají jako učitelku ze školky v Karlické ulici, původním povoláním je však zdravotní sestra.
XX Jak jste se dostala k práci s dětmi?
Vždy mě zajímala práce s dětmi. S těmi nejmenšími jsem pracovala jako zdravotní sestra v kojeneckém ústavu Sulická. Během mateřské dovolené
jsem se zaměřila na děti o něco větší a založila
jsem mateřské centrum TAM-TAM-Mraveniště,
které i nadále skvěle funguje. Po mateřské dovolené, v roce 2008, se mi podařilo získat práci
v mateřské škole Karlická, jako paní učitelka, a zároveň jsem začala studovat VOŠ pedagogickou.
XX Jak vám pomůže praxe učitelky v mateřské školce Karlická při práci ředitelky?
V mateřské školce Karlická jsem získala základ
pro práci s dětmi a jasné přesvědčení, že práce s dětmi je má životní cesta. Jako ředitelka
v nové mateřské školce bych ráda propojila zkušenosti z práce, lásku a úctu k dětem a kreativní
vzdělávací program.
XX A jaký ten program bude? Pokud se nemýlím, bylo představení vzdělávacího programu jedním z rozhodujících kritérií pro
výběr ředitelky nové školky.
Snad vám motto školky napoví: „Hrajeme si, tančíme, malujeme, mluvíme, pracujeme, smějeme
se, učíme se, vidíme krásu, vnímáme sebe, vnímáme druhé – kde? No přece na BAREVNÉM
OSTROVĚ.“
XX To zní jako pozvánka do hry na robinsony či piráty, to se bude dětem jistě líbit. Můžete nám svůj program přiblížit více?
Filozofie školy se bude promítat do všech činností, které se budou navzájem prolínat a ovlivňovat zdravý a šťastný vývoj dítěte. Program školy se bude přibližovat potřebám dítěte tak, aby
přirozeně postupovalo až k bodu nabytí kompetencí (dovedností), které mu umožní vykročit do
další etapy jeho života, kterou je vstup na základní školu. Vztah učitele/ky, dítěte a rodiny bude
založen na partnerském vztahu. Učitelé budou
vnímat dítě jako jedinečnou individualitu a stanou se mu vstřícným a motivujícím partnerem.

XX Kolik tříd bude Barevný ostrov mít?
V mateřské škole budou 3 třídy věkově smíšené
– heterogenní, neboť nám půjde o vytvoření přirozeného sociálního prostředí, kde si děti budou
navzájem pomáhat.
XX Věkově smíšené třídy? To ve státních
školkách zatím příliš obvyklé není. I v Černošicích jsme se s tím zatím mohli setkat jen
v některých soukromých školkách. Proč jste
se rozhodla pro tento model?
Je to poměrně jednoduché. Ve věkově smíšeném kolektivu děti zažijí všechny fáze vývoje od
nejmladšího, kterému je třeba pomáhat až po
nejstaršího, který pomáhá.
XX A co děti se speciálními vzdělávacími
potřebami, budou moci i je rodiče přihlásit
do Barevného ostrova?
Ano, bude vybudován prostor pro integraci dětí
se speciálními vzdělávacími potřebami. Považuji
to za velmi důležitou věc. Tyto děti tak dostanou
možnost získat pozitivní vztahy ke zdravým vrstevníkům a přijímat podněty ke zlepšení jejich
stavu. A naopak zdravé děti se naučí přijímat
jako zcela běžné, že někdo potřebuje pomoc
druhých ve větší míře.
XX Spousta dětí se do nové školky těší určitě už teď. V jaké fázi se její dokončování
nyní nachází?
Budova byla dostavěna a předána zřizovateli
k datu 14. 10. 2011 stavební firmou Konstruktiva Branko. Dalšími kroky jsou vestavba výtahu, která začala 17. 10. 2011 a vybavení vestavěným i volným nábytkem, které začalo dne
31. 10. 2011. Předpokládaný termín kolaudace
je v prvním týdnu prosince. Po úspěšném zkolaudování, zažádáme o zapsání do rejstříku škol
a v momentě zapsání vyhlásím zápis do mateřské školy.
XX Rodiče budou zajímat také informace
o provozních věcech. Nejvíc je jistě pálí

FOTO: archiv MŠ Karlická

FOTO: Monika Rudolfová

-- Stavba školky se blíží do finále. --

otázka, jestli se jejich ratolesti mají šanci
do školky dostat. Kolik dětí vlastně budete
přijímat?
Přijmout mohu 63 dětí, neboť automaticky k nám
do školky přechází jedna třída12 dětí z mateřské
školy Topolská, která je momentálně v prostorách školní družiny ZŠ. Škola tyto prostory naléhavě potřebuje pro zřízení družiny.
XX Jaká budou kritéria pro přijetí?
Základním kritériem je trvalé bydliště dítěte
a alespoň jednoho z rodičů. Přihlížet se bude
i k tomu, zda dítě již nenavštěvuje jinou státní
školku, což budou rodiče vyplňovat v Žádosti
o přijetí.
XX Kdy se bude školka otevírat a jaká bude
její otevírací doba?
Předpokládaný termín otevření je od 2. 1. 2012.
Otevírací doba školky bude 7.00–17.30.
XX Kde mohou rodiče najít aktuální informace o školce? V tento okamžik hlavně kvůli zápisu do školky.
Veškeré informace rodiče najdou na našich
webových stránkách – www.skolkabarevnyostrov.webnode.cz. A již nyní mohou psát na
e-mail školky skolkabarevnyostrov@seznam.
cz. Co se týče pracovních míst, jsou momentálně všechna obsazena. Další informace budou
v následujícím čísle Informačního listu.
XX A pověstné slovo na závěr?
Těším se na děti a na spolupráci s rodiči a dalšími přáteli školky. Také bych touto cestou chtěla
poděkovat paní ředitelce Janovské za podporu
a mnohé konzultace, paní ředitelce Mandové za
spolupráci a všem úředníkům, kteří se snaží mě
při zakládání školky podpořit.
Rozhovor připravila Dana Jakešová
editorka IL

Zápis do nové mateřské školy
Termín zápisu do nové mateřské školy Pod Ptáčnicí (Barevný ostrov) není
v době uzávěrky listopadového čísla Informačního listu ještě znám. Doporučujeme proto sledovat městské vývěsky, webové stránky školky www.skolkabarevnyostrov.webnode.cz a města www.mestocernosice.cz (zde konkrétně
sekci „aktuality“), kde bude datum zápisu zveřejněno minimálně 14 dní před
uskutečněním.
Pokud chcete mít jistotu, že budete o konání zápisu informováni včas,
kontaktujte ředitelku školky paní Andreu Červenkovou na adrese skolkabarevnyostrov@seznam.cz. Zašle Vám email s termínem zápisu, jakmile bude
vyhlášen.

-- Ředitelkou nové školky byla jmenována Andrea Červenková. --

Lenka Kalousková, členka rady města Černošice, lenka.kalouskova@mestocernosice.cz
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Jana Roškotová dobyla kadeřnický Olymp
Patří mezi několik českých kadeřníků, kteří získali ocenění v nejprestižnější světové
soutěži, pořádané Mezinárodní asociací profesionálního kadeřnického tisku (AIPP).
Tato soutěž bývá označována za „kadeřnického Oscara“. Jana Roškotová se tak
zařadila po bok takových kadeřníků jako je Libor Šula či Petra Měchurová, v jejímž
salonu v Praze před 8 lety začínala. A před pár měsíci si otevřela vlastní salon v Černošicích v Centru Vráž.

-- Jana Roškotová v akci, přímo na přehlídce
pro diváky.... --

XX Jak se mladá začínající kadeřnice z jižní
Moravy dostane do jednoho z nejvyhlášenějších kadeřnických salonů v republice?
Vyučila jsem se kadeřnicí v Brně a Petra Měchurová byla už tehdy můj velký vzor. Po škole jsem
se ale vrátila domů do Znojma a dva roky jsem
pracovala v jednom místním salonu. Pak jsem si
řekla, že bych chtěla do Prahy a pokud možno
přímo do salonu Petry Měchurové. Riskla jsem
to, poslala tam životopis a vyšlo mi to.
XX A je to rozdílný svět – salon ve Znojmě
a vyhlášený pražský salon?
Rozdíl je obrovský. Do salonu v Praze chodila naprosto jiná klientela, musela jsem změnit přístup
k práci i přístup k lidem. Musela jsem si zvyknout
na spisovnou češtinu, která se na Moravě moc
„nenosí“. Mluvím sice pořád „po moravsky“, ale
v práci si na to dávám velký pozor. Rozdíl mezi
prominentní a běžnou zákaznicí však není až takový, jak by si mnozí mohli myslet. Každá zákaznice je jiná, některá náročnější jiná méně. A je
jedno, jestli je známou osobností či nikoliv.
XX Ten jiný přístup k práci ale s prominentními zákazníky přece jen souviset bude, ne?
Česání celebrit se určitě neodehrává jen
v salonu?
Samozřejmě se člověk mezi známými osobnostmi
cítí jinak, to pro mě byla změna. A jak jste správně
poznamenala, nečeše se jenom v salonu. Najednou jsem česala na focení pro časopisy jako
ELLE či Dolce Vita, módní přehlídky, do televize… To je úplně jiný život. Je to náročnější časově, často i psychicky, znamená to být od rána od
8 hodin v práci, pak odpoledne učesat přehlídku
a domů přijít třeba ve 3 hodiny ráno. Náročné
je také česání přehlídek v zahraničí. Někdy jsou
dny, kdy jsem opravdu hodně unavená, to bych
třeba i měnila. Ale to jsou jen okamžiky. Jinak mě
tato práce ohromně naplňuje, je to přesně to, co
jsem od malička chtěla.
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XX Zmínila jste česání módních přehlídek
v zahraničí. Kde všude to bylo? A co to obnáší? Zkoušíte účesy již tady v Praze? Co
všechny ty kadeřnické „propriety“, které ke
své práci potřebujete?
Byla jsem česat přehlídky například v Paříži,
v New Yorku, Londýně. Taková cesta je, jak se
říká, na otočku. Účesy se dopředu nezkouší,
spíš se třeba sejdu s návrhářem a on řekne svoji
představu, podle toho, co bude oblékat atd. Na
mě potom je, abych s sebou něco nezapomněla,
veze se vlasová kosmetika, přípravky, fény, natáčky, příčesy… Většinou se jenom češe, nedělá se
barva či stříhání. Modelky většinou mají dlouhé
vlasy, takže si promýšlím účesy dopředu – někdy
je to jen jednoduchý culík a někdy zase složité
avantgardní účesy.
Do zahraničí ale jezdím i na školení a semináře,
kde se stále učím od zahraničních kadeřníků.
Podle mě by se měl každý kadeřník pořád vzdělávat, aby znal trendy.
XX Takže tudy vede cesta ke „kadeřnickému
Oscarovi“?
Já byla soutěživý typ již na škole. Tehdy jsem byla
druhá na mistrovství republiky. Baví mě vymýšlet
si účesy. Mám ráda hlavně ty avantgardní.
XX Řekněte nám, jak probíhá taková mezinárodní kadeřnická soutěž jako je AIP v Paříži,
v níž jste v roce 2008 získala 1. místo za pánskou kolekci?
Tyhle soutěže mají svoje kategorie, já se přihlásila
s pánskou kolekcí. Není to ale jen o kadeřníkovi,
vždycky je to o celém týmu – vizážista, stylista,
fotograf a kadeřník.
XX Fotograf? „Kadeřnický Oscar“ probíhá
skrze fotky?
I tahle velká soutěž probíhá jen skrze fotky – pošlete kolekci. Hodnotí celosvětová porota, slo-

žená z lidí z různých oborů – kadeřníci, novináři... Informace o soutěži pak proběhnou všemi
kadeřnickými časopisy, objeví se i v některých
módních časopisech. Přináší to zviditelnění,
prestiž, člověka to v oboru posouvá dál.
XX S posunem dál souvisí i váš odchod ze
salonu Petra Měchurová před třemi roky?
Už jsem tam byla pět let. Měla jsem pocit, že se
už v práci nemám kam posunout, dostat se dál.
Prostě jsem potřebovala změnu. A tak jsem se
vydala na vlastní dráhu. Rok jsem dělala hlavně
focení a přehlídky. Pak jsem začala česat v jednom malém studiu tady v Černošicích. A v září
jsem v Centru Vráž otevřela vlastní kadeřnický
salon Jana Roškot.
XX Proč jste se rozhodla zrovna pro Černošice?
Před čtyřmi roky jsem se sem přestěhovala za
přítelem. A postupně se mi zde zalíbilo natolik,
že jsem se rozhodla svoji kariéru znovu nastartovat zde. Naskytla se možnost pronájmu hezkých
prostor na lukrativním místě, tak jsem toho využila. Hledala jsem totiž místo, kde by se nabízely
komplexnější služby. A tady kromě kadeřnických
služeb mohou zákaznice využít také kosmetický
salon Eriky Šimkové a navštívit vzorkovou prodejnu internetového obchodu Be In Style.
XX A je to místo, kde byste chtěla žít trvale?
Už bych se odtud nechtěla stěhovat jinam. Kombinace krásné přírody a všech služeb na dosah
mi naprosto vyhovuje. Občas tu vyrážím i za
kulturou. Moc se mi líbil například Jazzfestival.
A umím si i představit mít tady jednou rodinu. Pro
děti je to fajn místo. Zatím ale nevím, jak bych to
kombinovala s prací.
XX Otřepaná otázka na závěr. Ale přece jenom, lidé mají tyto informace rádi. Prozradíte nám, koho ze známých osobností jste
třeba česala?
Můj úplně první prominentní zákazník byl Karel
Gott. Ten je salonu Petra Měchurová opravdu
věrný. Mezi mé současné zákazníky patří například David Koller.
Rozhovor připravila Dana Jakešová
editorka IL

Foto: 2x Jarek Plouhar
Makeup: Hristina Georievska
Styling: Lenka Pavlů (modely z atelieru Liběny Rochové)

-- Slavnostní večer u příležitosti otevření salonu: závěrečné defilé a ukázka prací Jany Roškotové --

z historie

Další plovárny pro potěšení
Tak jak stále více obyvatel měst toužilo prožít volné chvíle v přírodě, tak přibývalo i plováren. Proti
proudu na pravém břehu řeky, blíž k Hladké skále, byla hospoda u Kubíčků a stojí tam dodnes.
Za ní byly kabiny a snad i chaty plovárny. Do řeky
vedly dvě lávky. To znám už jen z vyprávění. Při
jedné nečekané povodni vše, co přibližovalo
minulost této plovárny včetně fotografií, vzala
voda.
Již ve dvacátých letech minulého století byla
nad touto plovárnou další – u Cvrků. Patřila rodi-

ně manželky černošického stavitele pana Hakla,
který mimo soukromých vil postavil i místní sokolovnu a poštu.
Radostný je pohled na dnes nevídané množství spokojených lidí na břehu řeky i ve vodě,
kteří, když jim přálo počasí, prožívali volné chvíle
v přírodě a vůbec jim nechyběla televize, internet, silná auta. Je smutné, jak tyto technické
vymoženosti ovlivnily náš život.
Milena Křížová
Foto: archiv autorky

-- A řeka jim byla malá. --

-- Rok 1929, říční a pískové lázně u Cvrků --

-- „Hostinec“, který patřil k lázním u Cvrků. --

-- Vlevo lázně u Cvrků a napravo po r. 1933 lázně pana Majera --

-- „….a počasí nám dnes přeje.“ --

z města a okolí
FOTO: archiv The Redbrick House

-- Před představením obdrželi studenti
The Redbrick House své diplomy PET. --

Romeo a Julie
V pátek 7. října zavítalo do Club Kina
opět anglické divadlo The Bear Educational Theatre, tentokrát s divadelní dílnou Romeo and Juliet. Na pódiu
vystoupili dokonce i někteří diváci.
Julie promlouvala z opravdového balkonu a ostatní diváci společně vytvářeli zvukovou kulisu večerní zahrady.
Uprostřed ní pak vyznával Romeo Julii lásku krásnou shakespearovskou
angličtinou. Představení se konalo za
podpory města Černošice.
Na příští rok chystáme nový kus:
The History of England – Part 2.
Hanka Jelínková
The Redbrick House

15

z města a okolí

Listopad v Mraveništi
Venku je ošklivo, přijďte se ohřát do Mraveniště.
V listopadu se můžete těšit na tento program:
• čt 3. 11. Příprava na svátek Sv. Martina – děti
se budou učit svatomartinskou písničku, sledovat loutkové divadlo a spolu s rodiči vyrábět
lampión na sobotní průvod.
• pá 4. 11. Lístečkové mraveniště – povíme si,
kdo jsou to skřítci Podzimníčci, naučíme se
o nich říkačku, pak si na ně zahrajeme a společně s maminkami si čarokrásně pomalujeme listí ze stromů.
• čt 10. 11. Jů, jak je podzim barevný!! A víte,
kdo spinká pod listím v naší pohádce? Přijďte si s námi vyrobit listové obrázky. Také se
zahřejeme zpěvem a tanečky za doprovodu
kytary a jiných hudebních nástrojů.
• pá 11. 11. Dráček Mráček – čeká nás spousta
říkanek, písniček, cvičeníčko a také si společně vyrobíme parádního podzimního dráčka.
• čt 17. 11. státní svátek – Mraveniště je zavřené
• pá 18. 11. Farmářova sklenice plná překvapení – Povídání o tom, co nám chutná, co rádi
jíme a zábavné tvořeníčko.
• čt 24. 11. Lesní skřítkové, strašidýlka a Josífkové – hodné lesní potvůrky nás přijdou navštívit až do Mraveniště.
• pá 25. 11. Kdo to klepe na dveře, že by paní
Zima? Ne,ne, to je přeci ježek Béďa!! Přijďte
si s ním společně zacvičit a pak mu do bodlinek přichystat pár dobrot.
• čt 1. 12. Čertovské mraveniště – přijďte si
poslechnout čertovskou pohádku, zazpívat
si a pak si společně vyrobit malého čertíka
s andělem.

FOTO: archiv MC Tam Tam Mraveniště

-- V Mraveništi je pro děti připravený bohatý program. --

• pá 2. 12.Mikulášské mraveniště – těšte se na
čertovské říkanky a Mikulášské překvapení.
Besedy s dětskou psycholožkou
V listopadu s námi stráví tři středeční večery
dětská psycholožka Mgr. Václava Jančová, která
pracuje pro Dětské krizové centrum a Helsinský
výbor. Po tématické přednášce bude vždy následovat beseda s možností zeptat se na cokoliv
týkajícího se výchovy dětí. Přednášky se budou
konat vždy ve středu od 19.35 hodin v komunitním centru MaNa, Komenského č. p. 2018.
Probíraná témata:
• 16. 11. Emoce u dětí předškolního věku –
vztek, strach, úzkost
• 23. 11. Jídlo, pití, hygiena a spánek u dětí
předškolního věku

Černošický hokej slaví již 75. výročí
Hokej je fenomén. Ve světě, v České republice. A nejinak je tomu v Černošicích.
Svědčí o tom i dlouhá historie zdejšího hokejového oddílu. Letos oslaví již 75. výročí od svého založení. V této jubilejní sezoně SK Černošice nastoupí 192 aktivních
hráčů, z toho 6 dívek. Sehrají 153 mistrovských utkání a 9 turnajů.
Přípravu na ledě zahájili již 1. září, přestože
počasí venku bylo téměř tropické a vyzývalo
spíš ke koupání a dalším letním radovánkám.
Sezonu zahájili hokejisté přípravnými turnaji a
zápasy. „Černošický potěr i žáci sehráli celkem 5 přípravných turnajů a hráči seniorských
kategorií 3 přípravné zápasy. Soutěže se rozběhly v polovině září,“ popisuje Martin Jůzek,
předseda oddílu ledního hokeje. Černošice
reprezentuje v letošní sezoně 8 mužstev:
Muži „A“
Krajská liga mužů
Muži „B“
Okresní přebor mužů
Tygři
Okresní přebor mužů
Dorost
Krajská liga dorostu
Mladší žáci Liga Mladších žáků
4. třída 	Krajská liga přípravek, ročník
2002
3. třída
Krajská soutěž v minihokeji
2. třída
Krajská soutěž v minihokeji
Tu správnou atmosféru hokejových zápasů ale dělají diváci. Přijďte tedy fandit našim
hokejistům! Domácí mistrovská utkání naše-
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ho I. týmu, který do sezony vstoupil úspěšně
dvěma výhrami na ledě Slaného a následně při
domácím zápasu s HC Poděbrady, se hrají většinou v neděli od 16.30.
Ne 13. 11. 16.30
SK Černošice – Slavoj Velké Popovice
Čt 17. 11. 16.30
SK Černošice – HC LEV Slaný
Ne 27. 11. 16.30
SK Černošice – HK Kralupy
Ne 11. 12. 16.30
SK Černošice – HC Žabonosy
Hledáme malé hokejisty
Úspěšným hokejistou se ale nikdo nestane
přes noc. K tomu vede dlouhá cesta, která začíná již v útlém dětství. V SK Černošice jsou
si toho vědomi. Hlavním cílem oddílu ledního
hokeje je vychovávat hokejovou mládež všech
věkových kategorií, poskytovat možnost sportovního vyžití výkonnostním i rekreačním hokejistům a umožnit bruslení také pro širokou
veřejnost.
Oddíl proto pořádá nábor chlapců a dívek ve

• 30. 11. Sourozenecké vztahy – rivalita, žárlení, vzájemné konflikty
Na konkrétní besedy nebo na celý cyklus se
můžete přihlásit buď e-mailem na adrese: mraveniste@seznam.cz nebo na tel. čísle 776114165.
Vstupné činí 50 Kč. Přednášky pořádá MC Tam-Tam Mraveniště spolu s Římskokatolickou farností Třebotov. Těšíme se na Vás!
Svatomartinský lampiónový průvod
Mateřské centrum Tam Tam Mraveniště připravilo pro menší děti na sobotu 5. 11. Svatomartinský lampiónový průvod. Sraz je v 17.00
u lávky pod černošickým nádražím. Průvod
povedeme přes lávku Dolními Černošicemi.
Společně rozsvítíme lampióny a budeme hledat zlatou podkovu, kterou ztratil Martinův kůň.
Průvod je vhodný i pro malé děti v kočárku.
věku od 5 do 10 let. „Přijďte k nám každé úterý
a čtvrtek od 15 hodin a v neděli od 8 hodin.
Stačí, když si s sebou přinesete brusle, rukavice a přilbu (může být i na kolo),“ zve Martin Jůzek. Pro nově příchozí je první měsíc zdarma.
Více informací z SK Černošice najdete na
www.sk-cernosice.cz.
Dana Jakešová, editorka IL

Veřejné bruslení
na zimním stadionu
v Černošicích
Středa
Sobota
Neděle

13.30–15.30
13.30–15.30
13.30–15.30

• O vánočních svátcích se bude bruslit
každý den.
• Vstupné 35 Kč, děti do 6 let zdarma
• Na zimním stadionu funguje půjčovna
bruslí a prodejna. Brusle si zde můžete
nechat i nabrousit.
• Je zde dobře zásobené občerstvení
s výhledem na ledovou plochu.
• Informace o případných změnách sledujte na www.sk-cernosice.cz.

z města a okolí

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním v Černošicích a okolí
4. 11.

Pavel Žalman Lohonka – folkový koncert

20.30, Club Kino, Černošice

5. 11.

Svatomartinský lampionový průvod – viz str. 16

17.00, sraz u lávky pod černošickým nádražím

6. 11.

Princ Bajaja – divadlo pro děti – viz str. 22

16.00, Club Kino, Černošice

9. 11.

Dětský vzdor aneb kdo s koho
V jakém věku mluvíme o „dětském“ vzdoru? Dá se mu předejít a máme se o to vůbec
snažit? Jak přistupovat k dítěti, které už je uprostřed afektu? Na tyto a další otázky se
společně pokusíme najít odpověď. Lektorka: PhDr. Ing. Iva JUNGWIRTHOVÁ, Středisko
rané péče Tamtam

18.00, RC Leťánek, Sál u Kafků,
Lety

11. 11.

Big band Milana Svobody – koncert – viz str. 24

20.30, Club Kino, Černošice

12. 11.
Květinové dekorace – prodejní výstava
– 17. 11.

denně 12.00–19.00, DPS,
Černošice

12. 11.

Znouzecnost – koncert punkové legendy

20.30, Club Kino, Černošice

12. 11.

Lampionový průvod v Dobřichovicích
Sraz je na Křižovnickém náměstí před zámkem, půjdeme k lávce, kde se pokusíme
vytvořit co nejdelšího světélkového hada.

17.00, RC Fabiánek,
Dobřichovice u zámku,
startovné 20 Kč za dítě

12. 11.

Svatomartinské posvícení v Letech

11.00–19.00, Lety

13. 11.

Pension pro svobodné pány – kino, senior klub

16.00, Club Kino,
Černošice, vstup zdarma

13. 11.

Bubnování rodin s dětmi
Pestrý a zábavný program pro rodiče s dětmi s originálním hudebním nástrojem, který
se jmenuje drumben. Přijďte rozvíjet svoji fantazii a tvořivost.

16.00, RC Leťánek,
Sál u Kafků, Lety

13. 11.

13. umísťovací výstava koček bez domova
Více info na www.kocici-utulek.cz

10.00–17.00, Kongresové centrum, Praha 4, stanice metra
Vyšehrad

16. 11.

Melanie Scholtz Quartet (JAR) – jazzový koncert – viz str. 23

20.00, Club Kino, Černošice

18. 11.

Tam-Tam Orchestra – koncert v afro-brazilských rytmech – viz str. 22

20.30, Club Kino, Černošice

19. 11.

Podzimní černošický ples – viz str. 21

19.30, Club Kino, Černošice

19. 11.

Všechny barvy Afriky – pásmo fotografií, hudby a povídání o Africe. Ing. Michael Trezzi

18.00, modlitebna Církve bratrské na Vráži, Černošice

26.11.

Vánoční přáníčko s 3D okýnkem – předvánoční tvoření pro dospělé a děti od 10 let

14.00–15.30, Minidílna Šikulky,
Černošice, tel. 724 735 546

26. 11.

Adventní trhy na zámku v Dobřichovicích
Program: 12.00 – pečení perníčků a cukroví; 14.00 – Andělé ze zapomenuté skříňky,
divadlo Žlutý kopec; 15.00 – vystoupení souboru Chorus Angelus; 15.30 – Bublinová
show; 17.00 – Tradiční adventní ohňostroj; 18.00 – Knížecí zrcadlo, Ludus Musicus

10.00–18.00, Dobřichovice

27. 11.

Ludus Musicus – koncert – viz str. 20 – Černošický advent

17.00, Kostel Nanebevzetí
Panny Marie, Černošice

27. 11.

Karlštejnský královský advent
Program: stylový jarmark; 12.00 – příchod historického průvodu s královnou Eliškou;
odpoledne taneční a hudební vystoupení, vystoupení SHŠ Alotrium + SHŠ Reginleif z
Černošic; 16.30 příchod loučového průvodu s královnou Eliškou, rozsvícení vánočního
stromu)

10.00–17.00, Karlštejn, náměstí
pod hradem

3. 12.

Columbella – koncert smíšeného pěveckého sboru (http://www.columbella.cz/).

19.00, pořádá klub Ararat
v modlitebně Církve bratrské
na Vráži, Černošice

3. 12.

Mikulášské trhy – viz. str. 20

Centrum Vráž, Černošice

4. 12.

Vánoční pohádka pro děti o kapru Karlovi (Iveta Dušková) – viz str. 20 – Černošický
advent

16.00, Club Kino, Černošice

4. 12.

Karolina Kamberská – koncert – viz str. 20 – Černošický advent

17.00, koncertní sál ZUŠ,
Střední ul., Černošice

6. 12.

Mikuláš pro děti a rodiče

Club Kino, Černošice

7. 12.

Tomáš Kočko & Orchestr – world music inspirovaná moravskou tradiční hudbou – viz
str. 22

20.00, Club Kino, Černošice

Černošický advent Podrobný program hlavních i doprovodných akcí na str. 3 a 20
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Krátké zprávy
ze základní školy
• Žáci šestých tříd zhlédli divadelní představení
„Tanec a fyzika“ v pražském divadle Ponec.
Návštěvě divadla předcházela praktická dílna
v tělocvičně školy, kde byly děti seznámeny
s tím, co obnáší pohybovat se v prostoru,
pracovat ve skupině a vnímat okolní prostředí
a svou vlastní energii.
• 30 žáků se přihlásilo do tzv. Logické olympiády – nové soutěže na internetu. Soutěž proběhla v termínu od 1. října do 8. října, výsledky zatím ještě nejsou známé.
• Ve spolupráci s mezinárodní organizací ACET
proběhly bloky přednášek na téma „Jak si nenechat ublížit – šikana“ a „Sex, AIDS a vztahy“.

Cukrový den v mokropeské školce
Jedním z pohádkových témat našeho školního vzdělávacího programu pro děti je pohádka O veliké řepě. Znáte to, jak dědeček
zasadil řepu a vyrostla mu veliká převeliká?
S dětmi jsme si pohádku přečetli, vyprávěli i zahráli jako divadlo. Povídali jsme si, co
se z řepy vyrábí a napadlo nás, že bychom si
to mohli také vyzkoušet. A tak jsme pro děti
uspořádali cukrový den.
Podařilo se nám sehnat opravdovou řepu
cukrovku, což nebylo úplně jednoduché.
Řepu jsme nakrájeli na menší kousky a větší děti z ní oškrábaly slupku a nastrouhaly ji.
Vzniklou směs jsme vařili, až nám vznikl cukrový rozvar. Byl krásně sladký.
Maminka každému dítěti koupila krabičku

kostkového cukru a z kostek jsme si zkusili
postavit věže, pyramidy a další stavby. Větší
děti si za pomoci cukrového lepidla z kostek
slepily hrad, z kterého se stalo po vložení zapálené svíčky krásné světýlko.
Zkoušeli jsme si také vyrobit z cukru karamel. Děti se střídaly v míchání, protože karamel se nesmí spálit. Povedl se nám. Zkoušeli
jsme také zapíjení barviček do krupicového
cukru nalepeného na papíře. Vznikly nám tak
krásné duhové podzimní listy. Paní učitelka
také pro děti vyrobila cukrovou vatu. Celý den
jsme si báječně užili a užily si i naše mlsné
jazýčky.
Kateřina Mandová
ředitelka MŠ Černošice Topolská
FOTO: archiv MŠ Topolská

• 6. 10. 20011 byla zprovozněna terasa před
novou budovou školy. Terasa bude v zimě
z bezpečnostních důvodů uzavřena.
• Probíhá sbírka na podporu občanského sdružení Chrpa, které se zabývá výcvikem koní pro
hypoterapii. Děti případným zakoupením míčku za 25 Kč podpoří činnost tohoto sdružení.
• Ve všech druhých třídách proběhla přednáška
městské policie na téma bezpečnost dětí při
cestě do školy. Druháky v budově školy v ulici
Komenského přednáška teprve čeká.
• Před školu nám sponzorským darem přibyly
odpadkové koše.
• Navštívili jsme Národní muzeum, Pražský
hrad, Štefánikovu hvězdárnu, putovali jsme za
strašidly do Pohádkové země, prohlédli jsme
si parník Vyšehrad na Vltavě a viděli jsme interaktivní Model Prahy v Království železnic.
• V pátek 14. 10. 2011 se zájemci z řad dětí na
prvním stupni mohli nechat vytografovat.

-- Z cukru děti stavěly věže a pyramidy. --

• Požádali jsme o příspěvek na dostavbu rekonstruovaného školního hřiště (Fond hejtmana
Středočeského kraje).

Městský úřad Černošice organizuje

HUMANITÁRNÍ

• Připravujeme první vydání školních novin.
• Škola je přístupná veškerým sponzorským
darům od veřejnosti. V případě vašeho zájmu
se obraťte na vedení školy. (Podrobněji v příštím čísle IL.)
• Informace o činnosti zájmových kroužků najdete na www.zscernosice.cz.
Zdeněk Moucha
ředitel ZŠ Černošice

ZŠ Černošice přijme od
1. února 2012
aprobovanou učitelku
pro první stupeň
na plný úvazek.
Zástup za mateřskou dovolenou. Kontakt 251 001 602
nebo zscernosice@zscernos.cz
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SBÍRKU

L etního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
D
 omácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – nepoškozené
P
 řikrývek, polštářů a dek
O
 buvi – veškerou nepoškozenou a spárovanou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
→ ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
→ nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
→ znečištěný a vlhký textil

Sbírku organizujeme pro Občanské sdružení Diakonie Broumov, které poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování
i pracovní příležitost. Více na www.diakoniebroumov.org
Sbírka se uskuteční:
dne 2. 12. 2011 – čas: 14.00–18.00
místo: Zasedací místnost v budově Městského úřadu, Riegrova 1209
Hasičská stanice Mokropsy
dne 3. 12. 2011 – čas: 8.00–14.00
místo: Dům s pečovatelskou službou, Vrážská 1805
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Obuv prosíme spárovat – svázat tkaničkami nebo gumičkami.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Milena Paříková, členka rady města Černošice

z města a okolí

Přípravy na XV. Všesokolský slet 2012 začaly o víkendu 24. a 25. 9. 2011 Sletovou
štafetou. Ze sokolských jednot na okraji republiky se vydaly štafety, nesoucí do Prahy
zprávu o zahájení příprav na slet. Naše župa
Jungmannova leží na západní větvi štafety,
vycházející z Domažlic přes Klatovy, Plzeň,
Rokycany. V naší župě sobotní putování štafety končilo v Komárově. V neděli pak štafeta pokračovala přes Příbram, Dobříš, Lety,
Dobřichovice do Černošic. U černošického
nádraží přebírala štafetu již Praha, konkrétně Sokol Zlíchov. Všechny větve štafety se
sešly v 18 hodin v Praze v centrále ČOS
v Tyršově domě.
Jak probíhala sletová štafeta v naší obci:
Hlavní „velkou oficiální“ štafetu zabezpečila
trojice cyklistů, štafeta musela pokračovat
rychle dál, aby byla včas v TD. Naše „malá,
černošická“ štafeta měla seznámit občany
našeho města s touto akcí. V minulých číslech IL a na plakátech jsme na tuto akci upozorňovali a připravili doprovodný program.
V sobotu se na antukovém hřišti u sokolovny konal volejbalový turnaj za účasti 4
družstev. V neděli od 14 hodin jsme v Club
Kinu promítali videozáznam ze župního sletu
v Komárově z roku 2006, kde naši cvičenci
tenkrát cvičili. Škoda, že se nepřišlo podívat
víc tehdejších cvičenců.
V 15.30 venku na hřišti připravil oddíl
gymnastiky cvičení pod širým nebem. Zde
předvedli ukázku disciplín TeamGymu, akro-

Kde by mohla
vzniknout
nová hřiště

FOTO: archiv TJ Sokol Černošice

Sletová štafeta

-- Sletovou štafetu si užili děti i dospělí. --

bacii a přeskok. Byla to velice pěkná podívaná a diváci ji odměnili zaslouženým potleskem. V 16 hodin předali kurýři hlavní štafety
hlášení, že štafeta projela Černošicemi
a naše černošická štafeta se vydala na cestu po městě. Od sokolovny ji vedly seniorky,
od MŠ v Karlické ji vyvezli na Vráž cyklisté
a u Tesca ji předali dalším, štafeta pokračovala do Mokropes kolem školy a pod tratí
v ulici Zdeňka Lhoty se přidali další. U černošického nádraží se připojili nejmladší cvičenci ze skupiny rodiče a děti, kteří oběhli
blok kolem městského úřadu a sokolovny,
a s planoucí pochodní jsme zapálili táborák
na zahradě u sokolovny. Opékáním buřtíků
jsme celou akci zakončili.
Za výbor TJ Hanka Fořtová
FOTO: archiv TJ Sokol Černošice

-- Sletová štafeta odstartovala přípravy na XV. Všesokolský slet 2012. --

Baby Club OTTOMÁNEK – PORADNA
Listopadovou přednáškou psycholožky PhDr. Vlasty Rezkové VÝCHOVNÉ STYLY, HRANICE VE VÝCHOVĚ startuje nový projekt Baby Clubu OTTOMÁNEK – PORADNA. Rádi bychom nabídku našich
stávajících aktivit rozšířili o poradenství z oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního i školního
věku. Na přednášky a besedy s odborníky, které se právě v tomto měsíci rozjedou, naváže od ledna
2012 otevření konkrétních programů pro děti a rodiče. Tyto programy budou jednak preventivní (logopedie) a jednak nápravné – pro děti, které již nějakou pomoc potřebují, ať před nástupem, nebo
pak po nástupu do základní školy (např. děti s dyslexií, dysgrafií, ADHD…).
Vzhledem k tomu, že dětí neklidných, s poruchami pozornosti, hyperaktivitou a dalšími diagnózami
stále přibývá a protože bývá velmi náročné pro všechny zúčastněné vzniklou situaci řešit nebo třeba
jen najít odborníky, věříme, že se naše novinka shledá s pozitivní odezvou veřejnosti.
Za BCO
Vladimíra Ottomanská

I přes omezené finanční zdroje zvažujeme v příštím roce umístění několika herních prvků a městského mobiliáře (lavičky, koše). Některá hřiště jsou již natolik
zaplněna, že se na ně další herní prvky
nevejdou, i zde ale hledáme, jak kvalitu
hřišť pro vás dále zlepšovat. Proto by nás
zajímal váš názor na potřebnost pítek na
dětských hřištích. Další lokality jsou vybaveny buď nedostatečně, prvky jsou zastaralé, nebo přemýšlíme o umístění několika
málo prvků tam, kde dosud žádné nebyly.
Projděte si, prosím, následující přehled
a budeme velmi rádi, sdělíte-li nám své připomínky k němu.
Daniela Göttelová
místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

Stávající hřiště, která jsou plně vybavena a pro další prvky již není místo:
1. Domažlická
2. Komenského
3. Riegrova
4. Červánková
Lokality vhodné pro doplnění nebo novou instalaci herních prvků:
1. zahrada ZUŠ
Navrhujeme umístit 2–3 prvky (houpačky,
provazová sestava).
2. park DPS
Navrhujeme umístit 2–3 prvky (houpačka hnízdo, pružinová houpačka, lanový
prvek). Zjišťujeme možnost zprovoznit
zkratku do ulice Karlická tak, aby park byl
přístupný z obou stran.
3. křižovatka Klatovská / Sušická
Existuje hotový projekt o. s. Tam Tam Mraveniště (houpačka, minibranka, pískoviště) ve výši cca 80.000 Kč, s nímž sdružení
neúspěšně žádalo o dotaci a který by bylo
možno použít.
4. prostor před nádražím Mokropsy,
resp. vedle budovy ČEZ
Navrhujeme umístit prvky pro teenagery
(velká provazová pyramida) a 2–3 prvky
pro menší děti.
5. prostor před ZŠ Mokropsy
V tuto chvíli záleží další vývoj a využití plochy na jednáních města s majiteli pozemků.
6. lesík nad ZŠ Mokropsy, event. jiný
lesík v majetku města
Lanové prvky mezi stromy
7. lokalita Sportpark Berounka a Mokropeská pláž
Navrhujeme řešit komplexně včetně cyklostezek, zeleně apod. a vypsat architektonickou soutěž.
Lokality, které mají zatím z pohledu města
prioritu.
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z města a okolí

Černošický advent
První adventní neděle letos připadá už na 27. listopad, je před námi kalendářně nejdelší očekávání Vánoc a přináší s sebou řadu příležitostí
jak trávit společně dlouhé zimní podvečery. Pro
předvánoční čas jsme v Černošicích připravili
čtyři adventní zastavení. Každou adventní neděli
vás zveme na setkání s hudbou, zpěvem a tancem pro děti i dospělé.
Místo bude každou neděli jiné, sejdeme se
ale vždy v 17 hodin, před samotným programem
zapálíme svíčku na adventním věnci, pro zahřátí
bude venku připraveno svařené víno, vánoční
čaj, káva nebo jiný horký nápoj (a něco drobného a dobrého k snědku).
• 27. 11. I. neděle adventní, kostel Nanebevzetí Panny Marie / Soubor Ludus musicus
• 4. 12. II. neděle adventní, koncertní sál
ZUŠ / Karolina Kamberská
• 11. 12. III. neděle adventní, Mokropeská
kaplička sv. Václava / Pramínek
• 18. 12. IV. neděle adventní, modlitebna
Církve bratrské v Černošicích / Betlémské
překvapení
Něco o prvních dvou nedělních programech:
LUDUS MUSICUS / Adventní koncert
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v neděli
27. listopadu představí vokálně instrumentální

soubor Ludus Musicus renesanční a barokní
dobu, a to nejen adventními písněmi z českých
a evropských kancionálů, ale i hrou na kopie dobových nástrojů v kostýmech, součástí koncertu
bude Adventní betlém.
KAROLINA KAMBERSKÁ / Adventní písně
k poslechu i zpívání
V nádherném sále secesní vily architekta
Osvalda Polívky (Zemanův letohrádek), kde
dnes sídlí základní umělecká škola, se v podvečer 4. prosince rozezní teskný zpěv Karoliny
Kamberské. Pro Černošický advent připravila
„básnířka s kytarou“ speciální adventní repertoár, složený z autorských písní, koled a lidových
písniček.
Kromě podvečerního programu adventních
nedělí, se můžete těšit i v ostatních dnech adventu na celou řadu dalších událostí. Některým
z nich město poskytuje technickou či finanční
podporu, některé pořádá město, jiné občanská sdružení, spolky nebo jednotlivci. Některé
budou překvapením, protože se k nám informace o nich nedostaly do uzávěrky.
V předvečer první neděle adventní, v sobotu
26. listopadu od 19 hodin můžete přijít do ZUŠ
Černošice a podílet se na výrobě putovního
adventního věnce nebo si vyrobit vlastní.
O týden později v sobotu 3. prosince od
10 do 18 hodin se budou opět konat Mikuláš-

Vánoce jsou sice až 24. prosince, vy si je ale s kaprem Karlem můžete udělat již v neděli 4. prosince od 16.00 v Club Kinu. Nezveme
vás ovšem na večeři, nýbrž na Vánoční pohádku o kapru Karlovi,
a také kocouru Bubinovi a paní Ludmilce Houskové.
„Toto představení je sice primárně určeno dětem, ale já z něho
měl takovou radost, jako bych tím děckem byl také. Geniální příběh
o kapříkovi, který je kouzelný a umí zpívat vánoční koledy, nabere na
gradaci ve chvíli, kdy se z vany dostane do Vltavy, a pak postupně
slasti i strastiplně cestuje po světě a přitom sbírá vánoční koledy různých národů,“ napsal na blogu Lidovky.cz Stanislav Hampl.
Dozvíme se tak, jak se slaví Vánoce třeba u Laponců, u Indiánů
nebo v Polynésii.
Představení trvá necelou hodinu a jak již bylo naznačené, je vhodné pro malé i velké diváky, kteří milují Vánoce, koledy a vánoční
zvyky. A taky pro ty, kteří rádi cestují, třeba po moři, vzduchem či
odpadním kanálem.
Představení hraje divadelní soubor Cylindr v režii Ivety Duškové.
(dj)
FOTO: www.divadelnisouborcylindr.cz
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O dalších adventních, vánočních a jiných
programech, které se v Černošicích na prosinec připravují, se dozvíte více v příštím čísle IL
a na plakátech Černošického adventu (aktualizaci kulturního programu najdete také na webu
města www.mestocernosice.cz v sekci kultura
a volný čas).
Věříme, že si z nepřeberného programu každý vybere, co je mu blízké, a že se na některé
z akcí potkáme.
členové kulturní komise

Obří Mikuláš
navštíví trhy v Černošicích

Kolem světa
s vánočním kaprem

-- Vánoční pohádka o kapru Karlovi, kocouru Bubinovi
a paní Ludmilce Houskové --

ské trhy na Vrážském náměstí. Stánkový prodej vánočních propriet a dárků, občerstvení
a celodenní program pro děti, včetně divadelního představení v kulturním sále.
4. prosince od 16 hodin zahraje v Club Kinu
pohádku pro malé i velké diváky divadelní soubor Cylindr, pod vedením Ivety Duškové – Vánoční pohádka o kapru Karlovi.
V podvečer 13. 12. se můžete připojit k průvodu sv. Lucie, který vyrazí se svíčkami ze zahrady ZUŠ směrem k černošické lávce, kde do
Berounky potom světýlka vypustíme.
Dobré jídlo a pití na sváteční stůl a také divadelní představení nabídne Vánoční farmářský
trh v sobotu 17. 12. před hotelem Kazín.
Adventní čas uzavře Rybova mše vánoční,
kterou jako každý rok připravuje Květa Hurťáková v kostele Nanebevzetí Panny Marie na
Štědrý večer od 22 hodin.

V sobotu 3. prosince se již podruhé budou na novém náměstí v Černošicích na Vráži (u Tesca) konat Mikulášské trhy. Čekají vás stánky plné
nejen vánočního a tradičního zboží. Pochutnat si můžete na voňavých dobrotách a lahodných nápojích.
Program je připraven především pro děti, pobavit se u něj ale mohou
dobře i dospělí.
V 11 hodin se otevře Mikulášská tvořivá dílnička, kde si společně
s vašimi ratolestmi můžete upéct vánočku nebo perníček anebo si vyrobit
malého Mikuláše či jen tak něco
pěkného pro radost. A připrave- FOTO: www.chudadlo.cz
na je i jedna novinka. Můžete si
zkusit utkat šálu na tkalcovském
stavu nebo vyzkoušet předení na
pravém kolovrátku, to vše pod
dozorem a radami zkušené odbornice paní Dity Šmídové.
Po skončení dílniček začíná ve
14.30 v kulturním sále divadelní
představení pro děti Princezna
a čerti. Vypráví o princezně, která
se nebála ani čertů a pekla.
Celý den budou trhy provázet
malá vystoupení obřích komediantů a při rozsvícení vánočního
stromu během koncertu dětského
sboru Chorus Angelus (začátek
v 15.30) přijde obrovský Mikuláš
s čertem a andílky, kteří dětem
rozdají perníkovou nadílku.
Srdečně zveme nejen děti, ale
-- Nezapomenutelný zážitek
i dospělé, přijďte na Vráž strávit
pro všechny děti. Tenhle Mikuláš
pěkný sobotní den.
Kristýna Pánková

skutečně má jejich respekt. --

koutek pro seniory

Výlet do Liberce a Jablonce nad Nisou
Na konci měsíce září jsme pro seniory
z celého města uspořádali výlet do Liberce a Jablonce nad Nisou. Zúčastnilo se ho
bezmála 50 seniorů. A počasí nám opravdu přálo. Jako první byla zastávka v Liberci
a poté následovalo další krásné město Jablonec nad Nisou.
Po příjezdu do Liberce jsme navštívili zoologickou zahradu, jejíž největší chloubou
jsou bílí tygři. Ti, co mají raději rostlinnou
říši, navštívili místní botanickou zahradu.
Několik z nás také zavítalo do centra města, kde jsme navštívili radnici s vyhlídkovou
věží. Po obědě v místní restauraci jsme
vyjeli do Jablonce nad Nisou. Tady jsme si
prošli náměstí a zašli do cukrárny, podívali se do obchůdku s Jabloneckou bižuterií
a do mincovny. Poděkování patří městu
Černošice, které nám zaplatilo dopravu.
-- Jablonec nad Nisou --

Foto: Miroslav Strejček

Foto: Miroslav Strejček

Mezinárodní
Svátek seniorů
1. říjen je mezinárodním Svátkem seniorů, a protože
tento svátek připadl na sobotu, oslavili jsme společně s obyvateli DPS svátek v náhradním termínu, a to
ve středu 5. října. Na naši oslavu přijala pozvání i paní
místostarostka Daniela Göttelová, která všem mile
popřála a předala našim seniorům drobnou pozornost. Každý oslavenec obdržel květinu pro potěšení
a kalendář. Poseděli jsme u pohoštění, které připravili
naše pečovatelky. Posezení u kuřecích nugetek a dobré sklenky šumivého vínka bylo příjemné a společně
jsme se dobře pobavili.
-- Posezení u sklenky vína bylo moc příjemné. --

Foto: Czech Tourism.com

-- Nenechte si ujít vánoční Prahu. --

Pozvánka
na vánoční projížďku
Prahou
Čas Vánoc se nezadržitelně blíží, i když
teprve opadává listí ze stromů. A blíží se
také naše pozvání pro seniory do Vánocemi
provoněného hlavního města Prahy. Tento
výlet je pořádán znova po několika letech
oddělením sociálních služeb města Černošice ve spolupráci s občanským sdružením
Život 90. Pro zájemce budou bližší informace sděleny v příštím čísle Informačního listu
a nebo na telefonním čísle: 251 177 561
(kontaktní osoba Miroslav Strejček). Předběžně bylo datum výletu stanoveno na sobotu 10. prosince.

Foto: Czech Tourism.com

-- Do Prahy pojedeme 10. prosince. --

Miroslav Strejček, vedoucí oddělení sociálních služeb Černošice
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kultura

World music inspirovaná moravskou tradiční hudbou
Akustický zvuk, poučený rockem, etnickou hudbou i jazzem, tak by se dala stručně charakterizovat kapela Tomáš Kočko & ORCHESTR, která
do Černošic přijede koncertovat ve středu 7. 12.
Koncert začíná ve 20 hodin v Club Kinu.
A kdo vlastně Tomáš Kočko je? Písničkář, který
vstoupil do povědomí širší veřejnosti s recitálem,
ve kterém uvedl zhudebněnou poesii básníka píšícího v dialektu beskydských horalů Ladislava
Nezdařila. Písně na básnické texty Nezdařila tvoří podstatnou část repertoáru hudební formace
"Tomáš Kočko & ORCHESTR".
Neméně zajímavá je i další část jejich repertoáru. Jedná se totiž o původní ohlasovou tvorbu
inspirovanou zbojnickou tématikou, zvláště pověstmi a písněmi o Ondrášovi, legendárním hrdinovi beskydských hor. Repertoár doplňují osobité úpravy tradičních písní Moravy.
Kromě „klasických“ hudebních nástrojů jako
jsou housle, viola, kytara, kontrabas či flétna je
možné v průběhu koncertu slyšet i mandolínu či
cimbál. Jejich vystoupení tedy slibuje příjemný
zážitek.
(dj)

-- Tomáš Kočko & ORCHESTR --

Club Kino rozezní afro-brazilské rytmy

FOTO: http://www.tamtam-orchestra.cz

-- Skupina Tam-Tam Orchestra --

Hudba plná energie a temperamentu, to je
Tam–Tam Orchestra. Koncert této formace,
která čerpá především z brazilských, kubánských a afrických rytmů se uskuteční v pátek
18. 11. od 20.30 v Club Kinu.
Skupina Tam–Tam Orchestra vznikla již
v roce 1999. V současnosti ji tvoří sedm muzikantů. Kapelník Miloš Vacík, hraje na speciálně
sestavenou bicí soupravu, etnické bicí nástroje,
perkuse také zpívá. Zpěvačka, tanečnice Tereza Vacíková hraje na brazilský strunný nástroj
Cavaquinho a perkuse všeho druhu. Perkusista
a tanečník Slávek Hahn obohacuje rytmy o velké
množství afro-brazilských a kubánských bicích
nástrojů. Rytmickou sekci doplňuje hráč na bicí
soupravu a caixu Dalibor Knapp, kytarista Tomislav Zvardoň, hráčka na basovou kytaru, Eva
Holická a hráč na dechové nástroje – trumpetu,

příčnou flétnu, Radim Knapp. Celá tato formace
tvoří energií nabitou taneční, groovovou kapelu,
která vychází z etnické hudby, world music.
Tam-Tam Orchestra koncertuje po celé republice, vystupuje pravidelně také na festivalech a Open Air akcích jako například Colours
of Ostrava, Mezi ploty, Trutnov či Pohoda. Za
zmínku stojí také série koncertů pro Algida Stage, Global Conection, předkapela finské skupiny Värttinä, britských Transglobal Underground.
A v roce 2010 hrála kapela dokonce v Číně,
v rámci českého dne na Světové výstavě EXPO
v Shanghai.
Nenechte si ujít tento výjimečný koncert.
Čeká vás strhující zábava.
Koncert pořádá město Černošice. Vstupné
120 Kč.
(pb, dj)

Ohlédnutí za říjnovým týdnem knihoven

Princ Bajaja
V neděli 6. listopadu se děti, a samozřejmě nejen ony, mohou těšit na pohádku o princi Bajajovi. Toto komorní
představení jednoho „šaška“ a jeho pěti
loutek nenechá nikoho chladným. Divák
se stane na okamžik vojákem ve velké bitvě, prožívá boj udatného prince Bajaji při
souboji s drakem. Vše samozřejmě končí
svatební hostinou. Kulisu tvoří tříkolka,
která se v průběhu pohádky stává koněm,
válkou, tanečním sálem i drakem.
Představení se odehraje od 16 hodin
v Club Kinu. Účinkuje Teátr Víti Marčíka.
Vstupné 70 Kč. Zve město Černošice.
(pb)
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FOTO: www.kocko.cz

V týdnu od 3. do 9. 10. se knihovna těšila
většímu zájmu návštěvníků než obvykle. Probíhal zde Týden knihoven. Registraci zdarma
využilo 5 nových čtenářů. K internetu poprvé
usedli dva senioři, kteří dokázali, že počítač
lze zvládnout v každém věku.
Probíhalo 5. kolo knihovnické tomboly. Šťastnými vylosovanými čísly jsou:
• č. 39 vyhrává encyklopedii,
• č. 2 dobrodružnou knížku,
• č. 52 komiks.
Také byla vyhodnocena písmenková soutěž
pro prvňáčky. Vítězná písmenka jsou:
• zelené G
• oranžové P
• oranžové L

Prosíme výherce, aby si vyzvedli svou výhru v knihovně.
Celý týden děti četly z knížek autorů, kteří v letošním roce oslavili významná jubilea.
Mohli jste si poslechnout úryvky z knížek
Hany Doskočilové, Martiny Drijverové a Jiřího Stránského. Čtenáři využili též možnost
neplatit za upomínky, vrátilo se nám pár knih,
které jsme už považovali za ztracené. Na
závěr bych chtěla poděkovat všem čtenářům
a uživatelům za to, že knihovnu potřebují,
že je pro ně místem k setkávání, místem
k trávení volného času, místem z kterého si
odnesou domů svou duševní potravu.
Irena Šilhánková
knihovnice

kultura

Velký černošský hlas z Kapského města
Letos již podruhé zavítá do Černošic „velký černošský hlas
z Kapského Města“ Melanie Scholtz. Koncert se uskuteční
ve středu 16. 11. od 20 hodin v Club Kinu.
Melanie Scholtz (JAR) pochází z hudební
rodiny a její cesta ke zpěvu odstartovala již
v pěti letech, kdy se začala učit hře na piano. Zpěv si zvolila i jako studijní obor, v roce
2000 absolvovala v oboru „operní a jazzová
pěvkyně“ na College of Mucic na Univerzitě
Kapského města. Její hlas je úžasný, zvítězil
na mnoha jihoafrických jazzových soutěžích
a festivalech. Jednou z nich je cena „Best
Jazz Vocalist“ v kategorii tradičního jazzu,
kterou získala v roce 2002.
Na své debutové album s názvem „Zillion Miles“ si ale musela počkat až do roku
2006. Jelikož je Melanie výbornou skladatelkou a textařkou, písně pro toto album si
složila a otextovala sama. Své druhé CD

FOTO: archiv

(2009) nahrála s norským trumpetistou
a producentem Olem Jornem Myklebustem. V srpnu téhož roku nahrála živé album
s norskou kapelou Inkala ve Vadsø na festivalu Jazz Varanger v Norsku.
Během své kariéry zpívala ve Španělsku,
Portugalsku, Nizozemí, Maroku, Norsku,
Švédsku a Rakousku. V březnu roku 2010
vystoupila v ruském Murmansku. Spolupracovala s mnoha hudebníky různých národností, například s již zmíněnou norskou
kapelou Inkala, dále třeba s belgickým pianistou Jackem van Pollo a jazzovými veličinami Al Jarreau a Joe McBride.
Koncert pořádá město Černošice. Vstupné 150 Kč.
(dj)

-- Melanie Scholtz --

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BOŘKOVCOVÁ, Hana: Píšu a sešit mi leží
na kolenou – deníkové záznamy zachycují šest
dramatických let života spisovatelky – období
2. světové války, které zásadním způsobem ovlivnilo její další osobní život i tvůrčí dráhu;
CLARK, Stephen: Tak pravil hlemýžď – kniha
s podtitulem Jedenáctero přikázání pro život Angličana mezi Francouzi. V 11 kapitolách plných
břitkého humoru se dozvíte, jak bez úhony přežít
v zemi, kde na cizince neznalého poměrů čeká
spousta nástrah;
ČEPELKA, Miloň: Svědectví inspektora Toufara a jiné povídky – detektivní povídky;
FORSYTH, Frederick: Kobra – napínavý román současného britského autora o nelítostném
souboji bývalého tajného agenta s kolumbijským
drogovým kartelem;
HEJZLAROVÁ, Taj-tün: Na Řece – kniha oceněna Literární cenou Knižního klubu pro rok
2011. Autobiografický román o pětileté dívce
odehrávající se ve 30. - 40. letech v Číně;
KOHOUT, Pavel: Z pohledu trilobita – fejetony;
KRAUS, Ivan: Snídaně v poledne – kniha popisuje autorovy zážitky z cest po opuštění socialistického Československa a kočovní začátky
jeho divadelní pouti světem;
KRCHOVSKÝ, J. H.: Dvojité dno – básnická
sbírka;
PERRY, Mike: Klec pro majáky – je otevřená
a dojemná zpověď muže ukrytého v ženském
těle. Kniha nabitá emocemi a zásadními životními zvraty, přesto psaná s nadhledem, lehkostí
a vtipem;
PROSE, Francine: Lovci a sběračky plodů –
satirický román o ženách, praktikujících feminismus po americku, s touhou vytvořit ideální svět
bez mužů;
RENDELL, Ruth: Mrazivé mlčení – psychologický kriminální román;

ZLATOHLÁVEK, Jan: Hledám štíhlou ženu
– tragikomický příběh rozvedeného čtyřicátníka
a jeho nelehkých pokusů najít životní družku.
Naučná literatura:
DELUMEAU, Jean: Tisíc let štěstí – studie
významného francouzského historika zrození
a proměny milenarismu (víry v budoucí vlivy Krista a jeho vyvolených zde na zemi);
EGGHARDT, Hanne: Vydědědci Habsburků
– příběhy šesti méně známých členů Habsburského rodu, které potkal pohnutý životní osud;
HALÍK, Tomáš: Smířená různost – knižní rozprava, rozhovor, který s Tomášem Halíkem vedl
dominikánský kněz a publicista Tomasz Dostatni;
KOŠŤÁLOVÁ, Michaela: Tragický osud spisovatelky Simony Monyové – životopis oblíbené spisovatelky;
KYSELOVÁ, Lucie: Tašky a taštičky – 21 návrhů, podle nichž si dokážete zhotovit tašky nejrůznějších tvarů a stylů pro každou příležitost;
PEKAŘOVÁ, Lidmila: Jak žít a nezbláznit se
– soubor praktických rad pro rodiče dětí zahrnuje jednotlivé etapy rodičovství od narození dítěte
až do stáří rodičů;
PŠENIČKA, František: Pergoly a přístřešky
– návrhy na postavení pergoly nebo zahradního
přístřešku;
STRUNECKÁ, Anna: Doba jedová – čtení
o škodlivých látkách v potravinách, nápojích,
kosmetice, lécích a potravinových doplňcích a životním prostředí vůbec, které jsou
reklamou, sdělovacími prostředky a mnohdy
i medicínou doporučovány jako zdraví prospěšné; WESTWELL, Ian: První světová válka den
po dni – publikace je chronologickou historií
tohoto konfliktu od prvních výstřelů v Sarajevu
v červnu 1914 až do uzavření příměří v listopadu 1918. Kniha obsahuje téměř 400 fotografií
a map.

Pro děti a mládež:
BAISCH, Milena: Příběhy zajíčka Matýska –
obrázkové čtení;
CRUMMENERL, Rainer: Džungle – pro čtenáře od 8 let, napínavý příběh doplněný půvabnými
ilustracemi;
GÁL, Jaromír: Žížaláci – komiksová knížka pro
nejmenší čtenáře podle oblíbeného večerníčku;
JEŽKOVÁ, Alena: Baba Jaga, kostlivá noha
– autorka řady úspěšných knih pro děti se tentokrát rozhodla nově převyprávět nejznámější ruské zkazky. Starší si oživí příběhy, mladí se s nimi
seznámí a zjistí mimo jiné, že horory už tady byly
mnohem dřív, než byly tak pojmenovány;
KROLUPPEROVÁ, Daniela: Já se nechtěl
stěhovat – knížka pro začínající čtenáře s tématem šikany a změny prostředí;
WICH, Henriette: Příběhy ze stáje – knížka určená pro děti, které si zamilovaly koně a poníky.
Knihy v angličtině:
BIERCE, Ambrose: One summer night (v češtině Jedné letní noci) – povídky, zrcadlový text;
CRICHTON, Michael: Timeline (v češtině
Proud času) – scifi;
HOSSEINI, Khaled: A thousand splendid
suns (v češtině Tisíce planoucích sluncí) – strhující román o lásce, zradě a sebeobětování.
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
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kultura

Big band Milana Svobody
Jazzový pianista s mezinárodním renomé Milan Svoboda vystoupí se
svým big bandem Prague Conservatory Jazz Orcherstra v černošickém
Club Kinu. Koncert se koná v pátek 11. 11. od 20.30.
Milan Svoboda patří mezi přední osobnosti české hudební scény.
Jeho tvůrčí záběr, jako skladatele a dirigenta, je velmi široký, od moderního jazzu přes muzikál, filmovou a scénickou hudbu až k soudobé
hudbě vážné.
V první řadě má Milan jevištní kouzlo: plíží se po okraji pódia, vrhá se
vpřed a vzad jako levhart, efektně se hýbe, gestikuluje rukama a vydává
zvuky. Diriguje svůj big band výběru mladých českých hvězd s gustem,
jako posedlý čaruje divákům pestrou směs se střídavými takty, změnami tempa, změnami nálad,
FOTO: www.milansvoboda.cz
změnami dynamiky, falešnými závěry i začátky, vše
v prostoru jediné skladby!
Jeho big band patří bezesporu ke světové špičce.
Koncertuje po celé Evropě.
Velký úspěch sklidil i v kolébce jazzu v USA. Zúčastnil
se řady jazzových festivalů.
Více informací najdete
např. na www.praguebigband.com nebo www.milansvoboda.com.
Koncert pořádá město Černošice. Vstupné
120 Kč.
-- Jazzový pianista Milan Svoboda --

inzerce
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Pavel Blaženín
odbor kultury

20.10.2011

9:33

Stylová restaurace na břehu Berounky

Sál s pódiem pro 150 osob, projekční a hudební aparatura, wifi
Salónek pro nerušené posezení či menší obchodní jednání

Černošice - Mokropsy

�

Přijímáme rezervace na vánoční večírky, firemní akce,
oslavy narozenin a další společenské události.

�

Nově jsme pro Vás do nabídky zařadili
lahodné T-bone steaky.

�

Program hudebních akcí sledujte
na www.jedlickovylazne.cz

Otevírací doba restaurace:
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

17 – 22
17 – 22
17 – 00
11 – 00
11 – 21

kontakty:
Restaurace Jedličkovy lázně – Ukrajinská 513, Černošice - Mokropsy
Tel.: 721 704 517, 602 396 306
E-mail: info@jedlickovylazne.cz

www.jedlickovylazne.cz

Stránka

1.11. NA CESTĚ - DIVADLO IVETY DUŠKOVÉ

LIVE
5.11.
so
LIVE

ČR / 2011

režie: T. Luňák

LIS

TO

D

20:30

20:00

PA

VSTUP: 120,- Kč

VSTUP: 150,- Kč

VSTUP: 70,- Kč

20:00

hod
Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Václav Neužil ml., Tereza Voříšková ...
Nebel je tichý samotář, kterého čas od času přepadne podivná mlha. Poklidnou
atmosféru jeho života naruší však jednoho dne Němý (Karel Roden), který překročí hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil svoji matku ...

11.11. MILAN SVOBODA & PRAGUE CONSERVATORY JAZZ ORCHESTRA VSTUP: 120,- Kč 20:30
Jedinečný big band Milana Svobody. který patří mezi přední osobnosti české hod
pá
hudební scény. Jako jazzový pianista a bandleader si získal velké mezinárodní
LIVE renomé. Jeho tvůrčí záběr, jako skladatele a dirigenta, je velmi široký,
od moderního jazzu přes muzikál, filmovou a scénickou hudbu až k soudobé
hudbě vážné.
Srdečně zve město Černošice
12.11. ZNOUZECNOST + KLIKA
VSTUP: 90,- Kč 20:30
hod
Nestárnoucí punková legenda Znouzecnost dorazí po dvou letech do clubu
so
aby zahrála svoje nové, ale i staré pecky. Kapitán mlíko a to opět rozjede,
LIVE “... protože to jsme my, hasiči ... “. Jako host vystoupí místní kapela Klika která
vždy přijde s novou neotřelou show na kterou se každý těší.
VSTUP: ZDARMA 16:00
13.11. PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY ČR režie: J. Krejčík
hod
Hrají:Iva Janžurová, Josef Abrhám, Jiří Hrzán, Věra Ferbasová, Pavel Landovský ...
ne
SENIOR Příhody jedné noci a časného rána, odehrávající se v přísně vedeném pensionu
pro svobodné pány, zpracoval Jiří Krejčík nejdříve pro televizi, pak je uvedl
KLUB na
scéně Činoherního klubu a do třetice je zfilmoval. Podle vlastního vyjádření
lákala Krejčíka divadelní předloha jako etuda komediálního herectví. Na klasickém půdorysu situační frašky rozehrál režisér rušnou komedii, v jejímž zrcadle
se místy povážlivě objevuje iluze o dovršeném morálním přerodu společnosti,
nehledě k invektivám, které zde byly zcela zjevně adresovány úřední nadutosti.

KINO

8.11. ALOIS NEBEL
út

hod
ne
Komorní představení jednoho „šaška“ a jeho pěti loutek nenechá nikoho
chladným. Divák se stane na okamžik vojákem ve velké bitvě, prožívá boj udatDĚTSKÉ ného prince Bajaji při souboji s drakem. Vše samozřejmě končí svatební hostiDIVADLO nou. Kulisu tvoří tříkolka, která se v průběhu pohádky stává koněm, válkou,
tanečním sálem i drakem ...
Srdečně zve město Černošice

6.11. PRINC BAJAJA - TEÁTR VÍTI MARČÍKA

VSTUP: 100,- Kč 20:30
ADAM BOMB + FALSE HOPE
hod
Newyorský dirty rock'n'rollový kytarový střelec a ekvilibrista, kytarista
schopný podpálit pódium co si zahrál s Kiss, Chuckem Berrym, Billy Idolem,
Metallicou, nebo AC/DC se vrací do Clubu Kino, aby zde spolu se svými vykutálenými kumpány a bratry v tripu nejenom předvedl nářez hodný svého jména,
ale především natočil i svoje nové Live DVD. Na záznamu by se měla objevit i
oblíbená černošická kapela Folse Hope, kterou Adam Bomb přizval ke společnému koncertu. Takže se těšte na nespoutaný ohnivý mejdan...
VSTUP: 70,- Kč 16:00

hod
Žalman a hosté je volným sdružením hudebníků kolem Pavla Žalmana
Lohonky. Dalo by se charakterizovat jako "návrat domů", a to nejen hudebně,
ale i geograficky. S návratem zpátky do Českých Budějovic se Žalman částečně
vrací i ke svým hudebním kořenům.
Srdečně zve město Černošice

4.11. ŽALMAN A SPOL
pá

út
Láskyplný úsměvný pohled na společné bytí matky a dcery, které se jednoho hod
DIVADLO květnového dne vydají za babičkou. Během cesty si možná řeknou víc,
než původně chtěly. Divadelní hra Na cestě je částečně autobiografickým dílem
vycházející z autorčina společného soužití s dcerou, která hraje jednu z hlavních rolí.

kultura

15.11. KAMARÁD TAKY RÁD
út
KINO

USA / 2011

režie: W. Gluck

VSTUP: 70,- Kč

20:00

20:30

hod
Hrají: Mila Kunis, Justin Timberlake, Emma Stone, Woody Harrelson ...
Dylan a Jamie rozhodně nemají na usedlý život ani pomyšlení. Když si Newyorčanka Jamie, zaměstnaná jako hledačka nových příležitostí, vyzkouší své umění
na uměleckém řediteli Dylanovi z Los Angeles, uvědomí si oba, že jsou si velice
podobní. Každý z nich má za sebou tolik zkrachovalých vztahů, že jsou ochotni
zkrátka pustit lásku z hlavy a starat se jen o zábavu. ...

VSTUP: 120,- Kč

13:00

19:30
hod

hod
Rytmická formace tvoří energií nabitou taneční, groovovou kapelu, která
vychází z etnické hudby a world music. Čerpá hlavně z brazilských, kubánských
a afrických rytmů. Koncert Tam-Tam Orchestra je strhující zábava v gradujícím
rytmu etnických nástrojů, bicích souprav a zpěvu.
Srdečně zve město Černošice

18.11. TAM TAM BATUCADA
pá
LIVE

k vybavení dětského hřiště a tělocvičny.

19.11. PODZIMNÍ ČERNOŠICKÝ PLES
VSTUP: 220,- Kč
K tanci a poslechu hraje KAPELA Gambit. Výtěžek z plesu bude použit
so

29.11.
út
KINO

VSTUP: S MASKOU ZDARMA
BEZ MASKY 90,- Kč

20:00
hod

ZUMBA

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

VSTUP 70,- Kč

OD 19:30 HOD

KAŽDOU STŘEDU

ZUMBA

OBHÁJCE režie: B. Furman
VSTUP: 70,- Kč 20:00
hod
Hrají: Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, William H. Macy ...
V thrilleru OBHÁJCE ztvárnil Matthew McConaughey roli Michaela “Micka”
Hallera, charismatického trestního advokáta v Los Angeles, jehož kanceláří
je zadní sedadlo vozu Lincoln Continental. Po tom, co většinu své kariéry strávil
obranou drobných kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj velký životní případ:
obhajobu bohatého playboye z Beverly Hills, který je obviněn z pokusu vraždy.
To, co se ze začátku jeví jako jasný případ s velkým finančním výnosem,
se rychle obrátí v děsivý souboj dvou mistrů manipulace ...

VSTUP: 70,- Kč 16:00
27.11. TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ režie: S. Spielberg
hod
Hrají: Jamie Bell, Daniel Craig, Andy Serkis, Cary Elwes, Nick Frost, Simon Pegg ...
ne
DĚTSKÉ Paramount Pictures a Columbia Pictures představují film ve formátu 3D motion
capture "Tintinovo dobrodružství: Tajemství jednorožce" v režii Stevena SpielKINO berga,
ve kterém se představí Jamie Bell jako Tintin, neohrožený mladý reportér, jehož neúnavné hledání dobrého příběhu ho dovede do světa velkého
dobrodružství a Daniel Craig jako zločinec Red Rackham.

ným frontmenem Kobou Tothem dokáží na pódiu rozpoutat skutečné peklo.

VSTUP: 80,- Kč 20:30
26.11. BORON + SPECIAL GUEST
hod
so Zvuková síla, kterou Club Kino již několikrát přežilo se opět vrací.
Sokolovská HC skupina známá jako každoroční nedělní budíček trutnovského
LIVE festivalu "Boroni" se svým pověstným mega aparátem v čele s nepřehlédnutel-

Club Kino Černošice vás srdečně zve na své 9. narozeniny, které nás tentokrát
přenesou na dálný východ. V této kouzelné noci zde můžete potkat naftové
magnáty, krásné ženy a tanečnice, a také oblíbené pohádkové bytosti.
Takže létající koberce s sebou. Vystoupí populární Caktus Show Band,
jako předkapela oblíbený černošický sbor EIT. Máme se na co těšit ...

25.11. 9. NAROZENINY CLUBU KINO
pá TISÍC A JEDNA NOC ANEB DUBAJ V KINĚ
LIVE

Film je vyprávěn z pohledu jeho mladší dcery Gigi, která po letech zjišťuje, kdo
byl její otec Jiří-George Voskovec.

VSTUP: 70,- Kč 20:00
22.11. MŮJ OTEC GEORGE VOSKOVEC režie: L. Rudinská
hod
Hrají: Václav Havel, Miloš Forman, Jiří Planner ...
út
Dokumentární film přibližuje osobní život a uměleckou kariéru Jiřího Voskovce
KINO od jeho příchodu do Spojených států v roce 1950 až po jeho úmrtí v roce 1981.

hod
Celou neděli se můžete těšit na dílo režiséra Stanley Kubricka.
Non Stop filmová projekce začíná ve 13:00 hod filmem “Full Metal Jacket”
( Olověná vesta ) z roku 1987, pokračuje filmem “Dr. Divnoláska aneb jak jsem
se naučil nedělat si starosti a mít rád bombu”, následovat bude slavný “Mechanický pomeranč” a celý večer uzavře amorovým šípem zasažená “Lolita”.

PLES Rezervace lístků - jan.fara@seznam.cz nebo na TEL.: 602 221 014
20.11. NEDĚLNÍ FILMOVÁ MÁNIE - STANLEY KUBRICK VSTUP: ZDARMA
ne
KINO
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