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-- Věra Čáslavská a Josef Odložil před
odjezdem do Mexika na XIX. OH 1968 --- Olga Sommerová a Věra Čáslavská --

Kdo je Věra Čáslavská

Věra Čáslavská slaví kulaté jubileum
Sympatická, vtipná dáma plná elánu, to je paní Věra Čáslavská. Málokdo by hádal,
že 3. května oslavila své 70. narozeniny. Příležitost shlédnout dokument Věra 68
a popřát jí jsme měli i my.
Věra Čáslavská je nejen královnou české gymnastiky, ale i statečnou ženou, která se stala
symbolem vzdoru proti ruské okupaci a normalizaci. V letošním roce oslavila významné životní
jubileum. Režisérka Olga Sommerová o ní natočila dokument Věra 68, Pavel Kosatík o ní napsal
knihu Život na Olympu. A tak jde paní Čáslavská
z akce do akce, premiéra střídá autogramiádu.
Jsme proto nesmírně rádi, že si v tomhle kalupu udělala čas na setkání s černošickými spoluobčany, přáteli a obdivovateli, kteří v úterý 15.
května zaplnili Club Kino do posledního místečka. Během promítání dokumentárního filmu Věra
68 se diváci nejen mnohokrát zasmáli, ale také
dali několikrát potleskem najevo své sympatie
s občanskými postoji paní Čáslavské. Po filmu
jsme oslavenkyni, která v Černošicích žije, spo-

lečně s panem starostou předali pamětní medaili
a pamětní list města.
Poté přišel čas na besedu, na níž obě přítomné dámy – paní Olga Sommerová i paní Věra
Čáslavská – odpovídaly na dotazy publika. Paní
Čáslavská na sebe prozradila, že z pověrčivosti vždy před závody hledala (a nacházela) střepy, které jí přinášely štěstí, a jak sebrala střep
i u tryzny Václava Havla. Na pódium Club Kina
vstoupila s dotazem, zda někdo nenašel její
právě ztracené sklíčko z brýlí. Během několika
vteřin jí někdo z obecenstva sklíčko přinesl. Věřím, že jí tenhle „střep“ přinese štěstí tady u nás,
v Černošicích. Jsme pyšní, že jste, paní Věro,
naše – černošická!

Příští zasedání zastupitelstvo se
koná ve čtvrtek 12. 7. od 19 hodin
v restauraci U Králů v Mokropsech.

Uzávěrka prázdninového dvojčísla
Informačního listu je v pátek 22. 6.
do 10 hodin. Více na str. 4

Daniela Göttelová
místostarostka

Narodila se 3. května 1942 v Praze.
Je bývalá česká sportovní gymnastka, trenérka a významná sportovní funkcionářka.
Sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa a jedenáctinásobná
mistryně Evropy. V letech 1990–1996
byla předsedkyní Čs. olympijského výboru
a v letech 1995–2001 také členkou Mezinárodního olympijského výboru.
Po triumfu na OH v Mexiku 1968 se provdala za atleta Josefa Odložila. Má dvě
děti – dceru Radku Čáslavskou a syna
Martina Odložila.
Olympijské kovy:
LOH 1960 Řím
– stříbro – družstva
LOH 1964 Tokio – zlato – víceboj
– zlato – přeskok
– zlato – kladina
– stříbro – družstva
LOH 1968 Mexiko – zlato – víceboj
– zlato – bradla
– zlato – prostná
– zlato – přeskok
– stříbro – kladina
– stříbro – družstva
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Dobrá zpráva pro rodiny s dětmi
Hřiště Oáza v Klatovské ulici a herní prvky
v parku u Domu s pečovatelskou službou, který je přístupný jak z Vrážské, tak nově z Kar-

lické ulice, jsou již zprovozněny a věříme, že
dětem i rodičům zpříjemní letní dny.
Daniela Göttelová, místostarostka
2x FOTO: Daniela Göttelová

-- Hřiště Oáza v Klatovské ulici --

-- Hřiště u Domu s pečovatelskou službou --

Výstavba cyklostezek ve městě
V letošním roce se začne s výstavbou cyklostezek v našem městě, na
kterou dostal Svazek obcí – Region Dolní Berounka, jehož je město
členem, dotaci. Cyklostezky jsou povoleny a projednány s vlastníky
pozemků, na kterých jsou naplánovány, protože většina z nich nepatří
městu.
Podoba cyklostezky v okolí městské pláže byla projednána i s občanským sdružením OS – Mokropsy – klidný a bezpečný život a v projektu
tak bylo zohledněno několik dobrých nápadů občanů našeho města,
které přispějí k většímu komfortu užívání cyklostezky kolem pláže.
Trasa cyklostezky „Pod Hladkou skálou“ bude začínat navázáním na
ulici Dr. Janského v místech původní náplavky. Při vjezdu na cyklostezku bude osazen zahrazovací sloupek zamezující vjezdu vozidel. Od
začátku úseku mezi beach volejbalovým hřištěm a kamennou zídkou
oddělující pláž, bude namísto písku vysazena tráva a podél řeky v místech skateparku a fotbalového hřiště bude vedle asfaltové cyklostezky
cca 2 m široký pás z asfaltového recyklátu určený pro pěší.
V dalším čísle Informačního listu se budeme tématu cyklostezek věnovat podrobněji.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic
FOTO: MěÚ Černošice

inzerce

Zdravotní potřeby
-- Tyto popelnice nebudou vyvezeny. --

Jak ukládat bioodpad
Z důvodu nevhodně uloženého odpadu v nádobě nebyla nádoba vyvezena. Konkrétně v tomto případě hrozí poranění závozníka a nelze
postupovat dle technologických a bezpečnostních předpisů, které je
svozová firma nucena dodržovat.
Zároveň nádoba musí být před nakládkou řádně uzavřena tak, aby
z ní odpad při manipulaci nevypadával.
Renáta Petelíková, vedoucí odboru technické služby

tel.: 603 377 817, www.zdrapohorackova.cz
info@zdrapohorackova.cz

Dárek

za přinesený poukaz

(za každý poukaz uplatněný v našich zdravotních potřebách
více slev na www.zdrapohorackova.cz
dostanete navíc dárek)

Čelákovice, Masarykova 212, Po-Pá 8.30–17.30, So 8.30–11.30
Český Brod, Suvorovova 1377, Po-Pá 8.30–17.00
Praha 5-Radotín, Věštínská 6b, Po-Pá 9.00–18.00
Praha 8-Kobylisy, Klapkova 46, Po-Pá 9.00–18.00
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Car Control – všechny vozy technických služeb
v reálném čase na webu
V rámci loňské elektronické aukce na služby mobilních operátorů jsme také rozšířili systém pro GPS sledování pohybu
městských automobilů i na vozy technických služeb a vůz
používaný sociálním odborem (již delší dobu systém používá
také městská policie).

Jak zobrazím do mapy ujetou trasu?
1.	V knize jízd daného vozidla (viz předchozí příklad) se stisknutou klávesou
CTRL kliknutím zvýrazněte všechny dílčí trasy, které vás zajímají (např.
prvních x řádků – všechny trasy v posledním dni pro Fumo 1).
2.	V levém sloupci klikněte na „Zobrazit cestu na mapě“.

Nově je zřízen pozorovatelský přístup pro veřejnost, který si můžete kdykoliv vyzkoušet.
Webová adresa:
Jméno:
Heslo:

www.carcontrol.cz
verejnost
oko

Zde jsou tři modelové příklady, jak lze Car Control mimo jiné použít:
Jak si v mapě zobrazím umístění všech vozů?
1.	Po přihlášení klikněte na úzký šedý proužek s šipkou na levém okraji
okna prohlížeče.
2.	Klikněte na „Jednotky“, a pak pod okénkem „Nalezené jednotky“ klikněte na dvojitou šipku dolů, čímž se všechny vozy zobrazí v okénku „Jednotky na mapě“ a zároveň v samotné mapě.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohledně využití vozů technických služeb (popř. vozu sociálního odboru), můžete emailem kontaktovat vedoucí
odboru paní R. Petelíkovou (technicke@mestocernosice.cz) nebo starostu (viz kontakt níže).
Filip Kořínek
filip.korinek@mestocernosice.cz

Prázdninové dvojčíslo
Informačního listu
Během letních prázdnin vyjde letos Informační list pouze
jedenkrát. Do schránek se časopis začne roznášet kolem
10. července. Další číslo IL tedy pak očekávejte ve svých
schránkách na začátku září, a pak už zase každý měsíc.

Kde najdu knihu jízd jednotlivých vozů?
1.	V horním řádkovém menu klikněte na „Trasy“.
2.	V horní části levého sloupce pak kliknutím na šipku vyberte vůz, který
vás zajímá.

Proč tato změna? Důvody jsou dva. Tím hlavním je úspora nákladů na
vydávání IL, respektive zachování ročních nákladů na IL ve stejné výši
jako loni. V květnu tohoto roku skončila velmi výhodná smlouva na
tisk časopisu s tiskárnou Calamarus, která tiskla jedno 32 stránkové
číslo s barevnou obálkou v nákladu 2 800 ks za 14.990 Kč. Tato
cena platila po dobu jednoho roku. Vstupní náklady však od doby
uzavření původní smlouvy výrazně vzrostly. Pro další období nám tato
tiskárna ceny zvedla na 19.440 Kč za jedno vydání. Proto jsme poptávali ceny i u dalších tiskáren, ale vzhledem k rostoucím vstupním
nákladům se nepodařilo zajistit levnější cenu tisku a nabídka firmy
Calamarus byla stále výrazně nejnižší. Abychom měli možnost měnit
počet barevných stran v závislosti na množství inzerátů, a případně
zmenšit rozsah dle množství příspěvků, máme ve smlouvě i variabilní
ceny pro tyto situace. Sloučení dvou letních čísel zvýšení ceny za
tisk kompenzuje.
Kromě vyšší ceny tisku jsme vzali v úvahu i fakt, že léto je obdobím
dovolených, a to jak zaměstnanců úřadu, tak těch, kteří časopis vyrábí, a také čtenářů Informačního listu.
Na závěr připomenu, že pokud se stane, že vám IL do schránky
nepřijde, sdělte své jméno, ulici a číslo popisné přímo České poště
v Černošicích (Poštovní 228, tel. 251 642 508), která distribuci časopisu pro město zajišťuje.
Daniela Göttelová
místostarostka

4

z radnice

Jednou větou...
•Krajská II/115 zřejmě ztratila naději na brzkou
rekonstrukci – Středočeský kraj během března
a dubna kvůli změně zákona narychlo vypsal
zakázky k realizaci až do roku 2013, ale naše
hlavní ulice mezi nimi není a kraj již prý nemá
peníze; tento nepříjemný závěr nám následně
potvrdila i krajská správa silnic.
• Po Černošicích chodili studenti pražské grafické školy Orange Factory, kteří jako seminární
práci zpracovávají své návrhy nové grafické tváře města a městského úřadu.
• 50 starostů obcí a měst okresu Praha-západ
a Praha-východ se sešlo v Říčanech a podepsalo výzvu vládě, aby část evropských peněz
z nečerpaných programů Ministerstva školství
přesměrovala na posílení kapacity základního
školství v suburbanizačních zónách kolem velkých českých měst, které nemohou samy čelit
rychlému nárůstu počtu obyvatel; pro Černošice v této možnosti spočívá výrazná naděje na
realizaci dostavby chybějící sportovní haly a několika tříd základní školy.
• Na tradiční staročeské májové slavnosti přijeli hudebníci a tanečníci z moravského Valaš-

ska; na mokropeské návsi vystoupily také děti
ze školek Topolská a Jeden strom a ze základní
školy.
• Šest starostů obcí v okolí Berounky zaslalo
společné stanovisko ministru vnitra Kubicovi,
s požadavkem na zajištění většího počtu výdejových pracovišť pro cestovní doklady a prostředků na personální posílení kapacity městského
úřadu Černošice.
• Na webu města byl zveřejněn aktualizovaný
povodňový plán (odkaz v sekci Tísňové kontakty).
• Jen několik desítek hodin po zatčení hejtmana Ratha oznámil jeho náměstek pro dopravu
Robin Povšík, že navrhne zrušení chystaných
výběrových řízení na nové autobusové dopravce
ve středních Čechách, která byla ze všech stran
kritizována pro nekoncepčnost a ohrožení celého systému hromadné dopravy v kraji a jeho
propojení s Pražskou integrovanou dopravou.

konkurzy doručeno několik petic na podporu
stávajícího vedení; konkurzy se ukázaly být dobrou motivací pro aktivní přístup k dalšímu rozvoji
a zlepšování.
• V červenci proběhne oprava hlavního železničního přejezdu v Černošicích.
• Během léta bude u výstupu z podchodu
u mokropeského nádraží zúžena ulice Dr.
Janského a vybudován zde přechod pro pěší;
kromě toho na křižovatce ulice K Lesíku a Dr.
Janského (tj. u železničního přejezdu) bude vybudován nový chodník a přechod a totéž snad
také v křižovatce ulice K Lesíku a Školní; úpravy
na všech třech místech přispějí k vyšší bezpečnosti na cestě dětí do základní školy.
• O důležitých rozhodnutích rady a zastupitelstva si přečtěte v zápisech z jednání uvnitř listu.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

• Proběhly konkurzy na ředitele/ředitelky dvou
mateřských škol a základní umělecké školy; ve
všech třech případech na základě posouzení
odborné komise a následného rozhodnutí rady
města současné ředitelky obhájily svoji funkci
i do dalšího období; na úřad bylo ještě před

Na čem pracujeme, co se v nejbližší době očekává…
• REKONSTRUKCE ULIC – Na konci května
došlo k podpisu smlouvy s vítězem výběrového
řízení (aukce), společností PSVS. Ze seznamu
19 ulic k rekonstrukci v roce 2012 zřejmě vypadne příliš drahá ulice Pod Ptáčnicí a možná 1–2
další ulice nebo jejich úseky, pokud zde město
nezíská souhlas majitelů pozemků se stavbou.
Snížení rozsahu zakázky až o 20 % umožňuje
smlouva v souladu se zadávacími podmínkami soutěže. Rekonstrukce Komenského ulice,
placená z poloviny z evropské dotace, mezitím
úspěšně pokročila do své druhé fáze.
• CYKLOTRASY – Po dohodě s ROPem bude
stavba cyklostezek proti původnímu předpokladu rozložena do dvou let. Rada odsouhlasila
návrh úpravy okolí cyklostezky v prostoru mokropeské pláže – je k vidění na webu.
•	SPORTOVNÍ HALA – TĚLOCVIČNA – Rada města odsouhlasila návrh
změn původního projektu sportovní haly
u základní školy a zadala zpracování
dokumentace pro stavební povolení,
abychom na podzim mohli žádat Ministerstvo školství o dotaci. Upravená
studie je vyvěšena na městském webu
v sekci Projekty a dotace – Strategické
záměry. Hlavní změnou je zjednodušení
a zlevnění stavby, při jejím současném

zvětšení o cca 1–2 metry na šířku i délku tak,
aby hrací plocha měla standardních 40 x 20 metrů. Šance na dotaci z ministerstva je pouze asi
10 % a její maximální výše je 10 mil. Kč, přitom
odhadované investiční náklady se přiblíží 40 mil.
Kč. Upínáme se proto spíše k naději na dotaci
z evropských peněz – a možnosti dofinancování
skrze prodej městských pozemků v oblasti Na
Pískách.
• REKLAMA VE MĚSTĚ – Prvním čtením
v radě prošel koncept nařízení regulující umisťování reklamy ve městě. Připravuje se instalace
jednotných tabulí, na které si místní podnikatelé
budou moci umístit směrovky upozorňující na jejich provozovny. Naopak běžnou reklamu, která
hyzdí veřejný prostor a snižuje bezpečnost do-

-- Takto by měla vypadat sportovní hala u školy. --

pravy, bude město v součinnosti s dopravní policií dále omezovat (v posledních měsících byla
již řada reklamních tabulí odstraněna). Koncept
nařízení je zveřejněn na webu ke komentářům
občanů i podnikatelů, kterých se bude týkat nejvíce. (Viz také text na straně 7.)
• REKONSTRUKCE ŽELEZNICE – Na webu
v sekci Projekty a dotace – Studie a analýzy
byly zveřejněny studie obou posuzovaných variant rekonstrukce trati na území Černošic – tzv.
MaRek (maximální rekonstrukce) a MiRek (minimální rekonstrukce). Ze schůzky se SŽDC vzešlo, že tato státní organizace „neumí“ a nemůže
vykupovat pozemky, a případné přeložky ulic
Radotínské a Zd. Lhoty by tedy měly záviset na
vykoupení potřebných pozemků krajem a městem. Tímto zjištěním se bohužel
zvýšila pravděpodobnost, že vznik
mimoúrovňového křížení místo stávajícího hlavního přejezdu v Černošicích nebude možný.
Pokud máte k jakémukoliv
z těchto témat náměty či otázky,
prosím napište email nebo dopis,
popř. zavolejte.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz
tel. 604 851 754
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Jak dopadly e-aukce na komunikace a internet?
V elektronické aukci na připojení černošického i pražského pracoviště úřadu k internetu
a jejich propojení optickým kabelem zvítězila společnost UPC Czech Republic – její vítězná cena
22.799 Kč měsíčně znamená pro město nádhernou úsporu – rekordních –74,15 % dosavadních
nákladů; relativní úsporou se zatím jedná o naši
nejúspěšnější aukci; v absolutním vyjádření jde
o úsporu cca 1 mil. Kč za 2 roky.
V aukci na vybudování veřejného osvětlení
Lada – střed jsme dosáhli úspory cca –15 % proti výchozí předpokládané ceně.

Upozornění
V uplynulých dnech proběhlo značení nádob
na směsný komunální odpad z domácností.
Označeny byly všechny nádoby na směsný
komunální odpad, které byly přístupné v den
svozu a u kterých byl řádně uhrazen poplatek za rok 2012. V případě, že u Vás nedošlo
k označení nádoby, byla nádoba nepřístupná,
nebo nebyl uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu.
NÁDOBY NA BIOODPAD SE NEOZNAČUJÍ!
Pokud Vám nálepka nebyla nalepena na nádobu na směsný komunální odpad, je nutné obrátit se na finanční odbor, paní Dagmar Ovečková, tel.: 2510 815 18 nebo e-mail dagmar.
oveckova@mestocernosice.cz.
NÁDOBY, KTERÉ NEBUDOU OZNAČENY
NÁLEPKOU, NEBUDOU OD 1. 7. 2012 VYVÁŽENY.
Děkujeme za pochopení.
Petelíková Renáta
odbor technických služeb

Podpořte své město
V IL 04/2012 na str. 4 vyšel přehled námětů na
dary občanů pro město Černošice, který je stále
dostupný také na městském webu (Projekty a dotace – Podpořte své město).
S potěšením jsme již přijali první dar, a to na
zakoupení záložního elektrického zdroje pro služebnu městské policie v hodnotě 14.399 Kč společným příspěvkem od Ing. Martina Ruperta, Ing.
Jana Štětiny a Ing. Václava Krále. DĚKUJEME!
Dále jsme již získali příslib daru ve velkorysé
hodnotě 35 tis. Kč na městskou zeleň – návrh
konkrétního využití připravujeme a o výsledku Vás
budeme informovat po dohodě s laskavým dárcem.
Řada námětů na další dary ve prospěch občanů
Černošic je stále k dispozici...
Filip Kořínek

Za optimistickými očekáváními bohužel zůstala
zatím největší aukce, a to na 1. etapu rekonstrukce ulic v rámci projektu „velký třesk“. Zatímco na
únorové aukci na rekonstrukci Komenského ulice zajistila nabídka firmy Strabag městu úsporu
–44 % proti projektovému rozpočtu, na dubnové
aukci na rekonstrukci dalších 19 ulic cena spadla „pouze“ –14 % pod rozpočet – celkem o cca
6 milionů. Abychom snížili celkový letošní finanční
objem rekonstrukcí na původně plánovanou úroveň, bude zřejmě z balíku vypuštěna ulice Pod
Višňovkou, která s celkovými 6 mil. Kč vychází neúměrně draze. V neprospěch města hrála zejména skutečnost, že kvůli změně zákona o zadávání
veřejných zakázek bylo i přes krizi vypsáno nejrůznějšími zadavateli v březnu a dubnu velké množství
zakázek (podle některých údajů až desetinásobné
proti stejnému období v loňském roce, např. Středočeský kraj soutěžil stavby až do roku 2013…),
a tak o naši zakázku nebyl dostatečně velký kon-

kurenční zájem, který by vedl k nižší ceně. Příští
aukce rozhodně budeme opět směřovat na samý
počátek roku. V letošním roce díky mimořádné
10milionové investiční dotaci z Ministerstva financí
i tak, s výjimkou ulice Pod Višňovkou, zřejmě zrealizujeme všechny plánované ulice, včetně výstavby
vodovodu a dešťové kanalizace v ulici Pardubická,
kterou plánujeme samostatně na podzimní měsíce.
Ve výběrovém řízení na úvěrové financování
rekonstrukce komunikací nabídla super výhodnou cenu (marži 0,45 % nad sazbou PRIBOR 1M)
Česká spořitelna, a. s., (v době uzávěrky s ohledem na běh lhůt pro podání námitek ještě „neoficiálně“); historicky nejvýhodnější podmínky úvěru,
jaké kdy město mělo. Výše úvěru je stanovena na
max. 35 mil. korun (tj. 5 milionů pod limitem stanoveným usnesením zastupitelstva).
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Brdský cyklobus vyjíždí již podesáté
Cyklisté, kteří chtějí vyrazit do brdských lesů
a okolí, mohou i letos využít Cyklobus. Zvláštní
linka se speciálně upraveným autobusem vyráží
již desátým rokem v trase Dobřichovice, nádraží
– Mníšek pod Brdy, nám. – Kytín, náves a pomáhá vyvézt cyklisty od vlaku v údolí Berounky
do brdských vrchů.
Rozsah provozu je stejný jako v předchozích
letech, tedy pět spojů každý nepracovní den
z Dobřichovic a čtyři spoje v opačném směru.
V Dobřichovicích je zastávka cyklobusu umístěna na parkovišti vedle nádražní budovy. Linka
bude v provozu až do 7. října 2012.
Z Mníšku pod Brdy nebo Kytína mohou vyznavači bicyklů vyrazit po značených cyklistických trasách, sledovat lze i pěší turistické trasy
či krajem projíždět po mnoha lesních cestách.
Několik tipů na výlety nabízí leták Cyklisté v PID,
který ROPID vydává k začátku cyklistické sezóny.

Stručný jízdní řád cyklobusu PID:
Odjezdy z Dobřichovic
8.25
Příjezdy do Kytína
9.00
Odjezdy z Kytína
9.35
Příjezdy do Dobřichovic
10.05

10.25
11.00
11.35
12.05

Linka je výhodná pro rodiny s dětmi i pro cyklisty, kterým se nechce zdolávat náročné stoupání z údolí Vltavy a Berounky. A díky zastávce
Černolice je cyklobus atraktivní i pro necyklisty:
pěší odtud mohou vyrazit přímo do brdských
lesů a horolezci na známé Černolické skály.
Na lince cyklobusu platí Tarif PID a cena
přepravy jízdního kola je 16 Kč bez ohledu na
vzdálenost a také bez ohledu na předchozí použití nebo nepoužití vlaku. Ve vlacích linky S7 je
cena za přepravu jízdního kola dle Tarifu ČD 25
Kč za jednu jízdu.
A na závěr trocha statistiky. V loňské sezóně
přepravil cyklobus celkem 2 250 cestujících
a 1 300 jízdních kol, což je nejvíce od roku
2007. Oproti sezóně 2010 se jedná o nárůst
cca o 20 %. Cyklobus opět navazuje na vlaky
linky S7 z obou směrů, čímž nabízí své služby
cyklistům od Prahy i od Berouna.
Alena Šedivá, oddělení dopravy

12.25
13.00
13.35
14.05

14.25
15.00
15.35
16.05

16.25
jede jen do Mníšku

FOTO: MěÚ Černošice

Ředitelé MŠ a ZUŠ
V květnu proběhla výběrová řízení na ředitele/
ředitelky MŠ Karlická a Topolská a ZUŠ. Rada
města respektovala doporučení výběrových
komisí a na své schůzi dne 21. 5. potvrdila
stávající ředitelky paní Janovskou, paní Mandovou a paní Plzákovou v jejich funkcích.
Daniela Göttelová, místostarostka
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-- Cyklobus jezdí z Dobřichovic do Mníšku pod Brdy a Kytína. --

z radnice

Regulace reklamy ve městě – výzva podnikatelům
Prosím věnujte pozornost připravovanému nařízení města týkajícímu se regulace reklamy na
území celého města – aktuálně se projednává
s cílem zavést pořádek a systém do umisťování
reklamních a směrových cedulí v černošických
ulicích na plotech, sloupech apod. Využijte možnosti přečíst si koncept nařízení předem a zaslat
radě své komentáře předtím, než bude oficiálně
schváleno a nabude platnosti.
Již v uplynulém roce jsme na výzvu státní policie vyzvali řadu místních podnikatelů k odstranění cedulí, které policie považovala za nevhodné
z hlediska bezpečnosti provozu. Některé „pouze“ odváděly pozornost, jiné dokonce bránily ve
výhledu na dopravní značky! Pročištění původní
„džungle“ na našem hlavním tahu již řada občanů zaznamenala a kladně kvitovala. Cílem vedení města je v úsilí o vyšší bezpečnost na ulicích
a o jejich lepší vzhled pokračovat, ale přitom
nabídnout místním podnikatelům systematicky
řešenou podporu v účinné propagaci jejich provozoven. Prioritu by měly dostat směrové tabule
poblíž příslušných provozoven, naopak omezit
a regulovat chceme reklamu na služby mimo
město Černošice a množství reklamy některých
příliš agilních podnikatelů, kteří své cedulky
umístili po celém městě (často bez souhlasu
s umístěním např. na sloupech veř. osvětlení
apod.).

Všechna pevná „reklamní zařízení“ nad
0,6 m2 podléhají schválení stavebního úřadu
v rámci výkonu přenesené působnosti – těch se
připravované nařízení nemůže a nebude týkat.
Rada města může skrze nařízení regulovat to
ostatní – tedy mj. pevné reklamní tabule menší než 0,6 m2, pružné (plastové, látkové) všech
velikostí aj.
Nařízení předpokládá omezení reklamy na veřejně přístupných místech pouze na:
-	firemní reklamu umístěnou přímo na jednotlivých provozovnách místních podnikatelů
-	směrové reklamní tabule, a to v počtu max.
4 kusů, o velikosti max. 0,6 m2, umístěné
nejdále 400 m od provozovny (vždy se souhlasem majitelů ať již na soukromých plotech,
nebo na majetku města)
- přenosné reklamní stojany, tzv. „áčka“
-	směrové značky na připravovaném městském
orientačním systému na hlavních tazích
-	reklamní zařízení povolená stavebním úřadem
dle zákona
Zmíněný městský orientační systém bude
místním podnikatelům umožňovat umístění standardizovaných směrových cedulí přímo na vybraná místa hlavních komunikací.
Text nařízení si můžete stáhnout na městském
webu v sekci Město – Nařízení města. Případ-

FOTO: web dodavatele orientačního systému

-- Město připravuje orientační systém. --

né připomínky k němu zašlete na email slavka.
kopackova@mestocernosice.cz. Budeme rádi,
pokud nám pomůžete vychytat případné „mouchy“ předtím, než bude schváleno. Cílem není
nikomu ohrozit podnikání – právě naopak! V některých případech ale schválení nařízení bude
znamenat nutnost odstranění stávající reklamy.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Další změny autobusových linek?
V současné době v radě města diskutujeme možnost dalších změn autobusových
linek v Černošicích. Vzhledem k tomu, že tyto změny nejsou zcela bezvýznamné,
rádi bychom návrhy předložili občanům k širší diskusi. O jaké změny se jedná?
Školní autobus
V současné době jedou ráno ke škole v Mokropsech celkem dva vozy na lince č. 414. První
vůz jede z Vonoklas přes zastávky Černošice,
žel. zast – Komenského - Vráž, samoobsluha a v 7.45 hod. přijíždí do zastávky u školy
v Mokropsech. Druhý vůz ve stejný čas částečně kopíruje tuto trasu, přičemž nejede z Vonoklas, ale ze zastávky Černošice, žel. zast.
Navrhovaná změna by spočívala v tom, že by
se jeden z vozů linky č. 414, a to ten jedoucí
ze zastávky Černošice, žel. zast., přesunul pod
linku č. 415 a jel by přibližně ve stejnou dobu
jako okružní spoj přes celé Černošice, tedy
i přes zastávky Slunečná a Mokropsy, žel. zast.
Výhodou této změny by bylo, že by školní autobus mohli využívat i žáci z větší oblasti Vráže
a Mokropes, jakož i cestující, kteří by v době
okolo 7.35 hod. chtěli jet autobusem z Vráže
na vlak (v současné době jede autobus z Vráže
ráno v 7.11 hod. a pak až v 8.14 hod.).
Nevýhodou této změny by bylo, že by žáci
museli vystupovat v zastávce Mokropsy, žel.
zast. a nikoli přímo u školy (pokud by nedošlo
ke změně trasy okružních spojů linky 415; viz
níže), a že by provoz linky č. 415 byl pro město
o něco dražší.
Změna trasy okružních spojů linky č. 415
V současné době jezdí v pracovní dny

v rámci linky č. 415 celkem 7 okružních spojů
po trase Černošice, žel. zast. – Vráž, u transformátoru – Slunečná – U Kamenného mostu – Mokropsy, žel. zast. a následně podél
železniční trati zpět do zastávky Černošice,
žel. zast.
Současné vedení trasy okružních spojů neumožňuje přímé spojení z Mokropes na Vráž.
Cestovat lze jedině s přestupem a značnou
časovou prodlevou. Problém bohužel nelze
jednoduše řešit tím, že by okružní spoje jely
obráceně, tedy nejprve do Mokropes a pak
na Vráž, protože do pravotočivých nepřehledných zatáček, které jsou na trase, nechce Ropid autobusy pustit.
Možným řešením by pak byla částečná
změna trasy okružních spojů, a to tak, že by
autobusy za zastávkou Mokropsy, žel. zast.
nepokračovaly podél železniční tratě do Černošic, ale vyjely by ulicí Školní a Morkopeskou
do zastávky Vráž, samoobsluha a pak pokračovaly dolů do zastávky Černošice, žel. zast.
Výhodou tohoto řešení by bylo zajištění
přímých spojů z Mokropes na Vráž alespoň
v denních hodinách (první okružní spoj v 6.23
hod. a poslední okružní spoj v 23.40 hod. by
jely ve stávající trase) a o něco častější spojení z Vráže dolů na vlak. Nevýhodou takového
řešení by bylo o pět průjezdů autobusu vyšší
dopravní zatížení ulic Školní a Mokropeská

každý pracovní den, nutnost upravit retardér
na ulici Školní u Domažlické tak, aby tolik nevadil průjezdu autobusů, neobsloužení zastávky Dr. Janského přes den a přibližně o 3.500
Kč až 6.900 Kč měsíčně vyšší náklady města
na provoz autobusů.

stávající trasa
okružních spojů

možná nová trasa
okružních spojů

Noční linka
V současné době jezdí do Černošic z Prahy Barrandova noční linka č. 601, a to v 1.45
hod. a 3.45 hod. Tuto linku dle sdělení Ropidu
nelze omezit pouze na jeden spoj např. v 1.45
hod. Černošice na provoz noční linky doplácí
ročně přibližně 95.000 Kč. Je otázkou, zda-li
občanům města stojí noční linka za tuto cenu a
zda-li není na místě noční linku zrušit.
Dovolil bych si proto občany požádat o jejich názor na výše popsané uvažované změny. Vaše názory můžete sdělit na kterémkoli
jednání zastupitelstva, dopisem či emailem
na mou adresu simon.hradilek@mestocernosice.cz.
Šimon Hradilek
člen rady města
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Z 46. jednání Rady města Černošice ze dne 26. 4. 2012
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice stanovuje dle § 102
odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, celkový počet
zaměstnanců zařazených do Městského úřadu
Černošice na 203 k 1. 5. 2012; ukládá tajemníkovi MěÚ zapracovat danou změnu do Organizačního řádu Městského úřadu Černošice a předložit radě města a finančnímu odboru, vedoucímu
správního odboru rozpočtové opatření pro pokrytí
navýšení finančních prostředků.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 12;
• souhlasí s variantou č. 2 nabídky GORDIC,
s. r. o., na řešení PAP v ceně 158 tis. Kč bez
DPH; schvaluje rozpočtové opatření č. 13
k tomuto usnesení a ukládá finančnímu odboru objednat práce dle varianty číslo 2 a realizovat úpravy předkontací a dalších souvisejících
prací v součinnosti s dodavatelem a tajemníkovi
MěÚ zajistit personálně nově vykonávané činnosti v souvislosti s povinností města předávat
informace PAP.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice schvaluje podání žádosti o dotaci na částečné pokrytí nákladů spojených
se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí a ukládá pí Chauturové
připravit žádost o dotaci na PAP.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky
společnosti Atelier A15 pro zpracování projektové dokumentace přístavby hasičské zbrojnice
č. p. 999 v Srbské ul. za 160.000 Kč s DPH;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení
kabelového vedení na pozemku parc. č. 2173
a parc. č. 2175, v obci a k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice za 11.610 Kč;
• nesouhlasí s výstavbou stožáru základnové
stanice systému GSM-R pro zabezpečení železniční dopravy na trati u mokropeské železniční zastávky v ulici Zdeňka Lhoty;

TISKOVÁ OPRAVA
– financování ZUŠ
V mé odpovědi na anketní otázku ohledně prostředků na kulturu a školství v IL
05/2012 byla uvedena potenciálně zavádějící informace o výši příspěvku města
na provoz Základní umělecké školy. Z rozpočtované částky 1,4 mil. Kč je 1,2 mil.
Kč kryto z vybraných úplat za vzdělávání
a pouze 0,2 mil. je čistá výše příspěvku
města. Rozpočet ZUŠ dále zahrnuje
mzdové náklady na stálé pracovníky, které
jsou hrazeny z dotace MŠMT.
Filip Kořínek, starosta
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• souhlasí s přeložkou vedení VN v oblasti Na
Pískách;
• souhlasí se změnami přístavby RD č. p. 653
v ul. K Višňovce;
• nesouhlasí se stavbou hobby místnosti na
pozemku parc. č. 1682/70 ve Slunečné ulici
a souhlasí se stavbou uličního oplocení pozemku parc. č. 1682/70 ve Slunečné;
• souhlasí s instalováním tepelného čerpadla
fungujícího na principu vzduch - voda na pozemku parc. č. 2917/138 pro vytápění domu
č. p. 1975 v Brusinkové ul.;
• souhlasí s provedením nového francouzského
okna v domě č. p. 2057 v Leknínové ulici;
• souhlasí s vybudováním pergoly na pozemku
parc. č. 5;
• souhlasí s opravou kanalizačního potrubí
a úpravou zpevněných ploch na pozemku parc.
č. 480/1 v Riegrově ul.;
• souhlasí s dodatečným povolením stavebních
úprav domu č. e. 1473 v ulici U Mlýna;
• nesouhlasí se stavbou RD na pozemku parc.
č. 1682/73 ve Slunečné ulici, neboť není navrhován jeden solitérní dům, ale dva rodinné domy
– dvě stavby hlavní na jednom pozemku, což je
v rozporu s platným územním plánem;
• souhlasí se stavbou uličního oplocení pozemku
parc. č. 2344/1 ve Školní ulici;
• souhlasí s vybudováním nových přípojek el.
energie k RD č. p. 1306 a 426 v ulici Dr. Janského za předpokladu, že nebude porušen povrch
komunikace v Gorkého ulici (vedení NN bude
uloženo pomocí bezvýkopové technologie);
• souhlasí s vybudováním nové přípojky el. energie k pozemku parc. č. 4290/3 v ul. U Vodárny;
• bere na vědomí záměr vybudovat novou přípojku el.energie pro rekreační chatu č. e. 1403
v Karlštejnské ulici, žádný z pozemků dotčených
stavbou není v majetku města;
• souhlasí se změnou užívání rekreační chaty
e. č. 154 jako zahradního domku pod podmínkou scelení pozemků parc. č. 4803 a 4807/1;
• souhlasí se stavbou přístřešku (kůlny) na pozemku parc. č. 2507/8 v Tolstého ul.;
• nesouhlasí s vybudováním RD na pozemcích
parc. č. 2981 a 2982 v Moravské ul., neboť návrh není v souladu s územním plánem (zastavěnost pozemku ostatními stavbami a zpevněnými
plochami překračuje stanovený limit);
• souhlasí s přístavbou, nástavbou a stavebními
úpravami rekreační chaty č. e. 723 v osadě Lavičky;
• souhlasí s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy o užívání bytu č. 7 v domě č. p. 259
v Karlštejnské ulici ke dni 27. 4. 2012;
• souhlasí s provedením startovací jámy o velikosti 2 x 0,6 m u křižovatky ulic Zd. Lhoty a Říční,
nutné pro dokončení pokládky signalizačních
kabelů ČD;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce
na zhotovitele rekonstrukce místních komunikací v Černošicích – I. etapa; souhlasí s výběrem
nejvýhodnější nabídky společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., na zhotovení akce „Rekonstrukce místních komunikací
v Černošicích – I. etapa“ za 32.945.650 Kč bez
DPH;

• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na provedení veřejného osvětlení v lokalitě
Lada – střed; souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky ELTODO-CITELUM, s. r. o., na akci
„Veřejné osvětlení v lokalitě Lada – střed“ za
409.000 Kč vč. DPH;
• souhlasí s výběrem nabídky společnosti
DOMSTAV za 25.200 Kč vč. DPH pro výkon činnosti technického dozoru investora při realizace
akce Veřejné osvětlení v lokalitě Lada – střed;
• souhlasí s výběrem nabídky společnosti
DOMSTAV za 180.000 Kč vč. DPH pro výkon
koordinátora BOZP při akci Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích – I. etapa;
• bere na vědomí informace o havarijním stavu
jemně stíraných česlí v ČOV Černošice a souhlasí s cenovou nabídkou Fontana R, s. r. o.,
pro opravu jemně strojně stíraných česlí v ČOV
Černošice za 92.785 Kč bez DPH;
• souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky Šetelík Oliva, s. r. o., na vypracování projektové
dokumentace pro územní a stavební řízení nové
dešťové kanalizace v ulicích Pardubická, Pod
školou a K Lesíku související s rekonstrukcí komunikací ve městě v souladu se zpracovaným
pasportem dešťové kanalizace za 73.000 Kč
bez DPH;
• souhlasí s pronájmem bytu č. 3 v Poštovní ulici
č. p. 228 na dobu určitou jednoho roku za předpokladu, že nájemní vztah se současným nájemcem bude ukončen do 31. 8. 2012 a nejpozději
k témuž datu dojde k předání bytu.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice schvaluje Řád ohlašovny požárů města Černošice.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje výběr nejvhodnější nabídky společnosti UPC Česká republika s. r. o., na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Připojení k Internetu
pro dvě pracoviště Městského úřadu Černošice,
včetně propojení pracovišť“ za celkovou nabídkovou cenu 22.799 Kč včetně DPH měsíčně;
• schvaluje výběr nejvhodnější nabídky společnosti AGROMAK ND, s. r. o., na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup traktoru STARJET
MK 110 – 23 4x4“ za nabídkovou cenu 157.200
Kč včetně DPH.
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Rada města Černošice neschvaluje udělení
výjimky z dopravního značení zákaz vjezdu vozidel
nad 3,5 t v ul. V Horce.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice jmenuje členkou konkursní komise ZUŠ Černošice Mgr. Vavřínkovou –
zástupkyni KÚ za Mgr. Roubala.
RŮZNÉ
Rada města Černošice bere na vědomí zápisy
z komise sociální a pro péči o seniory č. 14 ze dne
21. 3. 2012, č. 15 ze dne 11. 4. 2012 a č. 16 ze
dne 16. 4. 2012.

z radnice

Z 47. jednání Rady města Černošice ze dne 10. 5. 2012
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice:
• schvaluje
1. dle § 102 odst. 2, písm. f) zákona
č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu organizační struktury
Městského úřadu Černošice, jak je uvedena
v příloze č. 1:
- s účinností od 1. 6. 2012 změnu názvu odboru územního plánu a stavebního řádu na
odbor územního plánování
- s účinností od 1. 6. 2012 zřízení nového odboru stavebního úřadu
- s účinností od 1. 6. 2012 převedení kompetencí oddělení stavebního úřadu a úseku
dopravy do nově vzniklého odboru stavebního úřadu
- s účinností od 1. 6. 2012 zrušení oddělení
stavebního úřadu
2. dle § 102 odst. 2, písm. o) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nový Organizační řád
městského úřadu Černošice s účinností od
1. 6. 2012 dle přílohy č. 4 důvodové zprávy;
• přijímá dar ve výši 200 Kč;
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• souhlasí s čerpáním finančních prostředků
z investičního fondu Mateřské školy Černošice, Karlická 1170 ve výši 23.532 Kč na
provedenou opravu střechy;
• schvaluje předložené rozpočtové opatření
č. 15;
• schvaluje úhradu za přerušení nebo omezení dodávky vody ve výši 960 Kč bez DPH,
která odpovídá nákladům spojeným s tímto
přerušením či omezením;
• jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k vypsané veřejné
zakázce „Poskytnutí úvěru na financování výstavby a rekonstrukce místních komunikací
v Černošicích” ve složení: členové – p. Kořínek, pí Říhová, p. Hlaváček, pí Ullrichová
a pí Šnoblová a náhradníci: pí Göttelová, pí
Kopačková, p. Gerstendörfer, pí Ovečková
a pí Gollová.
Úsek právní
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 14 a Darovací smlouvu na poskytnutí příspěvku na kompenzaci navýšení daně
z nemovitostí v roce 2012 a pověřuje Správní
odbor MěÚ Černošice rozhodováním o uzavírání darovacích smluv o poskytnutí příspěvku na
kompenzaci navýšení daně z nemovitostí v roce
2012 s konkrétními subjekty, které splnily podmínky stanovené v Pravidlech o poskytování
příspěvku na kompenzaci navýšení daně z nemovitosti (schválené zastupitelstvem města dne
7. 3. 2012).
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice schvaluje Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Školení
manažer kurzu jakosti a udržovací školení pro
auditora“ hrazeného 85 % z projektu OP LZZ

„Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice“ a 15 %
spoluúčastí města.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s cenovou nabídkou CityPlan,
s. r. o., na vypracování II. etapy realizační
projektové dokumentace akce Rekonstrukce
ulice Komenského za 75.000 Kč bez DPH;
• souhlasí s uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení
na pozemku parc. č. 4289/1 v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice za
2.000 Kč; na pozemku parc. č. 4482/1 (PK
729/3) v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za 6.200 Kč;
• ruší usnesení č. 2.1.1 z 23. zasedání rady
města konaného dne 11. 7. 2011 a souhlasí
1. s vybudováním nového zemního kabelového
vedení NN v Topolské ulici s tím, že při výkopových pracích nebude žádným způsobem
narušen asfaltový povrch komunikace;
2. s odkoupením tří betonových sloupů od ČEZ
Distribuce, a. s., pro zachování funkčního
veřejného osvětlení v úseku dotčeném stavbou;
• souhlasí s dokončením veřejné části vodovodní přípojky v Karlické ulici pro dům
č. p. 789 za současné spolupráce vlastníka
při zhotovení části přípojky na jeho pozemku;
• nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemků parc. č. 4271/27 – ostatní plocha,
neplodná půda o celkové výměře 1934 m2,
parc. č. 4271/39 – ostatní plocha, neplodná
půda o celkové výměře 288 m2 a části pozemku parc. č. 4271/25 – ostatní plocha,
neplodná půda o celkové výměře 2017 m2,
všechny v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za cenu min. 2.500 Kč/
m2, nedoporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit zveřejnění záměru prodeje těchto
pozemků;
• souhlasí s uzavřením dvou mandátních
smluv na zajištění výkonu funkce TDI při akci
„Rekonstrukce místních komunikací – I. etapa“ za cenu 0,8 % z celkových stavebních
nákladů akce, a to s Ing. Melicharem a Ing.
Nádvorníkem;
• schvaluje postup a výběr ulic Domažlická, Střední, Husova, Pod Horkou, Riegrova
a Rumunská pro rekonstrukci na základě dotace z Ministerstva financí ČR a ukládá odboru investic a správy majetku zpracovat žádost
o dotaci vč. investičního záměru a všech požadovaných příloh a předložit ji poskytovateli
dotace Ministerstvu financí České republiky;
• souhlasí se změnou systému využívání dešťových vod na pozemku parc. č. 2314/1
v Pardubické ulici za podmínky, že vodovodní
rozvody na pitnou a užitkovou vodu budou oddělené, nebudou propojeny ani přes zpětnou
klapku a bude doložen souhlas společnosti
AQUACONSULT, s. r. o., s navrhovaným řešením;
• souhlasí s cenovou nabídkou společnosti CityPlan, s. r. o., na zpracování studie
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dopravního řešení propojení ulic Javorová
a V Habřinách za 30.000 Kč bez DPH;
souhlasí se změnou stavby RD na pozemku parc. č. 14 v Komenského ulici před dokončením, která spočívá ve změně vnitřních
dispozic, ve změně umístění a velikosti oken
a ve změně výšky obvodových zdí 2. NP;
souhlasí s odstraněním stavby pro rodinnou
rekreaci č. e. 1004 v Jiráskově ulici;
bere na vědomí záměr vybudování přípojky
el. energie pro pozemek parc. č. 4271/53
v Radotínské ulici; žádný z pozemků dotčených stavbou není v majetku města;
souhlasí se stavbou kůlny na pozemku parc.
č. 1658/1 v Jedlové ulici;
nesouhlasí se stavbou zázemí pro sportoviště na pozemku parc. č. 5129/32 ve Fialkové
ulici;
souhlasí se stavbou RD na pozemku parc.
č. 5125/19 v Kaštanové ulici; s napojením
pozemku parc. č. 5125/19 na komunikaci v Kaštanové ulici; s uzavřením smlouvy
o poskytnutí příspěvku ve výši 40.000 Kč na
veřejnou technickou infrastrukturu ve městě v souladu s usnesením č. 2.7.1 ze dne
13. 10. 2008 vzhledem k tomu, že stavbou
vznikne jedna nová bytová jednotka;
souhlasí s přístavbou a vestavbou haly zimního stadionu ve Fügnerově ulici za předpokladu doložení řešení dopravy v klidu;
souhlasí s přístavbou RD č. p. 1710 v Berounské ulici;
souhlasí se stavbou RD na pozemku parc.
č. 3747/1 v Javorové ulici; s napojením pozemku parc. č. 3747/1 na komunikace i v Javorové ulici; s uzavřením plánovací smlouvy
o poskytnutí příspěvku ve výši 40.000 Kč na
veřejnou technickou infrastrukturu ve městě
v souladu s usnesením rady č. 2.7.1 ze dne
13. 10. 2008; stavbou vznikne jedna nová
bytová jednotka.

ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice schvaluje uzavření
servisní smlouvy o celoroční podpoře programu
Evidence odpadů pro OTS se společností Inisoft, s. r. o, v ceně 2.490 Kč bez DPH ročně.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
Rada města Černošice jmenuje konkursní komisi ZŠ Černošice: předsedkyně komise – pí
Kalousková – zástupce zřizovatele; členové
komise – pí Göttelová – zástupce zřizovatele,
p. Stejskal – ředitel obdobné instituce, p. Procházka – zástupce ČŠI, pí Dubinová – zástupce
krajského úřadu, pí Pajgrtová – zástupce rady
školy, pí Němečková – zástupce pedagogických pracovníků školy.
RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• pověřuje Šimona Hradilka, aby dotazy a návrhy autorů dopisu ve věci „Žádost o zajištění
bezpečnosti na komunikaci Vrážská“ projednal v dopravně-bezpečnostní komisi, a to
včetně doporučení bezpečnostních opatření
ze studie projektové dokumentace silnice
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z radnice
II/115 zpracované pro město Centrem dopravního výzkumu, a radě předložil návrhy řešení a odpovědi, aby věc následně mohla být
předložena k projednání zastupitelstvu;
• ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit součinnost
všech správců rozpočtu v rámci paragrafu
6171 – činnost místní správy pro dělení výdajů
mezi výkonem státní správy v přenesené působnosti a samosprávy; vedoucí finančního
odboru zajistit systémové řešení dělení výdajů § 6171 podle účelu využití pro přenesený
a pověřený výkon státní správy a samosprávy;
• souhlasí, aby během prázdninových měsíců
července a srpna bylo vydáno pouze jedno
číslo Informačního listu;

• bere na vědomí zápis z 15. schůze komise
životního prostředí a pro pořádek ve městě
a souhlasí s návrhy komise životního prostředí a pro pořádek ve městě uvedené v zápisu;
• bere na vědomí koncept nařízení rady města, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
– informativní bod;
• schvaluje dodatek ke smlouvě o spolupráci
města Černošice a České zemědělské univerzity v Praze, na základě které probíhají
v DPS vzdělávací programy pro seniory.

Názory zastupitelů

vychází na neuvěřitelných 6 korun a 70 haléřů
za hodinu. Samozřejmě ne každý měsíc je pracovně stejný, stejně tak jako každé volební období je jiné. V současné době jsem z časového
hlediska mírně pod výše uvedeným časovým
průměrem, a to především proto, že můj dva
roky trvající zájem o práci v kulturní komisi nebyl
stále vedením města akceptován. Jediným pozitivem této situace je, že se mi tím pádem logicky
zvedá průměrná hodinová mzda až na částku 9
korun za hodinu. Nicméně, volnou časovou kapacitu přesto věnuji kulturním aktivitám, které se
životem obce úzce souvisí a o kterých se domnívám, že mají smysl. Dále se standardně věnuji
tématům, která jsou pro rozvoj obce podstatná,
rozpočtem počínaje přes investiční akce až po
právě probíhající změnu územního plánu.
● Martin Stádník (Věci černošické): Vzhledem k tomu, že nejsem v žádné komisi ani ve
výboru města, spočívá moje práce kromě menších aktivit kulturních především v prostudování
a seznámení se s usneseními rady města a zejména pak s návrhy usnesení, které následně
zastupitelstvo schvaluje. Tato činnost spolu
s komunikací s některými ostatními zastupiteli
my zabere asi 12 hodin měsíčně.
● David Otava (Nezávislí pro Černošice):
Práci zastupitele se věnuji prakticky pořád.
Dnem i nocí. Práce zastupitele pro mě není přípravou na schůze zastupitelstva a hlasováním.
Práce zastupitele je pro mě závazek držet se
svých zásad, prosazovat směr, který jsme před
volbami slibovali, a nést zodpovědnost za to, co
jsem kdy udělal.
● Lenka Kalousková (Věci černošické):
Prací pro město trávím průměrně 10 hodin týdně. Některé týdny je to výrazně více, někdy zase
o něco méně. Moje činnost zahrnuje pravidelné studium podkladů pro jednání rady města,
účast na schůzích rady města a zasedáních zastupitelstva, vedení komise pro školství, mládež
a sport, rozdělování grantů pro práci s mládeží,
denně vyřizování velkého počtu mailů, řešení
dílčích problémů především z oblasti školství
a práce s mládeží, reakce na podněty občanů,
komunikaci s nejbližšími kolegy a zaměstnanci
města, účast na řadě formálních i neformálních
schůzek, členství ve výběrových komisích, psaní příspěvků do Informačního listu. Je to práce
zajímavá, bohužel při plném zaměstnání velmi
časově náročná a často nevděčná.
● Šimon Hradilek (Nezávislí pro Černošice): Ve srovnání s prací radního je méně rozsáhlá. Před každým jednáním zastupitelstva studium podkladových materiálů, účast na jednání
zastupitelstva, hlasování dle svého nejlepšího

Co všechno zahrnuje vaše práce zastupitele
a kolik zhruba času jí měsíčně věnujete?
● Karel Müller (Věci černošické): Svoji
funkci zastupitele vnímám ve dvou rovinách.
Jednak monitoruji činnost rady města a podle
svého nejlepšího vědomí a také podle toho, co
se dozvídám od spoluobčanů, se v rámci veřejné debaty na zastupitelstvu snažím kontrolovat
a ovlivňovat rozhodování zastupitelstva a nepřímo také rady. Druhou rovinou je potom osobní
angažmá v konkrétních kauzách a problémech
občanů, kteří se na mne obracejí, a kterým se
snažím vyjít vstříc a komunikovat jejich problémy
a potřeby směrem k exekutivě města. Vnímám
funkci zastupitele také jako kanál, který by měl
napomáhat tomu, aby se do systému rozhodování včas dostávalo maximální množství veřejných
informací a argumentů. Vyčíslit tyto aktivity hodinově si opravdu netroufám. Ve své podstatě jde
o dobrovolnickou práci. Jako občan bych chtěl
vyjádřit vděčnost nad tím, že veřejnost dala v minulých volbách Věcem černošickým tak vysokou
důvěru. Domnívám se, že vedení města již dokázalo provést a nastartovat množství pozitivních
změn. Na druhou stranu musím přiznat, že role
zastupitele není zrovna příjemná v situaci, kdy
vás mnozí lidé podle logiky „všichni jsou stejní“
automaticky hází do jednoho pytle s lidmi nedůvěryhodnými a zavrženíhodnými. Tento despekt
vůči politice/politikům vede paradoxně k tomu,
že se mnozí slušní lidé drží od správy věcí veřejných zpátky. Také proto v politice často dominují
lidé bez morální integrity, kteří pouze prosazují
své soukromé zájmy. Jsem hrdý na to, že v Černošicích taková situace není. Přál bych si nicméně, abychom jako veřejnost dokázali lépe rozlišovat a učili se věcněji a smířlivěji komunikovat
své zájmy a názory. Kvalita vedení města je do
značné míry závislá na tom, zda občané dokážou poskytovat množství zpětných vazeb – pozitivních i negativních – svým voleným zástupcům.
Chtěl bych také poděkovat mnohým současným
i minulým zastupitelům za jejich nezištnou práci
pro město a rád bych občany vyzval k tomu, aby
se případně také ucházeli o funkci zastupitele
v příštích komunálních volbách.
● Michal Strejček (Volba pro město): Za
deset let, co jsem členem zastupitelstva, jsem
této práci věnoval celkem 5 368 hodin. Pokud
se ptáte, kolik času věnuji této práci měsíčně,
pak je to v průměru 45 hodin a 42 minut každý
kalendářní měsíc. Moje odměna za 10 let práce zastupitele přepočtena na hodinovou mzdu
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Plná znění zápisů ze zasedání zastupitelstva a schůzí rady města najdete na webu
města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/
mesto-cernosice/vedeni-mesta/.
K nahlédnutí jsou rovněž na městském
úřadu u sl. Kolářové. V případě zájmu je
možné získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč
za stránku (dle ceníku za poskytování informací).

Zkrácené verze zápisů schůzí rady města a zastupitelstva připravila
Dana Jakešová, editorka IL.
vědomí a svědomí a jednání s občany, je-li zapotřebí. Času jí věnuji více, než by si má žena
představovala.
● Milena Paříková (Věci černošické): Jako
všichni zastupitelé se věnuji všemu, co se bezprostředně týká našeho města. Jako zastupitel
– radní pro životní prostředí a pořádek ve městě mám jasně dané priority své činnosti. Úzce
spolupracuji s odborem technických služeb.
Snažím se pomoci při řešení některých jejich
problémů. Jsem předsedkyně komise pro životní prostředí a pořádek ve městě, která velice aktivně a odborně funguje jako poradní orgán rady
a i odboru TS. Snažím se, abychom své schůzky uskutečňovali právě tam, kde je potřeba naší
rady, přímo v terénu. Například naše nejbližší
schůzka se bude konat na pozemku za osadou
Na Vírku (při vjezdu do města vlevo), kde je potřeba navrhnout jeho další úpravu. Otázku, kolik
času věnuji městu, je velmi obtížné zodpovědět.
Věnuji se mu denně v různém časovém rozsahu
podle charakteru práce. Určitě by se daly spočítat hodiny strávené na jednání rady, zastupitelstva a komise, ale příprava na tato jednání a na
všechna ostatní s tím související těžko.
● Veronika Goldová (ODS): Z mého pohledu nelze paušálně popsat a hodinově vymezit
měsíční práci zastupitele. Každý měsíc je jiný,
každý měsíc se řeší jiná témata různé důležitosti. Pro mne práce zastupitele zahrnuje několik
oblastí. Předně je to účast na zasedání zastupitelstva, která se ale neomezuje pouze na to
„odseděti si“, ale zahrnuje především přípravu
na konkrétní zastupitelstvo, tj. studium podkladů
a rozhodování o tom, jak budu hlasovat. Někdy
se projednávají otázky nikoliv zásadního charakteru, pak je můj čas strávený studiem podkladů
a rozhodováním relativně krátký. Jindy (a v poslední době tomu tak bylo často) se řeší otázky
závažné, a to pak bohatě vynahradí „slabé měsíce“. Do práce zastupitele také zahrnuji svou
práci pro kontrolní výbor, byť se jedná o dvě
odlišné funkce. Pro mne jsou ale příliš provázané (a to především tematicky), než abych je dokázala oddělit. S prací pro kontrolní výbor je to
podobné. Občas je období, kdy jsou zasedání
kontrolního výboru spíše přátelskými posezeními, na kterých probíráme „co v obci nového“,
a občas se sejdeme i několikrát do měsíce na
několik hodin a na přátelské popovídání rozhodně není čas. V neposlední řadě pro mne práce
zastupitele zahrnuje (byť to zní jako klišé) také
povědomí o tom, co se v obci děje, o čem se
mluví, jaká jsou přání a názory. Práci zastupitele dělám ráda a ráda jí věnuji svůj čas a hodiny
nepočítám. Ty počítá moje čtyřměsíční holčička,

z radnice
které se občas zdá několikahodinové zasedání
zastupitelstva moc dlouhé. :-)
● Tomáš Hlaváček (Věci černošické): Samotná práce zastupitele zahrnuje účast na jednání zastupitelstva, v průměru 1x měsíčně, plus
odpovídající přípravu podkladů. Tuto část časově
odhaduji na 5–7 hod. měsíčně. V mém případě
je navíc nutné přidat čas strávený z titulu člena
městské rady a pověřeného člena zastupitelstva
pro otázky územního plánování. Schůze městské rady se konají pravidelně dvakrát za měsíc,
k tomu většinou několik nepravidelných jednání
o aktuálně řešených záležitostech. Územní plán
také vyžaduje poměrně hodně schůzek s majiteli dotčených pozemků i architektem, který na
územním plánu pracuje. Vše dohromady odhaduji na cca 25–30 hod. práce každý měsíc.
● Daniela Göttelová (Věci černošické):
Spočítat přesně hodiny, které věnujeme veřejné služby, není jednoduché, protože to číslo je
každý měsíc jiné. Moje práce neuvolněné místostarostky, členky rady a předsedkyně sociální
a členky kulturní komise obnáší přípravu na jednání těchto orgánů a kromě toho nárazově řešení

různých situací nebo účast na různých akcích,
například montáž herních prvků na dětská hřiště, členství ve výběrových komisích, příprava adventních nedělí, oslavy jubilantů, vítání občánků
apod. Kromě toho je samozřejmostí každodenní
komunikace se zaměstnanci úřadu a občany,
která se pohybuje v řádu minut až hodin denně.
● David Hendrych (Věci černošické): Práci
zastupitele vnímám ve dvou základních rovinách.
První rovinou je v podstatě neustále probíhající diskuse a získávání přehledu o názorech na
různá témata od občanů Černošic. Následně
se pak snažím tyto názory zohlednit ve svém
rozhodováním v rámci zastupitelstva. Čas takto
strávený neumím kvantifikovat a navíc se mění
v závislosti na aktuálním dění ve městě. Další
rovinou je pak samotná účast na jednáních zastupitelstva, setkávání s dalšími zastupiteli a diskuse o jednotlivých bodech programu jednání,
studium a příprava materiálů na jednání, práce
ve finančním výboru apod. Toto mi zabírá zhruba
10–12 hodin měsíčně. Obecně přiznávám, že
mě jako „nového“ zastupitele rozsah městské
agendy a množství času, které je práci pro město

potřeba věnovat, překvapily. Nečekal jsem také
(a vnímám to velmi pozitivně), jak moc mají občané Černošic o dění ve městě zájem a dokáží
jednotlivé události komentovat.
● Tomáš Kratochvíl (Věci černošické):
V rámci práce zastupitele získávám řadu informací o dění v obci s cílem obhájit své postoje
při hlasování a rozhodování. Jedná se o podněty
z mého okolí a další reakce spoluobčanů na dění
v obci. Z časového hlediska nejde tedy pouze
o přípravu a účast na jednom zasedání zastupitelstva měsíčně. Druhou částí mé práce je činnost v rámci informační komise, kde v občasné
době řešíme reorganizaci IT v obci. Jde především o účast na pravidelných poradách a konzultacích - cca 10 hodin měsíčně.
● Petr Zmatlík (Věci černošické): Moje
práce zastupitele spočívá především v přípravě
na zastupitelstvo, které se skládá ze sledování
dění na radnici a i v obci. Čtu pravidelně intranet
a zúčastňuji se schůzek se starostou. Nejvíce se
zajímám o dopravní situaci v Černošicích, protože pracuji v dopravní komisi. Tyto činnosti mi
zaberou cca 10 h měsíčně.

Humanitární sbírka
organizuje humanitární

a dek  Obuvi (spárovanou svázat tkaničkami
nebo gumičkami)
Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

 Oblečení  Lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon  Látek  Domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky  Přikrývek, polštářů

Sbírku organizujeme pro OS Diakonie Broumov
(www: diakoniebroumov.org), které poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti

– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.
Kdy a kde:
•	8. 6. – 14–18 h – zasedací místnost v budově Městského úřadu, Riegrova 1209
a současně Hasičská stanice Mokropsy
•	9. 6. 2012 – 8–14 h. – DPS, Vrážská 1805
Děkujeme za Vaši pomoc.

MěÚ Černošice
sbírku

Společné stanovisko 6 starostů
regionu Dolní Berounka
k situaci s vydáváním cestovních pasů
Starostové Dobřichovic, Všenor, Řevnic, Letů
a Karlíka, společně se starostou Černošic, zaslali
společnou výzvu ministru vnitra ČR J. Kubicemu
k naléhavému řešení situace s vydáváním cestovních pasů. Městský úřad Černošice přes velké
úsilí, včetně personálního posílení správního odboru a rozšíření úředních hodin, není bez finanční a technické podpory státu (tj. dodání dalších
odbavovacích kabinek a prostředků na jejich obsluhu) aktuálně schopen zajistit potřebnou kvalitu
a rozsah výkonu státní správy v této oblasti. Dlouhé čekací doby, resp. často přímo nemožnost
odbavení klientů, jsou v dnešní době principiálně
nepřijatelné a velmi se rozcházejí s představou
vedení města o moderním, vstřícném a efektivním úřadu, nicméně město samo není za situaci zodpovědné a nemá možnost ji z omezených
vlastních zdrojů efektivně vyřešit.
Od 1. ledna vykonává z rozhodnutí státu jeden
jediný úřad veškerou agendu cestovních dokladů
a občanských průkazů místo dřívějších 23 kontaktních míst v celém okrese. K této koncentraci služeb – pro kterou nebyl úřad technicky ani
personálně ze strany státu posílen – se navíc přidává rekordní zájem o vystavování nových pasů,
protože dnem 26. června končí platnost zápisů
dětí v pasech rodičů. Navíc v okrese Praha-západ je nadprůměrný počet dětí i relativně vyšší
počet rodin, které letní dovolené tráví v zahraničí. Výsledkem jsou mnohahodinové čekací doby

a situace, kdy k tomu, aby klient vůbec dostal
pořadový lístek k odbavení během daného dne,
se musí k úřadu do fronty zařadit ještě před začátkem úřední doby. V současné době reálně hrozí,
že pro část obyvatel okresu náš úřad nebude vystavení pasů před datem 26. června, popř. před
jejich dovolenými, schopen zajistit.
V rámci svých možností jsme pro základní
komfort čekajících klientů nabídli dětský koutek
v 1. patře, wifi připojení zdarma, automat na pitnou vodu zdarma, trvalou přítomnost informační
koordinátorky, možnost po získání pořadového
lístku opustit prostor úřadu a dostavit se až na
předpokládaný čas odbavení. Systém internetových objednávek je pro agendu cestovních pasů
bohužel již zcela vyčerpán až do měsíce srpna.
Společné stanovisko starostů je ke stažení
v rubrice Aktuality na webu města.

NEDĚLNÍ KLID
Vážení spoluobčané,
prosíme, nepoužívejte o nedělích hlučné
stroje včetně travních sekaček, pokud
to není nutné. I když současná vyhláška
používání zahradních strojů umožňuje
i v neděli (od 14 do 20 hodin), prosíme
Vás, abyste brali ohled na velkou část
černošických obyvatel, kteří by si přáli,
aby neděle byla dnem klidu s úplným
zákazem. Zastupitelstvo ale rozhodlo,
že z moci úřední, tedy změnou vyhlášky,
povinný nedělní klid zavádět nebude,
ačkoliv většina zastupitelů i občanů cítí,
že k neděli klid patří. Apelujeme na prostou lidskou ohleduplnost vůči sousedům. Pokud z nějakého důvodu v neděli
hlučné činnosti provádět musíte, vysvětlete to svým sousedům, domluvte se...
Věříme, že vzájemný respekt a otevřená
komunikace našemu městu může prospět více než striktní vyhláška.
Filip Kořínek & Daniela Göttelová

Filip Kořínek

Na trati Praha – Beroun bude výluka
Upozorňujeme, že České dráhy plánují v termínu 14.–23. července na trati Praha – Beroun
výluku, z níž budou vyplývat pro cestující určitá omezení. V době uzávěrky IL nebyly dostupné
konkrétní informace o opatřeních, která dráhy chystají.
Jako obvykle budou informace o výluce zveřejněny na obou nádražích (zajišťují ČD) a také na
vývěskách a webu města (zajišťuje MěÚ Černošice).
Daniela Göttelová, místostarostka
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z radnice

Představujeme Městský úřad Černošice
Odbor obecní živnostenský úřad – 1. část
Vstup do podnikání je v důsledku změn živnostenského zákona v posledních letech
stále jednodušší, stát se snaží umožnit co největšímu počtu osob samostatně
podnikat. Ke konci roku 2011 bylo podle statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu
v České republice 2 293 tisíc podnikatelů, z toho bylo 1 950 tisíc fyzických osob,
přičemž počet podnikatelů v meziročním srovnání stále mírně roste (viz http://www.
rzp.cz/statistiky.html). Počet podnikatelů se sídlem nebo místem podnikání na území
správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice, tj. v okrese Praha-západ,
byl v této době téměř 32 tisíc, což je nejvyšší počet z obcí s rozšířenou působností na
území Středočeského kraje.
Přestože vstup do podnikání je někdy jednodušší,
než mnohý začínající podnikatel čeká, v průběhu
podnikání mohou nastat nejrůznější situace, které
je třeba řešit, nejčastěji v důsledku změn právních
předpisů (živnostenský zákon byl změněn již více
než stokrát). Aktuální znění živnostenského zákona je dostupné na webových stránkách odboru
obecní živnostenský úřad a Vaše dotazy kdykoliv
rádi zodpovíme. A zde v Informačním listu shrneme ve dvou částech základní informace.
Odbor obecní živnostenský úřad je odborem
Městského úřadu Černošice, který je zřízen podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských
úřadech a z tohoto zákona vychází i jeho název
– obecní živnostenský úřad, jako první stupeň
ve třístupňové hierarchii živnostenských úřadů.
Obecní živnostenský úřad je metodicky řízen
Krajským živnostenským úřadem, kterým je odbor Krajského úřadu Středočeského kraje, a ten
dále živnostenským úřadem ČR, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Činnosti obecního živnostenského úřadu:
-	registrace živností a udělování koncesí podle
živnostenského zákona, změny v evidenci, rušení živnostenského oprávnění
- výpisy z živnostenského rejstříku
- živnostenská kontrola, sankční správní řízení
-	centrální registrační místo – zasílání přihlášek
k registraci a hlášení na finanční úřad, správu
sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu,
úřad práce
-	jednotné kontaktní místo podle zákona o volném pohybu služeb
-	evidence zemědělských podnikatelů podle zákona o zemědělství
- Czech POINT a ověřování listin a podpisů
Co je to živnost?
Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek
stanovených živnostenským zákonem.
Co není živnost?
Mnoho činností, vyjmenovaných v § 3 živnostenského zákona, např.:
- činnosti vyhrazené zákonem státu
- činnost lékařů, advokátů, znalců
-	činnost bank, směnáren, pojišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů, pořádání loterií
-	výroba elektřiny a plynu, obchod s elektřinou
a plynem
- zemědělství
- zprostředkování zaměstnání a další.
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Druhy živností
a) ohlašovací:
- volná živnost zahrnující 80 oborů (příloha č. 4
živnostenského zákona)
- řemeslné živnosti (příloha č. 1 živnostenského zákona)
- vázané živnosti (příloha č. 2 živnostenského
zákona)
b)	koncesované (příloha č. 3 živnostenského zákona)
Jak ohlásit živnost nebo požádat o koncesi?
Chcete-li začít provozovat živnost, nejprve se
rozhodnete, zda budete podnikat jako fyzická
osoba – pod svým jménem a příjmením, nebo
jako právnická osoba (např. společnost s ručením omezeným, akciová společnost).
Právnická osoba musí být nejprve založena,
potom ohlásí na živnostenském úřadu živnost či
požádá o koncesi, po splnění všech podmínek
jí živnostenský úřad vydá výpis z živnostenského
rejstříku (u koncese nejprve rozhodnutí o udělení
koncese, poté výpis), na jeho základě podá návrh
na zápis do obchodního rejstříku, který přiděluje
identifikační číslo.
Fyzická osoba ohlásí živnost či požádá o koncesi a po splnění všech podmínek obdrží výpis
z živnostenského rejstříku (u koncesí rozhodnutí
a výpis) a současně získá identifikační číslo.
Při ohlášení živnosti lze využít funkci centrálního
registračního místa a oznámit zahájení podnikání
finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.
Oprávnění provozovat ohlašovací živnost vzniká fyzické osobě za předpokladu splnění stanovených podmínek dnem ohlášení živnosti. Oprávnění provozovat koncesovanou živnost vzniká
fyzické osobě dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Vznik oprávnění u právnických osob a zahraničních osob je odlišný.
Výpis z živnostenského rejstříku nahradil
dříve vydávané živnostenské listy a koncesní listiny. Podnikatelé, kteří mají z dřívější doby
vydaný živnostenský list či koncesní listinu, dostanou výpis z živnostenského rejstříku při první
změně nebo na žádost. Tak dochází k postupné
výměně průkazů živnostenského oprávnění.
Co si vzít s sebou při první návštěvě živnostenského úřadu?
-	průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad);
-	doklady odborné způsobilosti (liší se podle
jednotlivých živností a je mnoho variant prokazování odbornosti). Ohlášení volné živnosti nevyžaduje splnění odborné způsobilosti. Způso-

by dokládání odbornosti stanoví živnostenský
zákon;
-	nesplňujete-li předepsanou odbornou způsobilost, můžete ustanovit odpovědného zástupce, který podepíše prohlášení odpovědného
zástupce a předloží doklady odborné způsobilosti. Odpovědný zástupce odpovídá za řádný
provoz živnosti a je k podnikateli ve smluvním
vztahu;
-	peníze v hotovosti k úhradě správního poplatku – při vstupu do podnikání činí 1000 Kč za
ohlášení, nezávisí na počtu živností.
Na který živnostenský úřad se máte obrátit?
Podání podle živnostenského zákona lze učinit
u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu
v České republice.
Oznamování změn
Podnikatel má povinnost oznámit živnostenskému úřadu veškeré změny údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti, a to do 15 dnů ode
dne, kdy ke změně došlo. Není však povinnost
oznamovat změny údajů, které jsou již zapsané
v obchodním rejstříku nebo v evidenci obyvatel.
Při změně bydliště tedy fyzická osoba nemusí
oznamovat změnu bydliště, ale pouze změnu místa podnikání, jestliže se mění. Správní poplatek
za výpis po provedené změně činí 100 Kč.
Přerušení provozování živnosti a pokračování
v provozování živnosti
Přerušení i pokračování má podnikatel možnost
oznámit živnostenskému úřadu, vždy ale předem
a s uvedením doby od kdy do kdy živnost přerušuje nebo od kdy bude pokračovat v provozování
živnosti. Toto oznámení není zpoplatněné.
Zrušení živnostenského oprávnění na žádost
podnikatele
Chcete-li živnostenské oprávnění zrušit, stačí
písemně či osobně požádat o jeho zrušení. Živnostenské oprávnění se ruší rozhodnutím živnostenského úřadu, ke zrušení dochází dnem nabytí
právní moci rozhodnutí. Za zrušení se správní
poplatek nevybírá.
Hana Vyhnalová
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
zivnostensky@mestocernosice.cz

z vašich reakcí

Petice „Za náves“
– poděkování
občanům
Děkujeme všem, kteří petici „Za náves" podepsali. Od 12. 4. do 25. 4. 2012 se sebralo 142 podpisů.
Podařilo se zastavit, alespoň dočasně,
některé stavební úpravy chystané na černošické návsi. Doufáme, že tím vzniká prostor
pro otevřenou občanskou diskusi.
Připomínáme, že cenu veřejné architektonické soutěže je možné účinně omezovat
zadávacími podmínkami a lze ji uspořádat
i do 200.000 Kč.
Petiční výbor Maria Cavina,
Adriana Primusová, Jan Jelínek, Petr Vaškovic

z vašich reakcí

Prokletí odpovědnosti
Či spíše nerozumu. Často se v noci probudím
a už neusnu. Trápí mě problémy, které by ale
měly trápit někoho jiného. Nedávno jsem navštívil přítele ve vzdáleném městě. Bydlí na sídlišti. Starším, ale pěkně zakomponovaným do již
vzrostlé zeleně. Když jsem dorazil, bylo celé
rozkopané. Dělali chodníky. Město našlo peníze, tak staré, široké chodníky s lety již všelijak
pospravovaným povrchem nechalo vybagrovat
a budovalo nové. Zarazila mě metrová hloubka
výkopu. Asi si přejí, aby přečkaly věky. No nešť.
Po nějakém čase jsem viděl, jak práce pokročily.
Jen jsem nechápal jejich smysl. A nechápali ho
ani dělníci, kterých jsem se optal, proč se chodníky směrem k hlavní komunikaci zužují. Prý si
to projektant tak přeje. Před domy rozsetými na
pozemku byly chodníky široké a pohodlné, ale
jak jste kráčeli směrem, kam všichni, když šli
do práce nebo na nákup, museli jít, tak se stále zužovaly. U hlavní komunikace už museli dva
chodci, kteří se míjeli, kráčet bokem. Kamarád
mi řekl, že občané, kteří si stěžovali, přišli s tím,
že panu architektovi se to tak líbí. Myslím, že by
u toho výtvoru měla být tabulka se jménem tvůrce návrhu. Jako nehynoucí památka.
Podobné veselé zážitky potkávám i u nás. Jakýmsi řízením osudu se v průběhu let a změn
režimů staly zdejší komunikace sbírkou podiv-

ností. Vznikly slepé cesty vedoucí jen k jednomu domu, dlouhé často desítky metrů. Proluky
umožňující projití jen chodci v zástupu, asi aby
se lépe bránili v případě napadení. Chodníky, na
kterých se v chůzi bez varování propadnete, protože rovina je náhle porušena snížením, aby se
autům při vyjíždění z garáže nenamáhala pera.
Co ale takové náhlé propadnutí dělá s páteří
chodce, jistě ví každý postižený.
Vznikly ulice široké, spíše jakési avenue
s travnatými boky, sice bez chodníků, ale v nouzi je kam uhnout, pak se náhle zužujícími, neb
projektant nechtěl připravit developera o několik
čtverečních metrů cenného pozemku. Příkladem je Táborská ulice směrem k nákupnímu
centru. Tam, kde prochází nejvíce lidí, vznikl tento nelogický a ošklivý paskvil, nehledě na to, že
dvě míjející se auta už nedávají chodci bezpečný prostor. Chodník žádný. Teprve až u samého
nákupního centra, ale to se musíte nejprve prodrat parkujícími tam auty, jejichž čumáky ještě
část chodníku zabírají. Navíc tam chybí svítidlo.
Lidská blbost a hamižnost nemá meze. A nevšímavost odpovědných. Řada těchto „krás“ vznikla za neslavné vlády posledních dvou starostů.
Oba nás dnes zastupují v zákonodárném sboru.
Bůh nám pomoz. Ale ani současná vládní garnitura netvoří zářnou výjimku. Tak náhle zmizela
část ulice Dobříšská na všech plánech spojující
ulici Strakonickou přes Lidickou do nově rozparcelované části. Dnes je na mapě nakreslen

Jací jsou dnes „mladí Černošičáci“?
V průběhu dubna iniciativa Pětatřicet Kakají přes
internet vytvořila malý dotazník, který měl za úkol
zachytit situaci v oblasti volnočasových a kulturních akcí pro mladé lidi z Černošic od 14 do 36
let. Z výsledků našeho šetření víme, že s největší
pravděpodobností nejste ve výše uvedeném věkovém rozmezí. To však není důvod přestat číst,
možná spíše naopak, alespoň budete vědět, kde
ti mladí stále lítají.
Kdo jsme?
Pětatřicet Kakají je iniciativa mladých lidí
z Černošic a okolí, která se snaží bojovat proti
fenoménu dojíždění do Prahy za volným časem
či dokonce samotářského života u TV nebo PC.
Pan Pavel Blaženín, vedoucí odboru kultury, si mi
nedávno stěžoval, že Černošice bývaly místem,
kam migrovali lidé z Prahy a širokého okolí, aby
zde trávili svůj volný čas. Nyní je situace úplně
opačná.
Město nám dalo šanci!
Abych pravdu řekl, když jsme letos podávali na
město žádost o grant, z mnoha důvodů a nejen
tlumočených zkušeností našich přátel, jsme nečekali, že by mohl být úspěšný. Tímto bychom
chtěli kulturní komisi i představitelům města poděkovat za esenciální podporu, která nám, věříme,
pomůže zrealizovat velkou část našich plánů.
Náš cíl
Chceme vytvářet smysluplnou a zároveň zábavnou formu trávení volného času, otevřít společnost a kulturu moderním způsobům trávení
volného času a interagovat i s mládeží v okolních
obcích.

Zajímavá data z dotazníku
Našeho malého průzkumu se zúčastnilo 66
lidí ve věkovém rozmezí 14–36 let s bydlištěm
v Černošicích nebo v blízkém okolí. Úvodem
bych zmínil, že pouze 21 % lidí odpovědělo (Ano),
že navštěvuje místní kulturní/volnočasové akce,
a malým, ale přesto alarmujícím číslem pro nás je
21 % mladých lidí, kteří zaškrtli jako důvod, proč
zde netráví svůj volný čas, volbu „Nemám tady kamarády“, což vypovídá o absenci socializačních
příležitostí pro místní mladé lidi. Na další otázky
nechám odpovědět čísla, která, jak by jistě souhlasil pan starosta, mají často, ale ne zpravidla,
větší moc než slova.
Výše uvedené závěry dotazníku budou pro
nás velkou inspirací v naší další činnosti a jsme
přesvědčeni, že mnohé závěry by z grafů mohlo
vyčíst i vedení města a nakonec i některé soukromé subjekty.
Co bychom rádi realizovali:
• Noční fotbal – svítící fotbal ve tmě (2. 6. 2012)
• Den skateboardů - závody a workshopy v Černošicích (9. 6. 2012)
• Open-air festiválek nejspíš v Dobřichovicích na
jezu (červenec)
• Letní Kino v Černošicích (srpen 2012)
• Koncert – upřesníme (říjen 2012)
• Noc elektronické hudby (prosinec 2012)
• Jednorázové workshopy, přednášky, promítání, výlety aj.
V blízké době také předložíme městu projekt,
který by měl vést k vytvoření multifunkčního prostoru sloužícího mimo jiné i jako zázemí pro místní
mladé „Černošičáky“.

kus ulice, který nic nespojuje. Nezůstal ani ten
průchod pro pěší. V místě ulice dnes parkuje náklaďák a vznikla soukromá skládka všelijakého
harampádí.
A tak si musím položit otázku o úrovni a smyslu projekční práce. Zajímá se vůbec někdo, zda
práce projektanta naplňuje denní potřeby lidí?
Podívá se projektant do míst, o nichž svým návrhem rozhoduje? Hledí projektant na to, aby
výsledek jeho činnosti vytvořil harmonický a estetický dojem? Odpovídá odměna za takto vykonanou práci zmíněným požadavkům? Zajímají se
zastupitelé, kam obec směřuje? Nevadí jim, že
se množí takové projevy diletantismu a neprofesionality? Nebo jim to vadí, ale nechtějí si komplikovat život, když už máme po volbách? Také
je někdy trápí nespavost?
Jan Sláma

Vyjádření města
Dobříšská ulice v úseku od Hradecké po Lidickou přestala v územním plánu jako komunikace existovat již v září 2006 a stavební úřad ani
město ji tam proto nemůže vyžadovat. Pokud
bychom ji chtěli znovu zakreslit v rámci aktuálně připravované změny územního plánu, museli
bychom se vyrovnat se soukromým majitelem
daného pozemku.
Filip Kořínek

z města a okolí
Vyzýváme všechny, ať už mladé lidi nebo potenciální sponzory akcí, zkrátka kohokoliv kdo má
chuť spolupracovat, kontaktujte nás!
za Pětatřicet Kakají, Jan Jelínek
17) Myslíte si, že jste o volnočasových/kulturních
akcích v Černošicích a okolí dostatečně informovaní?
Ano
27
41 %
Ne
19
29 %
Částečně
20
30 %
18) K
 de se o chystaných volnočasových/kulturních
akcích v Černošicích a okolí dozvídáte?
Z plakátů na ulicích v Černošicích a okolí 48
73 %
Od kamarádů
42
64 %
Z Facebooku
42
64 %
Z tisku (zpravodaj)
19
29 %
Z webů klubů, spolků
10
15 %
Z městského rozhlasu/SMS zpravodajství 2
3%
Jiné
3
5%
Pozn.: U této otázky mohli respondenti zatrhnout více možností, výsledný součet tak může být vyšší než 100 %
4) Jak nejraději trávíš svůj volný čas? (Vyber 4 „nej“)
Doma
32
48 %
Venku (příroda, sport, procházky)
57
86 %
Halové sporty
11
17 %
Na koncertě
28
42 %
V hospodě
33
50 %
V divadle
7
11 %
V kině
16
24 %
V kavárně/čajovně
20
30 %
Ve skateparku/na dirtu atd.
8
12 %
Na přednáškách/workshopech
11
17 %
Na výstavě/v muzeu
7
11 %
Jiné
8
12 %
Pozn.: U této otázky mohli respondenti zatrhnout více možností, výsledný součet tak může být vyšší než 100 %
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z města a okolí

Zveme na besedu pro Černošice – Břidlicové dolování
14. 6. v 19 hodin v klubu FERENC FUTURISTA
proběhne beseda na téma Břidlicové dolování s RNDr. Irenou Jančaříkovou z CHKO Český
kras. Jednáme také o účasti RNDr. Juraje Franců
z České geologické služby.
V loňském roce firma Basgas Czech Energy,
s r. o., zažádala MŽP o stanovení Průzkumného
území Berounka podle zákona 62/1988 Sb.,
o provádění geologických prací. V žádosti nedodala všechny nutné podklady (např. stanovisko Správy CHKO Český kras, vodohospodářů
a upřesnění průzkumných metod). MŽP následně
vyzvalo Basgas k doplnění chybějících podkladů.

Podle stanoviska CHKO nelze vliv na životní
prostředí vyloučit a stanovisko ukládá povinnost
Basgasu provést šetření EIA. Dále se CHKO vyjádřilo dle § 65 zákona 114/1992 Sb. s tím, že
zamítá aktivity těžařů, a pokud by byly povoleny,
tak určuje velmi omezující podmínky, za kterých
by měly být tyto práce prováděny.
Nyní se čeká, až Basgas podklady dodá, aby
se mohlo ve správním řízení pokračovat. Mezitím
se v této záležitosti začaly angažovat obce, na jejichž území má být Průzkumné území Berounka
stanoveno. Obce ovšem v této fázi účastníky řízení nejsou. Proto jediná šance, jak se nyní bránit

MŽP a těžařům, je petice. Musí se nashromáždit
minimálně 10 000 podpisů, aby se peticí začala
veřejně zabývat vláda. Pro rozhodnutí MŽP petice ani stanovisko Správy CHKO nemá žádný vliv
a pokud se ministr rozhodne PÚ Berounka povolit, tak ho prostě povolí.
Situace je celkově daleko složitější. Jde zde
o zájmy nadnárodní těžařské společnosti a těžařských lobby vůbec. Může docházet k různým spekulacím a není zcela jasné, o co těžařům ve skutečnosti jde. Zásoby plynu to možná ani nejsou.
Cyklus besed pořádá občanské sdružení Aqua
Incorrupta (www.cernosice-zavodou.cz).

z historie

O ovocných stromech v Černošicích
Historie nejsou jen domy a podniky. Svou historii mají i zahrady.
Tentokrát se podíváme právě do černošických zahrad.
Ještě se najdou u nás ty staré kmeny ovocných stromů, ale valem
jich ubývá.
Najdou se ještě u prvorepublikových vil a domů, nalézt je můžete na zahradách vzniklých parcelací konfiskátu ve čtvrti s ulicemi s názvy měst, kde se
udržely díky tomu, že tyto zahrady nebyly až donedávna zastavěny pro chybějící infrastrukturu a měly spíše charakter zahrádkářské chatové osady.
Staré ovocné stromy lze též ještě nalézt v zahrádkářských osadách Na
Slunečné, v Zátoce radosti v Habřinách i jinde.
Před druhou světovou válkou i v prvních letech po ní se vysazovaly kmenné formy ovocných stromů na semenných podnožích jednak proto, že jiný
materiál nebyl běžně k dispozici, a také pro extenzivní způsob pěstování
s menšími nároky na agrotechniku. Velkou roli hrálo i samozásobitelství, kdy
ovoce v obchodech nebylo tak dostupné jako nyní a vysokokmeny poskytovaly vyšší sklizeň.
Staré ovocné stromy se dochovaly jednak z nostalgie majitelů starých
zahrad a pro chuť odrůd dnes již nemnožených, ale též díky dlouhověkosti
- kmenné formy jabloně se mohou dožít v dobré formě při minimální údržbě
osmdesáti let, u hrušní i více.
Náročnější péče
Problém u takto starých stromů spočívá v pěstování a údržbě. Strom, který nebyl udržován řezem v přijatelných rozměrech, obvykle přeroste podle
svých genetických předpokladů do nepřijatelné výše (u hrušní s tendencí
sloupovitého růstu to může být i 12 metrů), a tak česání či údržba je otázkou
akrobatických výkonů hraničících s úrazem. Výsledkem je opadané ovoce,
zahuštěná koruna a s tím spojený výskyt chorob, vysoukaný plodný obrost
do vyšších pater při husté výsadbě a taky toho listí!
V nynější době jiných priorit se málokdo chce zabývat klasicky vnímanou
zahradou až na ekologicky uvažující jedince, a to je začátek konce ovocných
stromů na zahradách. Týká se to zejména nově přistěhovaných občanů, pro
které se pojem zahrada omezuje na trávník s jehličnany a hlavně zase žádné listí! Vždyť tak krásné ovoce bez poskvrnky, vyrovnaných tvarů, velikosti
a vybarvení lze koupit v každém supermarketu! Málokdo si přitom uvědomí,
že těchto vlastností bylo dosaženo přehnojováním, chemickými postřiky,
uskladňováním v umělé atmosféře a podtržením nezralého ovoce z důvodu
dlouhých transportů. Výsledkem je jablko bez chuti, tvrdé jako dříví a které
již nedozraje, což už lidem neznalým lepších věcí přijde normální.
Hrušně a švestky téměř vymizely
Vraťme se však k starým ovocným stromům v obci. Hrušně již téměř nenajdeme pro masivní výskyt rzi hrušňové a také proto, že byly vykáceny kvůli současnému trendu okrasných zahrad s chvojkami a jalovci. Podobný osud stihl pravé
švestky (včetně místní odrůdy Černošické), které zase zlikvidovala šarka.
Dochované staré stromy jabloní představují dnes již vzácný genofond starých odrůd jabloní, po kterých je znovu poptávka, a které množí v omezeném množství a odrůdové skladbě jen některé školky v Bojkovicích (www.
stareodrudy.org) nebo v Crhově (sbocek@centrum.cz).
Přitom ve starých zahradách naší obce lze ještě nalézt odrůdy Matčino,
renety Baumanova, Coxova, Parménu zlatou, SigneTilish, Ontario, Holovouské, vynikající Grafštýnské a jiné, s rozdílnou citlivostí k chorobám, ze
kterých lze odebrat rouby na přeštěpování na nové podnože.
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FOTO: Alexandr Zvěrev
-- Kmenné formy ovocných stromů se dnes už moc nevidí. --

Zachovat či pokácet?
Co se týká zachování stávajících starých stromů, je nutné posoudit jejich stáří, zdravotní stav, možnost zmlazení nebo přeroubování. Se stromy
napadenými dřevokaznými houbami, vyhnilými či jinak nenapravitelně poškozenými je třeba se rozloučit. Přestárlé stromy poznáme podle velkého
množství takzvaných vlků, vyrůstajících z holých kosterních větví (samovolné
zmlazování), které nesmíme zaměňovat s vyprovokovaným zmlazením po neodborném radikálním řezu, jaký je zhusta u vysokokmenů praktikován.
Je-li u starých stromů zachováno nižší větevní patro a obrost větví druhého řádu není příliš vysoukán, je možné tyto stromy zmladit průklestem
a sesazením koruny na nižší rozvětvení, které nezakracujeme. Dosáhneme
tím i zmenšení koruny a strom zpřístupníme pro následnou úpravu koruny
(opravný a udržovací řez). Výsledkem bude provzdušnění koruny a omezení
výskytu chorob.
Nikdy nesmíme u těchto starých kmenných stromů na vzrůstných podnožích provádět uniformní zakracovací hluboký řez, jak lze často vidět. Vyprovokujeme tím jen masivní tvorbu neplodných strmě rostoucích vlků a strom
pak neustále řežeme na takzvané dřevo.
Zmlazení a přeroubování
Starý strom v dobré kondici lze zmladit a upravit přeroubováním toutéž
nebo jinou odrůdou.
Tento postup lze použít jen u větví do deseti centimetrů v průměru, kde
není ještě silná borka a strom dokáže ránu po řezu zavalit kalusem. Roubuje se Tittlovým způsobem za kůru a počet roubů je dán velikostí řezu, asi
4 rouby na průměr 10 cm. Nevýhodou je velké množství potřebných roubů,
pracnost při výchovném udržovacím řezu v následných letech a pozdní nástup do plodnosti.
Máme-li na zahradě starý ovocný strom, který si z různých důvodů přejeme zachovat, je třeba pečlivě zvážit všechny okolnosti a zvolit optimální
řešení.
A poznámka nakonec: listnatý strom s velkou korunou vyprodukuje asimilací a fotosyntézou velké množství kyslíku při současné spotřebě oxidu
uhlíku a významně tak přispívá k čistotě ovzduší.
Alexandr Zvěrev
Český zahrádkářský svaz

z města a okolí

„Co se děje ve tmě?“

FOTO: ZŠ Černošice

Inu, není tam jen pochmurno a tmavo, ale je to leckdy strašidelné, tajemné
i úsměvné. Pohledy dětí na tmu nejen kolem nás, ale i v nás a život v ní, byly
poučné, nápadité a někdy překvapivé. Do stejnojmenné soutěže, kterou
počátkem ledna vypsala ZŠ Černošice dorazilo téměř 300 prací, z čehož
bylo více než 30 od dětí zrakově handicapovaných, což je na první ročník
soutěže s tak obtížným tématem úctyhodné číslo. Největší zastoupení měla
kategorie černošických dětí ze ZŠ a ZUŠ v Černošicích. S pracemi ze vzdálenějších míst přišly i dopisy, ze kterých jsme se dozvěděli, že naše téma
bylo nejen náročné, ale především posloužilo jako impulz k projektovým
dnům a dlouhodobějšímu rozjímání o životě nevidomých, což nás potěšilo.
Jinde se pak vydali čistě do říše snů, představ a tajemna. Porota složená
z černošických výtvarníků měla tedy co dělat... Celá výsledková listina a fotogalerie oceněných prací je k nahlédnutí na www.zscernosice.cz. Udílení
cen proběhne začátkem června a rádi se s vámi podělíme o fotoreportáž
z tak radostné akce!
Magdalena Capková, pedagog ZŠ Černošice

-- Pohledy dětí na tmu byly poučné, nápadité a někdy překvapivé. --

The Youth Video Museum pokračuje: Setkání v Athénách
FOTO: ZŠ Černošice

jsme také jeden z filmů o naší škole a sklidili bouřlivý potlesk!
Festival filmu
Čtvrteční dopoledne jsme strávili na festivalu
studentské filmové tvorby a odnesli si cenné inspirace pro vlastní práci. Také jsme se pokusili vytvořit
společná pravidla pro videosnímky v našem projektu. A odpoledne? Skutečná řecká pohostinnost!
Místní představitelé zajistili zdarma hostinu v taverně pro padesát účastníků našeho mezinárodního
setkání! Tři hodiny vynikajícího jídla, pití, tance, zábavy a dárků. Někteří žáci odcházeli tak přejedení,
že ani po podvečerní procházce na jeden z athénských vrcholů Likavitos nechtěli večeři!

-- Žáci si během pobytu prohlédli nejen Athény, ale i jejich okolí. --

Mezinárodní projekt The Youth Video Museum (viz IL leden), do kterého jsou zapojeni
žáci 8. a 9. tříd černošické školy, je v plném proudu. Po prosincových videokonferencích
s našimi partnerskými školami (Francie, Itálie, Německo, Řecko) se aktivně zapojení žáci
rozdělili do 4 týmů a začali pracovat na prvním zadaném videodokumentu „Naše škola“.
Výsledky tvorby byly různé a odpovídaly vložené energii, nadšení i míře předchozích
zkušeností. Nejlepší video můžete shlédnout na našem blogu. Společné téma však bylo
do jisté míry „rozjezdové“. Nyní žáci pracují na tématech vlastních. Je na nich, zdali si
vyberou téma regionálně vztažené ke kultuře, historii, životnímu prostředí či téma sociální.
Důležité je, že to bude jejich osobní výpověď o něčem, co by mělo být ochráněno, zaznamenáno či nezapomenuto i pro další generace.
Prohlídka okolí Athén
Vyvrcholením prvního roku projektu bylo zcela
jistě studentské setkání v Athénách ve dnech 30.
4.–5. 5. 2012. Účastnilo se ho 10 žáků a dva učitelé naší školy (Pavel Vávra a Barbora Sládková).
Hned na letišti v Athénách proběhlo velmi milé
přivítání skupinou řeckých studentů. Při čekání na
partnerské výpravy z Itálie a Francie se rozproudil
družný hovor. Autobus nás pak odvezl do hotelu,
kde jsme mohli po cestě vydechnout.
Druhý den byl ve znamení seznamování a putování po zajímavostech v okolí Athén. Navštívili
jsme nedaleká města Lavrio a Sounio, Poseidonův
chrám i starověké divadlo. Teplota vyšplhala ke
30 °C, odpolední pobyt na pláži jsme tak přivítali s nadšením. Angličtina se ještě tu a tam mísila
s ostatními jazyky, ale červená trička s logem pro-

jektu jasně naznačovala, že jsme jedna skupina
a patříme k sobě.
Den v řecké škole
Následující den jsme prožili v řecké škole. Ačkoli byl svátek, přivítala nás paní ředitelka, několik
učitelů a samozřejmě řečtí studenti. Provedli nás
budovou školy, připravili občerstvení a prezentace
o Řecku, Athénách a jejich instituci. Po obědě,
který pro nás zdarma zajistili, jsme navštívili nedaleké muzeum moderního umění. Místo siesty se pak
v tělocvičně rozpoutal volejbalový zápas a následně taneční show iniciovaná samotnými studenty.
Odpolední program zakončil workshop s profesionálním filmařem. Z jeho úst jsme vyslechli několik základních rad o struktuře scén a vyzkoušeli
společnou práci při komponování záběrů. Promítli

Antické památky
Poslední den jsme zamířili k nejznámějším antickým památkám. Na Akropoli a do muzea Nové
Akropole. Našimi průvodci byli řecké kolegyně
i objednaný průvodce. Unikátní byla návštěva prezidentské gardy tzv. Evzones. Vysoce postavený
důstojník přednášel žákům o výcviku a uniformách
této speciální jednotky a my se cítili jako delegáti
skutečně důležitého mezinárodního summitu. Nikdo si nepřál, aby páteční den skončil. Nová přátelství nabyla na síle, pestrý program neuvěřitelně
zrychlil čas. Poslední tečkou byla živá rozlučková
párty v osvědčeném klubu.
Příští setkání v Černošicích! Pomůžete s organizací?
Myslím, že za všechny zúčastněné mohu vyjádřit obrovský dík našim řeckým partnerům. Žáci byli
ohromeni vřelostí přijetí, řeckou kulturou a pestrostí připraveného programu, na kterém se v mnoha
směrech podílelo město, místní komunita a další
dobrodinci. Už během pobytu se mne chodili s rozpaky ptát: „Jak my něco podobného zorganizujeme?“ Další celoprojektové setkání se totiž bude
odehrávat v Černošicích!
Měli jsme chvílemi stejný pocit, ale pevně věříme, že se najde dost lidí ochotných přispět svojí
pomocí (finanční, organizační i lidskou), abychom
se ctí obhájili roli hostitelů v prosinci tohoto roku
(2.–6. 12. 2012).
Další fotky a videa ze setkání v Athénách najdete
na našem blogu http://cernosiceschool.blogspot.
com.
Pavel Vávra a Barbora Sládková
pedagogové ZŠ Černošice
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Již tradičně jsme pro děti v naší školce na konci dubna připravili čarodějnický den a noc. Děti
i paní učitelky se převlékly za čarodějnice, čaroděje a černokněžníky a od rána se naše školka
proměnila v čarodějnické doupě. Vařili jsme nejrůznější kouzelné lektvary, zkoušeli zaklínadla,
zaříkávadla a kouzla, vymýšleli co nejneobvyklejší čarodějná jména.
Zkoušeli jsme začarovat počasí, aby bylo
krásně a celý den se nám vyvedl. A toto kouzlo
se nám báječně povedlo. V čarování nám také
pomáhala oblíbená čarodějnická zvířata. Některé čarodějnice měly kouzelné kočky, hady nebo
netopýry. Také jsme uspořádali velký čarodějnický rej a tančili čarodějnické tance. Starší děti
vyrobily látkovou čarodějnici v životní velikosti,
kterou jsme poté spálili na ohni.
Odpoledne jsme si zahráli na Jeníčky a Mařenky a vypravili se k perníkové chaloupce, abychom si naloupali nějaké perníčky. V chaloupce
však bydlela zlá ježibaba, která si své perníčky
pozorně střežila. Všichni jsme byli moc stateční
a nakonec jsme všechny perníčky z chaloupky otrhali. Ježibaba nakonec žádného Jeníčka
ani Mařenku nechytila a tak zůstala bez večeře. Zato my jsme měli báječnou večeři. Na ohni
jsme si opekli buřtíky a rohlíky.

FOTO: MŠ Topolská

Čarodějnice v mokropeské školce

-- O čarodějnicích spaly děti ve školce. K večeři si opekly buřty. --

Večer jsme vyrazili do ulic Mokropes a s sebou jsme si vzali vlastnoručně vyrobené lampiony, kterými jsme si svítili na cestu. Do školky
jsme se vraceli, když už byla úplná tma.
A pak přišlo to, na co se děti těšily nejvíce.
Přes celou noc jsme spali ve školce. Mladší
děti na postýlkách a předškoláci ve spacáku na
zemi. Bylo to úžasné dobrodružství a ke spánku

jsme se uložili až hodně, hodně pozdě. Krásně
se nám spalo, vůbec nikdo se nebál a ani trochu
neplakal. Druhý den odpoledne se dětem vůbec
nechtělo domů a nejraději by ve školce zůstaly
spát i další noc. Už se moc těšíme na další rok,
že si čarodějnice zase báječně užijeme.
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice
Topolská, www.mokropeskaskolka.cz

První půlrok v nové školce

FOTO: Monika Rudolfová

zajímavou přednášku o dravcích, Medvídkovu
nemocnici, která za pomoci studentů ukázala
dětem, jak vyléčit své plyšové kamarády a nenásilnou hravou formou děti sblížit s povoláním
lékaře, procházky do lesa a čeká nás velký výlet na zámek Berchtold.

-- Ve školce Barevný ostrov si děti zvykly obdivuhodně rychle. --

2. ledna letošního roku se otevřely dveře nové
mateřské školy Na Vápenici. S odstupem času
teď mohu zhodnotit naše první krůčky realizace, které byly plné odhodlání a chuti vytvořit
nádherný prostor pro všechny, kteří na Barevný ostrov zavítají.
Vybavení tříd bylo skromné, ale díky tomu
poskytlo prostor pro fantazii a kreativitu dětí
a pedagogů. Vstřícným a laskavým přístupem
zaměstnanců Barevného ostrova se nechali inspirovat i dobrovolní dárci. Do mateřské školy
přinášeli hračky, knihy a stavebnice. Mateřská
škola v ul. Topolská se s námi podělila o vzdělávací pomůcky, piano, nábytek a další hračky, kterými byla vybavena detašovaná třída
v prostorech základní školy. Toto vybavení nám
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ochotně přestěhovali pracovníci technických
služeb z Černošic, za což jim velmi děkujeme.
Co už děti zažily
Děti, které navštěvují mateřskou školu Na
Vápenici si obdivuhodně a velmi rychle zvykly
na nové paní učitelky a prostorově velkorysé
třídy. Atmosféra rodící se mateřské školy ovlivnila i samotné rodiče. Je cítit jejich zájem být
součástí tohoto nádherného a neopakovatelného procesu, který mají možnost spoluvytvářet se svými dětmi a zaměstnanci tohoto předškolního zařízení.
A co jsme s dětmi prožili? Divadelní představení, výlet do Prahy na výstavu vláčků, Andersenovu noc, kdy ve školce spalo 32 dětí,

Na zahradě si užíváme
S panem učitelem Steinocherem ze ZŠ jsme
zasadili ovocné stromy, které sledujeme a zaléváme. Děti ještě zasadily 30 sazenic jahod,
každý den je zalévají a těší se na první plody.
Máme velkou zahradu, kde si děti řádně
pohrají, ale nesmí být vysoké teploty. To byl
opravdu oříšek. Jednoho dne se mi ozvaly dvě
dámy, paní Karadžovová a paní Drahošová,
s návrhem sponzorského daru od jejich firmy
SPORT STŘEDA. Okamžitě jsme s kolegyněmi věděly, co bychom pro děti potřebovaly.
Napadla nás myšlenka pořídit kvalitní a vkusné
přístřešky na školní zahradu, které by chránily
děti před horkým sluncem. Naše přání se splnilo a přístřešky se ve velmi krátké době staly
součástí hravých objektů naší zahrady. Jsou
velmi pěkné a dětem přinášejí stín. Je toho
mnoho, co jsme společně prožili, každý den
v práci je pro mě potěšením.
Děkuji všem za celý Barevný ostrov
Andrea Červenková

A co ještě nabízíme ?
• Pronájem prostor mateřské školy v odpoledních a večerních hodinách.
• Od září kurzy francouzského jazyka
pod vedením paní učitelky Evy Jurenkové pro děti a pro dospělé.

z města a okolí

Krátké zprávy
ze základní školy
• Dne 4. 5. 2012 se konalo na mokropeském hřišti
krajské kolo zdravotnické soutěže 5. tříd Helpíkův
pohár 2012. Naši školu reprezentovaly 4 dvoučlenné posádky. Vybraní žáci 8. a 9. tříd naší školy
byli rozmístěni na závodní trati, kde pod dohledem
profesionálních záchranářů plnili funkci figurantů.
Soutěžící hlídky je během závodu musely správně
ošetřit. Pro děti i pro diváky byl připraven doprovodný program hasičů, záchranné služby a policie. Pro
všechny zúčastněné byla soutěž velkým přínosem,
všichni si mohli připomenout a vyzkoušet, jak správně postupovat při záchraně lidského života.

• 18. dubna se žáci 8. B, 9. A a B zúčastnili exkurze
do Strže, kde je muzeum Karla Čapka. Poznali tak
nejen život, dílo, ale i prostředí, v němž tento spisovatel trávil své dny.
• Členové žákovského parlamentu se dojeli podívat
do opravdové sněmovny na práci dospělých kolegů. Zároveň vznesli vůči vedení školy svůj první požadavek, a to úpravu školního zvonění.
• Třída 3. A odjela na týdenní ozdravný pobyt do
Nebákova u Mladějova v Čechách.
• V rámci plánovaných mobilit projektu The Youth
Video Museum odletělo několik žáků školy s panem
učitelem Vávrou a s paní učitelkou Sládkovou do
Řecka.
• V neděli 13. 5. vystoupila děvčata z 5. C na Staročeských májích a svým zpěvem přispěla k jejich
pestrému programu.

• Děti z 1. a 3. C navštívily divadlo Minor
a byly velmi nadšené z představení A cirkus
bude?!
• Žáci 1. D kreslili na korek mírové symboly na
podporu Světového dne míru.
• Ve školní družině vyráběly děti maminkám
včeličky z vařeček jako dárek ke Dni matek
a připravovaly se na každoroční turnaj o putovní
pohár Školní družiny.
• 16. května byly ve škole třídní schůzky. Opět
upozorňujeme rodiče, že existuje možnost individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími
mimo termíny třídních schůzek po telefonické
domluvě během celého školního roku.
Jitka Kahounová
zástupkyně ředitele ZŠ

Třetí Garage Sale Černošice – tropy, nákupy a zábava!
V neděli 29. 4. 2012 se konal v ulicích Černošic již třetí Garage Sale Černošice. Přihlášených bylo tentokrát třiadvacet domů a míst, kde se daly lovit poklady. Paradoxně to překrásné počasí, které garážový víkend provázelo, bylo
spíš na škodu. Nicméně dopoledne to v Mokropsech doopravdy žilo, tolik lidu
v ulicích se tu vidí maximálně na masopust. I přesto však mnoho našich sousedů zůstalo věrno svým zahradám a zarputile nevystrčilo nos.
Podle ohlasů byli ti, kteří se letos do garážových výprodejů přihlásili poprvé
(a byla jich většina), spokojeni – něco prodali, něco rozdali, něco vyměnili
a hlavně si popovídali se svými bližšími i vzdálenějšími sousedy. Třeba Bára
Malá si akci pochvalovala nejen pro úspěšný prodej, ale také proto, že se
seznámila s novými lidmi a poznala třeba i nové přátele. „Všichni, kdo nás dnes
navštívili, byli moc fajn a i si celkem vybrali – hlavně dětské oblečení a knihy,“
shrnula nedělní den Pavla Dostálová z Hoblinky v Říční a rovnou se přihlásila
na Garage Sale v září! Petr Kubín, který akci fotil, se pochlubil, že se mu díky
GS povedlo sehnat vysněný dárek pro syna.
Opět se potvrdilo, že nejlepší doba, kdy vyrazit na „tour de garage“, je dopoledne, kdy jsou k lovu připraveny ty nejlepší kousky. To potvrdila i Bára:
„Některé kousky byly vykoupeny jiným doslova před nosem, takže platilo heslo
– kdo dřív přijde, ten dřív mele“. S tím mohu jen souhlasit, neboť na květináče,
které jsme právě u Báry pořídili, se nás za půl hodiny poté ptali jiní nakupující,
zda je opravdu bereme. Ve Zvonkové a Topolské jsme nechali otevřeno ještě
dlouho po oficiálním konci v 15 hodin a ještě v pět odpoledne lidé odcházeli
s několika úlovky.

FOTO: Petr Kubín

-- Nejlépe se nakupuje dopoledne. --

Podle malého mokropeského průzkumu dorazili kromě místních na nákupy
také poutníci z Dobřichovic, Radotína a dokonce i Čisovic. Další prodej mezi
vraty se bude konat opět v září. Zájemci se mohou hlásit kdykoliv! Ti, kteří se
neodhodlali vyrazit na lov pokladů v Černošicích, měli možnost jít se podívat
v neděli 13. 5. 2012 do sousedních Dobřichovic. Veškeré informace a mapka
jsou k dispozici na webových stránkách http://www.garagesalecernosice.cz
nebo na stránkách Experiment: Garage Sale Černošice na sociální síti Facebook.

Kácení májky u Berounky
Probouzení jara, pocta úrodě a zdárné sklizni,
zpívání o dožínkách, pletení věnců o dočesné. To
vše jsou slavnosti, kterými člověk vyjadřuje vděk
přírodě za to, že jej bohatě obdařila. Známe je
z knih nebo vyprávění i jako idylu z dětství, když
jsme měli to štěstí, že jsme mohli jezdit za babičkou na vesnici.

Touha přenést alespoň malou ochutnávku tradic do středočeských souřadnic přivedla již před
dvanácti lety organizátory k uspořádání májových
slavností. Je to čas, kdy se o jedné májové neděli
promění mokropeské Masopustní náměstí v pódium, taneční parket a jarmark zároveň. Vír kanafasových sukní a vyšívaných krojů za doprovodu

FOTO: Petr Kubín

-- Májové slavnosti se opravdu vydařily. --

Bára Veselá, bara@garagesalecernosice.cz

muziky není žádnou falešnou kopií. Tradice umění cimbálových hudců a kozlovických tanečníků,
kteří letos přijeli se souborem Valašský vojvoda,
sahá hluboko do minulosti. Mimo „domácí“ prostředí Moravy ji v roce 1895 proslavil obrovský
úspěch na Národopisné výstavě, která se tehdy
konala v Praze.
O letošních májových slavnostech na mokropeském náměstí vykreslili muzikanti společně
s černošickým Pramínkem ve zkratce obrázek
folkloru, každý z jiného koutu naší republiky, jeden z Valašska, druhý ze středních Čech. Vedle
tanečníků světem protřelých patřilo náměstí dětem. Těm z pátých tříd černošické školy, školky
z Topolské, nejmenším z dolnočernošického
sdružení Jeden strom a řevnického Klíčku. V nich
vyvolalo sice strašidelné zařízení jménem mikrofon počáteční nedůvěru, ale společným uchopením za ruce si dodaly odvahy a jejich vystoupení
zapůsobilo mocným dojmem.
Bylo to tak, jak má být. Ti mladší vidí zpívat
a tancovat ty starší, zkušené a velcí kamarádi naopak těm malým, jejichž rej jim připomíná vlastní
začátky, drží palce.
O té májové neděli, kdy Servác se úspěšně
popral o sluníčko, nechyběl cimbál a k cimbálu
víno, tak jako každým rokem touto dobou.
Milena Kozáková, odbor kultury
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Zprávy ze Sokola

FOTO: Jaroslava Farová

Zálesácký závod zdatnosti
V sobotu 21. 4. se konal v lokalitě brdského vrchu
Písek župní přebor zálesáckého závodu všestrannosti. Zúčastnilo se celkem 20 tříčlenných hlídek ve
třech kategoriích (mladší žactvo, starší žactvo, dorost).
Při závodu závodníci absolvují několikakilometrový běh lesem, během něhož plní různé úkoly (historie Sokola, poznávání přírodnin, kulturních památek, uzlování, práce s mapou, šplh na laně, hod na cíl). Mimo trasu, která se
běží na čas, musí ještě hlídka splnit zdravovědu a rozdělávání ohně.
Naše hlídka ve složení Jan Hřebec, Martin Čihák a Kristýna Pavlovská
soutěžila letos již v kategorii starší žactvo a z 10 hlídek se umístila na skvělém
druhém místě. S úkoly závodu si poradili nejlépe ze všech, z 10 hlídek měli
nejméně trestných minut, které se udělují za nesplnění či chybné provedení
úkolu.
Zuzana Pavlovská

Rej čarodějnic
Poslední dubnová středa patřila již tradičně reji čarodějnic a čarodějů.
Tato každoroční akce je velmi oblíbená zejména mezi nejmladšími účastníky
nejen z řad Sokola. Během odpoledne se sešlo kolem 70 dětí v doprovodu dospělých. Děti v čarodějnickém oblečení plnily úkoly z čarodějnických
dovedností, za jejichž splnění dostávaly razítka do čarodějnického průkazu.
Na závěr si všichni na táboráku opekli buřtíky. Všichni se už zase těší na
příští rej.
Sokolský slet
Sletová skladba Věrné gardy – Jen pro ten dnešní den – měla již veřejnou premiéru. Cvičenci ze župy Jungmannovy a Rokycanovy ji předvedli při
oslavách 150. výročí založení Sokla Příbram na akademii pořádané 8. 5.
v Příbrami.
Závody sokolské všestrannosti
Jako každý rok v květnu, i letos se konal 12. 5. v Příbrami župní přebor
v atletice, gymnastice a šplhu pro všechny kategorie žactva, dorostu a dospělých (mimo předškoláků). Největší jednota župy, Sokol Příbram, má jako
jediná podmínky k uspořádání tak velkého závodu.

-- O medaile v gymnastice bojovalo na závodech v Příbrami
i 12 dětí z Černošic. --

Z naší jednoty se zúčastnilo 19 závodníků v atletice, 12 v gymnastice
a 19 ve šplhu. Letos nám chyběly některé cvičenky gymnastiky, které v minulosti přispívaly k zisku medailí. Přesto jsme neodjeli s prázdnou. Stříbrnou
medaili v atletice v kategorii žákyně III vybojovala Julie Farová, dvě bronzové
medaile jsou ze šplhu. Získaly je Julie Lesová (žákyně III) a Klára Holečková
(žákyně IV). V kategorii žáci IV získal Jan Suchánek stříbrnou v gymnastice
a mezi dorostenci Roman Malíř vybojoval dvě medaile, stříbrnou v atletice
a bronzovou v gymnastice.
V celkovém hodnocení sokolské všestrannosti se mezi dorostenci umístil
na 3. místě Roman Malíř.
Na přebor ČOS, který se bude konat 2. a 3. června v Praze, postoupili
Jan Suchánek a Roman Malíř.
V řadách černošické gymnastiky pozvolna dochází ke generační výměně.
Ti, kteří s gymnastikou začínali jako mladší žactvo, jsou již v dorostovém či
dospělém věku. Dnes studují na středních a vysokých školách a někteří již
na pravidelnou gymnastiku nemají čas. Bude trvat zase řadu let, než ze začátečníků vyrostou gymnasté, kteří budou na přeborech sahat po medailích,
a ne všichni vydrží.
Za úspěchy na závodech je třeba pochválit všechny závodníky, ale hlavně
poděkovat trenérům a cvičitelům, kteří se jim věnují, a rodičům, že děti na
závody přivezli auty.

Pramínek oslavoval
V neděli 29. 4. 2012 černošický folklorní soubor Pramínek oslavil Mezinárodní den tance.
U Centra Vráž se úderem deváté hodiny a třicáté minuty rozezněly hudební nástroje kapely a děvčata z Pramínku přilákala svým tancem a zpěvem nemálo publika. Po několika
lidových písních, zatančených a zazpívaných
po celé vrážské „návsi“, se soubor předvedl
s jedním ze svých nejlepších pásem „Ať píseň

Rybářský kroužek
neustává“, lidovými tanci z 15.–16. stol. ze
sbírky Otakara Hostinského. Kolemjdoucí se
zastavovali a přihlíželi tomuto neopakovatelnému uměleckému zážitku v netradičních prostorách moderního Centra Vráž. Tanečnice,
muzikanti i publikum si vystoupení velmi užili
a my jen doufáme, že v příštím roce s námi
Mezinárodní den tance oslavíte znovu.
Za Pramínek Marcela Látalová

FOTO: soubor Pramínek

-- Na Mezinárodní den tance zatančil Pramínek na prostranství u Centra Vráž. --
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Možnosti volnočasových aktivit pro děti se
v našem městě stále rozšiřují. Od konce
května zde funguje díky místní organizaci
Českého rybářského svazu Černošice
rybářský kroužek. Zváni jsou všichni malí
i větší rybáři i rybářky ve věku 6 až 15 let.
Schůzky budou probíhat jedenkrát týdně, v pondělí nebo ve středu od 16.30 hodin, a to i během letních prázdnin. V létě se
děti budou scházet venku u řeky, většinou
u hřiště v Mokropsech, v zimních měsících
je domluvena klubovna.
A co bude náplní rybářského kroužku?
Poznávání jednotlivých druhů ryb, vodního
ptactva a jiných vodních živočichů, chování rybáře u vody a seznámení s rybářským
řádem, příprava a výuka různých technik
rybolovu a samozřejmě také chytání ryb.
Pro další informace se podívejte na
www.rybaricernosice.cz, volejte Ondřeje
Davida na mobil: 724 513 724, pište na
e-mail: rybaricernosice@seznam.cz nebo
zajděte přímo do sídla místní rybářské organizace – Dobřichovická ul. 744.
Dana Jakešová
editorka IL

z města a okolí
FOTO: Petr Kubín

Jakub Zahradník: klavírní recitál
FOTO: archiv umělce

110 let výročí
založení školy
v Černošicích
Termín oslavy 110. výročí vzniku černošické školy se nezadržitelně blíží. Proběhne již
7. června na zahradě školy v Komenského ulici. Začíná se v 16 hodin. Na rozjezd se můžete
těšit na krátký program, který si připravili žáci
školy.
Po vystoupení si můžete projít malý jarmark.
K dostání budou drobné dárky, perníky i koláče připravené žáky školy. Buřty na opékání budou na místě k dispozici. Připraven totiž bude
i oheň.
V 17 hodin začne přednáška o historii školství v Černošicích, kterou uspořádají archiváři
ze Státního okresního archivu Praha-západ.
Během odpoledne bude veřejně přístupná celá budova, kde bude připravena výstava
archiválií, kronik a dobových fotografií, kterou
již několik měsíců připravují archiváři z Dobřichovic za vydatné podpory paní Mileny Křížové a Renaty Horešovské a dalších pamětníků
z Černošic.
Druhá výstava, tentokrát z dílny fotografa Petra Kubína, představí sérii fotografií třídních kolektivů, kde nejstarší fotografie sahá téměř do
doby vzniku školy. Přijďte si zavzpomínat, možná objevíte na některé fotografii nejen sebe,
ale třeba i své prarodiče.
Obě výstavy bude možné shlédnout ještě
další tři dny:
pátek 8. 6. 14–18 hod.
sobota 9. 6. 10–12, 14–17 hod.
neděle 10. 6. 10–12, 14–17 hod.
Jana Sticzayová, učitelka školy
Dana Jakešová, editorka IL

Mariánská pouť
bude letos
v Karlštejnské ulici
Uprostřed léta se můžete těšit na tradiční
mariánskou pouť. Uskuteční se o víkendu
11.–12. srpna. Kvůli rekonstrukci Komenského ulice ovšem nikoliv na návsi u kostela, jak jsme zvyklí. Tentokrát se zábava
přenese do středu města do Karlštejnské
ulice, konkrétně do prostoru mezi křižovatkami s Riegrovou a Fügnerovou ulicí.
Dana Jakešová

-- Jakub Zahradník --

Skladatel a klavírní improvizátor Jakub Zahradník se vrací po několika létech opět do
Černošic, aby zde předvedl, kam se za uplynulé roky umělecky posunul. Poslechnout si
jeho recitál můžete v úterý 19. června od 20
hodin v sále ZUŠ v Černošicích.
Naposledy hrál Jakub Zahradník v našem
městě s Pavlou Kapitánovou, pro niž psal
šansony, ale která zemřela v létě 2007 při
automobilové nehodě. Od té doby se vrhl na
klavírní improvizace zachycené na několika
CD, vydal také knihu s cédéčkem nazvanou
FORTE nebo PIANO? Ta pojednává v ukázkách o 15 historických klavírech, na které
nejen nahrával, ale měl je dokonce zapůjčené asi rok doma! Kniha, jakož i některá CD
budou na koncertě ke koupi.

Kromě klavírních vystoupení se tato mnohotvárná osobnost věnuje koncertování
s vlastní skupinou, dramaturgii literárních večerů, kabaretu a hraní s klavírním crazy triem
nazvaným Pianosaurus. Jakub Zahradník se
jako vystudovaný skladatel věnuje také kompozici vážné hudby, jak o tom svědčí vokální
mše Missa Egrensis nebo cyklus dětských
sborů Otazníky z poslední doby.
Mnohem více se toho o něm dozvíte na
jeho internetových stránkách www.jakubzahradnik.com a řadu videí přibližujících jeho
krásnou hudbu najdete na YouTube.
Vstupné je 100 Kč. Pro děti, studenty
a důchodce vstupné pouze 80 korun. Na
koncert zve město Černošice.
Pavel Blaženín, odbor kultury

Výstava obrazů „Dopisy“ v MaNě
V komunitním centru MaNa bude od 16. do
29. června probíhat výstava obrazů výtvarnice
Anny Pavlasové. Mladá autorka, která pochází
z jižních Čech, vystudovala výtvarnou výchovu
na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity,
učila na základních uměleckých školách v Praze a v minulých letech se též zabývala oděvní
tvorbou v ateliéru Šarlat. Nyní žije a pracuje
v malé vesnici v krajině Českého středohoří.
Na cyklu „Dopisy“ pracovala v letech 2010–
2012. Dopisy jsou pro autorku fenoménem
duševního otevření. Prostřednictvím barev univerzálně sděluje to, co by psanou formou bylo
určeno pouze jedinému adresátovi. V některých dílech lze náznakem číst konkrétní sdělení, jindy se díky imaginárnímu písmu ocitáme
v prostoru vlastní představivosti.
Výstava obrazů „Dopisy“ bude otevřena
černošické veřejnosti o víkendu 16. a 17.
června. Veřejná vernisáž proběhne v sobotu
16. června od 10 hodin. Po celý víkend bude
výstava otevřena od 10 do 18 hodin. V dalších
dnech bude určena pravidelným návštěvníkům

MaNy. Pro případné zájemce o výtvarné umění
je možná návštěva komunitního centra – galerie spojená s prohlídkou obrazů po domluvě
na telefonním čísle 731 898 700. Výstava je
prodejní. Vstupné je dobrovolné.
Milada Pajgrtová

-- Dopisy jsou pro výtvarnici
Annu Pavlasovou fenoménem. --
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Přijďte si popovídat
německy
Milí senioři a seniorky,
učili jste se ve škole němčinu, používali jste ji
při své práci nebo při cestách do zahraničí?
Máte dnes pocit, že už nedáte dohromady
kloudnou větu? Přijďte si osvěžit své znalosti
němčiny a zjistit, co si ještě pamatujete.
V září otevíráme v Domě s pečovatelskou
službou na Vráži NĚMECKÁ KONVERZAČNÍ
DOPOLEDNE PRO SENIORY. Budou se konat jednou týdně vždy dopoledne od 10 hodin a povede je pan Jiří Janda. Délku, náplň
i přesný termín setkání přizpůsobí pan Janda
potřebám, přáním a počtu účastníků.
Konverzační setkání jsou BEZPLATNÁ.
Máte-li zájem o tuto aktivitu nebo máte-li
k ní dotazy, kontaktujte prosím buď přímo
pana Jandu na tel. 739 067 809, nebo
vedoucího DPS pana Strejčka na tel.
725 388 564.

English camp: GREATER TH>N
Klub Ararat z Církve bratrské v Černošicích
a Mládež Horní Počernice společně pořádají
English camp 2012 v termínu 4.–11. srpna
2012. Co účastníky během pobytu čeká?
• Výuka anglického jazyka s rodilými mluvčími (Salem, Oregon, USA);
• příležitost ke zlepšení konverzačních
schopností;
• zábavná a netradiční forma výuky jazyka;
• studium ve skupinách podle úrovně pokročilosti;
• hry, sporty, hudba a spousta další zábavy;

• večerní křesťanské programy v angličtině
a diskusní skupinky.
Camp je určen pro studenty mezi 15 a 20
lety. Jste-li starší, a přece byste měli zájem
zúčastnit se tohoto pobytu, kontaktujte nás
prosím. Bude-li volná kapacita, rádi vás uvítáme. Místo konání: Chata Radost v Orlických
horách. Cena 2.900 Kč. Kontakt: 775 938
557 (Petr Tuček); bližší info a přihlašování:
http://ecamp.mladezpocernice.c.
za klub Ararat
Mirek Klimeš a Pavel Paluchník

FOTO: archiv CB

Daniela Göttelová, místostarostka

Červen v Mraveništi
• Čt 7. 6. Beseda s MUDr. Pokornou – Na
programu jsou aktuální témata první pomoci
u dětí, nejčastější letní úrazy, očkování a dále
diskuze na volné téma. Pro děti bude v průběhu besedy připravena volná herna.
• Pá 8. 6. Kamínkové mraveniště – čáry máry
a z malého oblázku je krásné zvířátko.
• Čt 14. 6. Divoké víření barviček – mravenečci, dnes si raději vezměte oblečení, které si
můžete ušpinit.
• Pá 15. 6. Hmyzák Pepák – povídání o tom,
kdo se schovává v trávě a kampak spěchá
včelička.
• Čt 21. 6. Letní olympiáda pro všechny šikuly i šikulky! Lezec i běžec, rychlík i koumák,
všichni jsou vítáni k letnímu dovádění.
• Pá 22. 6. Letní baby-olympiáda – šampióni
v nejlehčí váze pozor!!! Čeká vás nelehký závod v batolení přes překážky, slalom na odrážedlech, krasojízda s kočárkem a spousta
dalších disciplín.
• Čt 28. 6. Svatojánský svátek - přijďte si uplést
věneček z kouzelného bejlí.
• Pá 29. 6. Mravenišťácké vysvědčení.

-- Camp je určen zejména pro studenty mezi 15 a 20 lety. --

Pozvánka na společné odpoledne
Putování s Poberounským vodníkem
Kdy: 20.6.20012 od 16 hodin
Kde: černošická pláž
Zveme všechny milovníky pohádek, pohádkových bytostí, hudby a soutěží k našemu

zelenému setkání. Zažijeme spoustu barevné
a mokré zábavy, tak se přijďte společně s dětmi pobavit.
Lenka Divišová
MC Mraveniště

Draci na řece Berounce k poctě sv. Jana
FOTO: os pro Všenory

Hedvika, Simona, Ivana, Tereza,
Lenka, Kamila, Dáša, Hanka
www.tamtammraveniste.estranky.cz

VÝSTAVA OBRAZŮ
VÝTVARNICE
MILUŠE MRVÍKOVÉ
V KAPLI SV.VÁCLAVA
V ČERNOŠICÍCH-MOKROPSECH

2.–24. 6. 2012
Výstava je otevřena každou sobotu a neděli
od 14 do 17 hod.
Kontakt – L. Sklenářová, tel.: 733 205 444
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-- K oslavě noci sv. Jana budou Berounku brázdit Dračí lodě. --

V nedělní podvečer dne 24. 6. od 17 hod. v prostoru Jedličkových lázní proběhne akce volného seskupení Občanských sdružení – Spojeni
řekou (v čele s OS pro Všenory).
K oslavě noci sv. Jana budou řeku brázdit
Dračí lodě, které předvedou nejen svou krásu, ale i povozí případné zájemce. Vystoupí
šermířská skupina Alotrium v podobě divokých
Vikingů. Pro děti bude připravena výtvarná dílna
a rozmanité hry.

Celý program bude proložen vystoupeními
různých hudebních těles a vyvrcholí velkolepým
ohňostrojem v cca 21.30.
Akcí chceme navázat na dlouhou tradici zábavných večerů v Dolních Mokropsech, kdy
lidé vyjížděli na osvětlených lodích na řeku
a společně s ostatními chtěli tuto nejdelší noc
v roce prožít jako magickou oslavu času letního
slunovratu uprostřed přírodní scenerie.
Těšíme se na Vás ! Zuzana Bacíková

z města a okolí

Jarmareční divadlo v novém kabátě
Černošické farmářské trhy již v loňském roce
zavedly tradici experimentálního jarmarečního
divadla. Jednalo se o projekt, který si kladl za
cíl navázat na historický rámec potulných divadel a glosovat aktuální témata. Letos cyklus jarmarečních divadel pokračuje v lehce změněné
podobě. Zaměřuje se především na dětského
diváka. Představí se několik souborů, jejichž výrazovým prostředkem jsou hlavně loutky. Ochuzeni o výživný zážitek však nebudou ani rodiče,
neboť herci se snaží dát příběhům hlubší rozměr.
Slovy souboru Loutky bez hranic: „Snažíme se

hledat a překračovat hranice nejen mezi jevištěm
a hledištěm, hercem a materiálem, nápadem a
realizací, ale především mezi lidmi samotnými.“
Divadelní představení budou na trzích střídat
výtvarné dílny, které vede zkušená lektorka Lucie
Müllerová z černošické Minidílny Šikulky.
Kulturní program Černošických farmářských
trhů je podporován grantem města Černošice.
Přehled představení a témat dílen na: http://
cernosicketrhy.webnode.cz/doprovodny-program/.
Kristýna Petrová, o. s. TAK
FOTO: o. s. TAK

Příměstský tábor
OS Jeden strom
Jako každoročně i letos pořádá
o. s. Jeden strom příměstský tábor
pro děti ve věku 4–11 let ve svém
komunitním centru v Dolních Černošicích.
V letošním roce opět nabízíme čtyři monotematicky zaměřené týdny v časovém rozmezí od 9. 7. do 3. 8. 2012.
Pro děti je připraven bohatý program
plný her, výletů i tvoření. S pomocí jejich
fantazie se alespoň na malý okamžik staneme vikingy či lovci mamutů, poměříme
své síly při olympijských hrách či prověříme svůj um jako vynálezci a objevitelé.
Zkušení pedagogové o. s. Jeden strom
budou k dispozici skupině 25 dětí, která se
bude pravidelně scházet každý všední den
daného týdne v 7.45–9.00, aby společně
trávila čas letními aktivitami do 17.00 hodin.
Nedílnou součástí každého týdne je jeden
celodenní výlet a jedno přespání v centru,
které však není povinné a je umožněno dětem, které si na něj troufnou.
Bližší informace o zaměření jednotlivých
týdnů, ceně i přihlášku naleznete na www.
jedenstrom.cz.
Mgr. Alena Laláková
o. s. Jeden strom
tel. 777 258 450

-- Jednou za měsíc je na farmářských trzích pro děti připravené divadlo. --

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
7. 6.

Oslavy 110. výročí vzniku školy v Černošicích

16.00, škola v Komenského ul.

9. 6.

S Ottománkem v pohybu

10.00–15.00, Tenis Club Mokropsy

16.–29. 6.

Výstava obrazů „Dopisy“

Komunitní centrum MaNa,
Komenského ul.

19. 6.

Jakub Zahradník – klavírní recitál

20.00, ZUŠ Černošice, Střední ul.

20. 6.

Putování s poberounským vodníkem

Černošická pláž

24. 6.

Dračí lodě na Berounce

17.00–22.00, Jedličkovy lázně

v okolí
9. 6.

Pohádkový les

13.00–16.00 start, náves Vonoklasy

9. 6.

Megashow Ten Halywůd – Kašpárek v rohlíku
Koncert oblíbené hudebně-divadelní skupiny

17.00, Lesní divadlo, Řevnice

16. 6.

Michal je pajdulák – divadelní představení Michala Nesvadby

10.30, Lesní divadlo, Řevnice

16. 6.

Radotínská neckyáda
Soutěž amatérských a hlavně originálních plavidel

Start – radotínské říční lázně,
cíl – lávka přes Berounku u kostela
sv. Petra a Pavla

5. 7.

Mníšecká alotria aneb Dobytí zámku švédskými vojsky

Zámek v Mníšku pod Brdy
21

z města a okolí

MNÍŠECKÁ ALOTRIA 2012

Michal je pajdulák
FOTO: archiv Alotrium

-- Bitva o poklad na zámku v Mníšku vypukne v 17 hodin. --

Co bavilo šlechtice ve středověku nejvíce – šerm a bitvy! Opět po roce, a letos již po
třetí, se tak 5. července 2012 švédská vojska chystají vyplenit mníšecký zámek! Tato
celodenní historická akce má sice název Mníšecká alotria a odehrává se v Mníšku pod
Brdy, ovšem vedle města a zámku Mníšek pod Brdy je spolupořadatelem černošická
skupina historického šermu Alotrium ve spolupráci s moderátorem Standou Berkovcem.
Program začíná v 11 hodin a pobaví se tu skutečně každý. Malí i velcí. Připraveny jsou hrátky
pro nejmenší, zábava, vojenská ležení i dobové
tržiště. To vše vás vtáhne do pohnuté doby, kdy
promlouvaly především zbraně a mužská síla.
To hlavní ale přijde až k večeru. Okolo 17. hodiny vypukne bitva, tedy abychom byli přesní, velmi volná rekonstrukce historické události z roku
1638, kdy byl mníšecký zámek vypleněn švédskou armádou generála Banéra. Salvy z děl i řež
krvavou bude slovem prostořekým doprovázet
moderátor Standa Berkovec. „Scénář stejně jako
loni napsal a připravil náš kamarád Pepa Kutílek,
jinak také koordinátor bitvy a frontman skupiny
Alotrium. Nepochybuji o tom, že jeho kamarádi
se také velmi přičinili o zdar dopracování tohoto
populárně-historického dokumentu, takže se
máme zcela jistě na co těšit,“ říká Standa Berkovec. „Navštivte 17. století a nechte se poučit
i pobavit zároveň.“

V zahradě budou po celý den téměř nepřetržitě probíhat šermířská a taneční vystoupení
v podání souborů z celé ČR. Z černošických
skupin se vedle Alotria zúčastní také skupina
Nevers a zřejmě v Čechám jediná dámská šermířská skupina Reginleif. Budete mít také jedinečnou možnost vidět vystoupení legendární
skupiny historického šermu Burdýři z Prahy,
která již několik let vystupuje pouze v zahraničí.
Šermířský a taneční program na zámku pak
bude doplněn v předzámčí historickou přednáškou ve vojenském táboře z třicetileté války. Vedle toho uvidíte práci sokolníka, můžete
si vyzkoušet střelbu z luku či kuše, projet se
na koni nebo si něco zakoupit na historickém
tržišti.
Podrobnější info o akci naleznete na stránkách www.alotrium.cz, či www.berkovec.cz.

Nevíte, kam v sobotu 16. června vyrazit se
svými dětmi? Co třeba do Lesního divadla
v Řevnicích? V 10.30 hod. se zde již po deváté koná dětské divadelní představení s Michalem Nesvadbou. Název letošního titulu je
„Michal je pajdulák“. Náhradní termín v příp.
deště je neděle 17. 6. v 10 hodin.
Půjde o zábavu, soutěže, milý humor
i malé poučení. Děti z představení odchází
nadšené a zabavené, ale hlavně si v hlavičkách odnáší spoustu dobrých nápadů
a zlepšováků od Michala, známého z televizního pořadu Kouzelná školka.
Vstupenky je v Černošicích možné zakoupit v restauraci Bolleta již od května.
Helena Byrtusová
FOTO: Pragokoncert

-- Michal Nesvadba --

FOTO: o. s. To je vono

Dana Jakešová, editorka IL

Tomáš Klus otevře brány Porty
Již podruhé vystoupí Tomáš Klus v krásném
prostředí Lesního divadla v Řevnicích. Tím
otevře 46. ročník festivalu Porta, který se
koná od 29. 6. do 1. 7.
Tomáš Klus si loni na Portě podmanil portovní i neportovní diváky, máme se na co těšit.
Spolu s ním se v pátek (začíná se v 18.00)
představí i majitelky Porty – Přelet M. S.
a mladá kapela BlueGround.
Nebude chybět ani Žalman, Miki Ryvola či
Taxmeni. Plnokrevný bluegrass vám naservírují Blanket a Poutníci. Těšit se můžete také
na Lenku Filipovou či Marcelu Voborskou.
Zvláštním hostem bude Marta Kubišová s VoKoBere a dětským sborem Notičky. A to je jen
malý výběr.
Vstupenky v předprodeji např. v Countryonu,
v klasických předprodejích a na www.portafestival.cz.
Barbora Tesařová
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FOTO: www.porta-festival.cz

POHÁDKOVÝ LES

-- Tomáš Klus --

Pro všechny přátele pohádek a pohádkových
bytostí a hlavně pro naše děti letos opět otevíráme POHÁDKOVÝ LES ve Vonoklasech.
Tímto vás a vaše děti chceme pozvat na odpoledne plné tajemství, fantazie a pohádek.
I letos pro vás připravujeme cestu přírodou
s deseti zastávkami, kdy se přes Království, ale
i Peklo dostanete až k Pohádkovému stromu,
který vaše děti odmění.
Pohádkový les otvíráme v sobotu 9. 6. 2012
ve 13.00 hod a poslední návštěvníci budou
vpuštěni v 16.00 hod. Start je na návsi. Těšíme
se na vás a vaše děti.
Pořádá o. s. To je Vono

z knihovny

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BENEŠOVÁ, Jana: Ze života peklo – podle
skutečného příběhu, psychologický příběh týrané ženy;
CAMPION, Emma: Králova milenka – historický román z Anglie 14. století, životní osud
Alice Perrersové, milenky anglického krále Edvarda III.;
CARSON, Ben: Zlaté ruce – autobiografický
příběh úspěšného amerického černošského lékaře, neurochirurga, který provádí nejnáročnější
operace;
DeLILLO, Don: Cosmopolis – vynikající román
jednoho z klíčových amerických spisovatelů
současnosti, Sonda do duše megapolisu stejně
jako do psychiky člověka, který je zvyklý utrácet
během vteřiny miliony. Nicméně ani svět uvnitř
tak bedlivě oddělený od toho reálného, není stoprocentně bezpečný;
HILL, Susan: Žena v černém – hrdinou anglického "gotického" románu s prvky hororu je
mladý londýnský advokát, který se zaplete do
nebezpečné situace s tajemnou ženou;
LUPTON, Rosamund: Sestra – kriminální psychothriller o síle sesterského pouta a lidského
ducha. Mladá žena pátrá po vrahovi své sestry;
MAHLEROVÁ-ŠUSTKOVÁ, Simona: Přes kočičí hřbet – prozaická prvotina současné české
autorky, jejímiž hrdiny jsou patnáctiletý kocour
a žena ve středních letech;
MLYNÁŘOVÁ, Marcela: Kdo nehřeší, nežije
– úsměvné vyprávění o tom, co všechno musí
překonat rodiče, kterým se narodí problémový
potomek;
NESBØ, Jo: Spasitel – detektivní román, norská literatura;
NIEDL, František: Útěk do pekel – příběh

mladého muže, kniha je nabitá dějem, vzrušením a kaskádou nepředvídatelných událostí;
SHAW, Patricia: Údolí lagun – historická romance z dob osidlování Austrálie;
SCHMIDT, Kathrin: Neumřeš – příběh ženy,
která leží v nemocnici, bez vlády nad svým tělem, bez možnosti mluvit, s výpadky paměti,
a na cestě zpět do života je konfrontována s cizí
ženou, kterou kdysi byla;
ŠINDELKA, Marek: Zůstaňte s námi – povídky o lásce, zklamání a bezradnosti. Magnesia
Litera ocenění za nejlepší prózu.
Naučná literatura:
BUTTLER, Johannes von a HARDO, Trutz:
Skrze prostor a čas – oba světoznámí autoři neteoretizují, ale popisují vlastní zkušenosti
a poskytují návody, jak se lze na průnik prostorem a časem připravit. Zní to neuvěřitelně, ale
tato kniha obsahuje konkrétní návody, jak vymaníme svou psychiku z těla a nasměrujeme ji
k astrálním cestám;
DÄNIKEN, Erich von: Druhá strana archeologie – v knize se dozvíme o hvězdných kultech
a předvěkých hvězdných mapách, o stopách
Mayů a původu drážďanského kodexu;
GRIFFIN, Vicki: Cestou ke svobodě – kniha
o tom, jak překonat své každodenní závislosti;
GRUŠA, Jiří: Česko /návod k použití/ – autor vložil do nevelkého svazku značné množství
svých kritických a velmi originálních úvah na
téma českého a moravského údělu, našich hrdinů a prototypů, legendárních míst a postav;
MERIVALE, Philippa: Léčení barvami – kniha
před námi otevírá fascinující svět Aura–Somy,
který zcela změnil autorčin život a její pohled na
svět. Charakteristika jednotlivých barev světelné-

Milé děti, protože se přiblížil čas prázdnin a cestování, připravili jsme pro vás malý zeměpisný
kvíz. Zaškrtněte správné odpovědi a kvíz označený vaším jménem a adresou přineste do konce
června do knihovny. Pak už stačí jen trocha štěstí a můžete se těšit na hezkou knížku. Vylosujeme tři výherce. Přejeme vám krásné prázdniny, hodně sluníčka a příjemných zážitků.
a) Labe
a) Rožmberk
a) Čertovo
a) Sněžka

b) Sázava
b) Svět
b) Černé
b) Praděd

Pro děti a mládež:
BREUIL, Jacques: Filipova dobrodružství –
málo textu, hodně ilustrací. Ideální pro děti kolem 5–9 let, ovšem, popravdě i někteří dospělí
se mohou ledasčemu přiučit. S prevencí kouření, alkoholu a drog je třeba začít co nejdříve;
DAVIS, Jim: Garfield chrochtá blahem – komiks;
EISLEROVÁ, Jana: Nejznámější bajky – nejznámější příběhy od Ezopa, La Fontaina a Krylova;
FLANAGAN, John: Hraničářův učeň. Ztracené příběhy – fantasy literatura, 11. pokračování;
HOLTHAUSEN, Luise: Příběhy o koních
a ponících;
MYRACLE, Lauren: Jedenáct. Neobyčejný
deník obyčejné holky – deníkové vyprávění jedenáctileté Viktorie o kamarádkách, škole a její
rodině. Pro starší dívky;
PAOLINI, Christopher: Inheritance – fantasy
literatura, 4. díl Odkazu dračích jezdců;
SÍS, Petr: Ptačí sněm – ilustrovaná publikace
na motivy perského eposu z 12. století. Symbolický příběh o cestě ptáků za pravým králem;
VESELÁ, Hana: Mláďátka – leporelo.
Knížky v angličtině:
CARROLL, Lewis: Alenka v říši divů – dvojjazyčná kniha, zrcadlový text.

Otevírací doba v knihovně:

Kvíz pro děti – 4 x nej z České republiky

1. Nejdelší řeka České republiky je:
2. Největší rybník je:
3. Největší jezero je:
4. Nejvyšší hora je:

ho spektra, jejich kvality a působení na psychiku
člověka jsou ilustrovány názornými historkami ze
života klientů a účastníků semináře;
WINGET, Larry: Za svoje děti si můžete sami
aneb Jablko nepadne daleko od stromu –
příručka pro rodiče, kteří to s výchovou dětí
myslí vážně.

c) Vltava
c) Sedlický rybník
c) Plešné
c) Klínovec

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

inzerce
J a ro s l ava F i s c h e ro vá

HLEDÁME SLEČNU ČI PANÍ
NA NEPRAVIDELNÉ HLÍDÁNÍ 7 LETÉHO
CHLAPCE Z ČERNOŠIC A JEHO ODVOZ
ZE ŠKOLY V PRAZE 6
řidičský průkaz nutný
TEL.: 606 608 600

Nabízím modeláž gelových nehtů
glitrové zdobení, barevné gely, kresby, airbrush.
Na přírodní nehty nabízím metodu SHELLAC,
která jako jediná přírodní nehet nepoškozuje,
a nabízí permanentní lakování s pevností
a trvanlivostí gelu s vysokým leskem.

tel: 605 252 281

Salon Lucie

Husova 2073
Černošice – Vráž
23

