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Černošice mají
OTEVŘENO
K Mezinárodnímu dni informací, který připadá na 28. 9.,
vyhlašuje Otevřená společnost, o. p. s. již deset let soutěž OTEVŘENO x ZAVŘENO
a podílí se na ní mj. také autor
zákona o svobodném přístupu k informacím pan Oldřich
Kužílek. Černošice v ní získaly
1. místo. Ve stejný den probíhá
soutěž celkem ve 30 zemích
světa.
Výsledky letošního ročníku jsou již známy. Ocenění získávají největší „přátelé“ a „nepřátelé“
svobody informací a otevřenosti veřejné správy
v České republice. Soutěž Otevřeno x Zavřeno
již DESÁTÝM ROKEM kultivuje principy demokratické společnosti prostřednictvím příkladů
dobré i špatné otevřenosti veřejné správy. Díky
soutěži a neúnavné práci Otevřené společnosti
se za 10 let situace viditelně posunula. Každoroční nárůst nominací však ukazuje významné
negativní jevy, ale také rostoucí angažovanost
a aktivitu občanů ve veřejných věcech.
Vítěze vybrala odborná porota z 83 nominací, které do letošního ročníku prošly přísným
ověřením, 17 nominací v kategorii OTEVŘENO
a 66 nominací v kategorii ZAVŘENO. Vítězové
letošního ročníku OTEVŘENO patří mezi lídry
v prosazování otevřenosti a mohou být inspirací
pro ostatní obce a města. V kategorii ZAVŘENO jsme zaznamenali velký nárůst problematiky
radničních novin a systematických obstrukcí ze
strany povinných subjektů.

Černošice získaly Hlavní cenu a 1. cenu za
aktivní zveřejňování unikátního rozsahu informací: chystaná rozhodnutí, granty, všechny
smlouvy, majetek.
Kromě Hlavní ceny si Černošice odnesly ještě
5. místo za radniční periodikum, jelikož vykazuje vysokou míru objektivity, běžně publikuje
alternativními názory a redakční rada zcela nezávislá na vedení města.
V anketě veřejnosti skončily Černošice s 27 %
těsně druhé za městem Litomyšl (29 %). V hodnocení poroty naopak na druhém místě těsně
za námi skončilo město Semily a třetí Nejvyšší
správní soud.
V kategorii Zavřeno se na nejvyšších místech
se záporným hodnocením umístily Úřad pro
ochranu osobních údajů, obec Vestec u Prahy,
a organizace Cermat... V hlasování veřejnosti
pak např. MČ Brno-jih za cenzuru v radničním
periodiku či Praha 7.
Dana Jakešová
editorka IL

Uzávěrka IL prosinec 2012 je ve čtvrtek 15. 11. 2012,
IL leden 2013 – v pondělí 10. 12. 2012

Zapojte se
do ankety
na webu města
Jak nejlépe využít prostor tzv. Sportparku Berounka u Radotínské ulice, kde
dnes bývají cirkusy, některé městské
akce apod.?
• zachovat dnešní volnou zelenou plochu
• změnit zčásti nebo zcela na park se
stromy, lavičkami
• vybudovat dětské hřiště
• pronajmout k vybudování lanového
centra
• vybudovat sportoviště (basket, skate,
minigolf apod.)
• parkoviště pro osobní auta
• postavit venkovní podium a hlediště
• pronajmout pro letní restauraci
• něco jiného (pošlete tip emailem!)

Příští zasedání zastupitelstva
se koná ve čtvrtek 22. 11. 2012 od 19 hodin v Club Kinu.
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z radnice

Hlavní priority rozvoje města v letech 2013–2016
Představujeme Vám souhrn priorit rozvoje města Černošice, které obsahuje návrh
nového Strategického plánu. Zastupitelstvo ho bude projednávat na svém příštím
zasedání ve čtvrtek 22. listopadu 2012. Tento dokument byl zpracován v průběhu
posledních měsíců v rámci projektu „Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice“ spolufinancovaného z programu evropských
dotací v rámci OPLZZ, oblast podpory Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.
Celý dokument (28 stran, PDF) naleznete na
městském webu v sekci Projekty a dotace
– Studie a analýzy. Budete-li k jeho obsahu
mít jakékoliv připomínky, otázky či návrhy,
prosím napište je emailem na adresu starosta@mestocernosice.cz.
U většiny jednotlivých priorit níže uvedených
v seznamu jsou navíc doplněny informativní údaje o předpokládaných nákladech (u některých
obecněji definovaných priorit není možné informaci o nákladech takto stručně poskytnout).
Hlavní priority města
• Dostavba a rekonstrukce místních komunikací, dostavba chodníků při frekventovaných komunikacích (náklady: cca 70–80 mil. Kč pro
vybrané průjezdní komunikace vč. sítí, bez
komunikací dokončených v r. 2012, dále cca
2 mil. ročně na spolufinancování dojezdových
komunikací a cca 0,5–1 mil. Kč ročně na
opravy výtluků).
• Rekonstrukce železniční tratě Praha-Beroun
vč. obou nádraží a mimoúrovňového křížení
s komunikací II/115 (investor: SŽDC).
• Rozvoj veřejného prostoru a městských center, zejména administrativního a obchodního
centra u černošického nádraží.
• Výstavba společné budovy městského úřadu,
knihovny a městské policie v ulici Karlštejnská (náklady: 20–30 mil. Kč, větší část má
být pokryta prodejem dvou stávajících objektů
v majetku města).
• Vybudování tělocvičny u základní školy v Mokropsech, využití pozemků pod školou pro veřejné a sportovní účely (náklady: cca 35–40
mil. Kč, část z prodeje pozemků, část případně z dotace).
• Intenzifikace a rekonstrukce čistírny odpadních vod (46 mil. Kč, z toho cca 12 mil. Kč
podíl města, 34 mil. dotace – rozhodnutí
o přidělení dotace má být zveřejněno v první
polovině roku 2013).
• Rozvoj infrastruktury pro volnočasové vyžití

pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatelstva.
Sekundární priority
• Zkvalitnění a rozvoj městské infrastruktury
v podobě drobných investičních záměrů – viz
výčet na webu města (náklady: řada dílčích
projektů v řádu desítek až stovek tisíc korun).
• Rekonstrukce školních budov v Mokropsech
a ulici Komenského (v hl. budově centrální vchod a šatny, půdní vestavba); (náklady:
centrální vchod a šatny cca 0,6–0,8 mil. Kč,
odhlučnění jídelny cca 0,4–0,5 mil. Kč, půdní vestavba zatím nevyčíslena, zateplení ZŠ
Komenského – cca 2 mil. Kč s evropskou
dotací aj.).
• Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Mokropsech (náklady: cca 5 mil. Kč, s využitím úvěru
spláceného z rozpočtu hasičské jednotky).
• Rekonstrukce dalších městských nemovitostí
(Poštovní, Radotínská aj.).
• Vybudování P&R parkoviště a další veřejné vybavenosti u mokropeského nádraží (náklady
parkoviště: cca 5–8 mil. Kč, o dalším v této
oblasti zatím nerozhodnuto, bude souviset
s rekonstrukcí nádraží).
• Stavba nové lávky přes Berounku do Lipenců,
popř. rekonstrukce stávající (probíhá jednání
s MČ Lipence).
• Dobudování cyklostezek a cyklotras, případně včetně lávky do Všenor v prodloužení ulice
Dr. Janského (náklady: cyklotrasy – 10 mil.
Kč, z toho 2 mil. Kč podíl města; lávka do
Všenor – odhad 20–30 mil. Kč).
• Lávka pro pěší a cyklisty v oblasti kazínské
skály (náklady zatím neurčeny).
• Bezbariérové přístupy ve veřejných prostorech a na místních komunikacích.
• Trvalá podpora kulturní a spolkové činnosti ve
městě (náklady: aktuálně grantový program
pro kulturu 330 tis. Kč ročně a pro děti a mládež 463 tis. Kč ročně).
• Vybudování multifunkčního kulturně-spole-

Svoz bioodpadu v zimních měsících
V zimní sezoně 2012–2013 dochází rozhodnutím vedení města ke změně ve
svozu bioodpadu, a to takto:
• prosinec 2012 – svoz pouze 5. 12. a 12. 12.
• leden 2013 – svoz odpadá
• únor 2013– svoz odpadá
Od 1. března 2013 bude svoz bioodpadu probíhat opět každou středu.
K odstranění bioodpadu lze využít i sběrného místa v OTS, Topolská 660
pondělí a středa 7.00–17.00
sobota 8.00–12.00
Bližší informace na tel. čísle: 251 641 183
Renáta Petelíková, odbor technické služby
renata.petelikova@mestocernosice.cz
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čenského sálu a tanečního sálu pro ZUŠ (náklady: kulturní sál – cca 10 mil. Kč, taneční
sál – zatím neurčeno).
Rozvoj sportparku Berounka s důrazem na
rozšíření nabídky pro turisty i místní obyvatele (náklady – nestanoveny, zatím není jasné
konkrétní využití).
Vybudování nových ploch pro pohřbívání (vyčleněna plocha na konci Husovy ulice, náklady nevyčísleny).
Dobudování vodovodu a kanalizace v chatových osadách.
Funkční řešení likvidace dešťových vod (probíhá v rámci rekonstrukce komunikací, záměr
vč. II/115).
Protipovodňová opatření.

Dlouhodobé strategické priority
• Po realizaci klíčových investičních priorit snižovat zadlužení města.
• Nerozšiřovat dále zastavitelné území v katastru města.
• Podpora soukromého a neziskového sektoru
města pro rozvoj komunitního života a ekonomické nezávislosti.
• Transparentní, efektivní, moderní a odpovědná správa města v úzké komunikaci s veřejností.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz
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Jednou větou...
• Zastupitelstvo města hlasy cca dvou třetin
zastupitelů zakázalo používání hlučných strojů
(včetně sekaček na trávu) po celou neděli – povolené jsou jen od pondělí do soboty; naopak
původní návrh, a to zákaz non-stop provozu hostinských zařízení, u zastupitelů neprošel.
• Černošice zvítězily v celostátní anketě Otevřeno x Zavřeno – získali jsme hlavní cenu za celkovou otevřenost veřejné správy a také pátou cenu
za radniční periodikum Informační list.
• Získali jsme dotaci 334.400 Kč na zdravotní prořez městské zeleně – revitalizaci stromů,
zejména na městských hřbitovech; druhý a třetí
úspěch zřejmě přinese operační program pro
životní prostředí (OPŽP), kde již jen na podpis
ministra čekají návrhy dotace na zateplení školy v Komenského ulici (náklady celkem cca 2,8
mil. Kč) a na nákup stroje na čištění ulic ke snížení prašnosti (cca 1,6 mil. Kč).
• Na nově opravené Havlíčkově ulici někdo
ukradl poklopy kanálů.
• Zastupitelstvo schválilo pokračování velkého
třesku – v podobě úvěru na dalších max. 35 mil.
Kč s desetiletou splatností; na seznamu pro rok
2013 je předběžně 13 ulic, několik chodníků
a parkovací plocha u mokropeské pláže.
• Proběhlo historicky první černošické referendum – při účasti 36 % oprávněných voličů bylo
80 % z nich právoplatně a závazně rozhodnuto,
že pozemky na okrajích města mají zůstat nezastavitelné.
• V krajských volbách v okrese Praha-západ
výrazně vyhrály pravicové strany (vítězná „TOP
09 a Starostové pro StČ“ získala 24 % v okrese
a dokonce 37 % v Černošicích), nicméně celý
kraj zůstává oranžový, a to s výrazným červeným
zabarvením, a většina republiky s ním.
• V elektronické aukci na stavbu ulic V Mýtě
a Berounská bylo dosaženo úspory 28 % proti
rozpočtovým cenám.
• Kamerové zkoušky dešťové kanalizace pod
Gogolovou ulicí zjistily, že do ní někdo nalil beton a navíc je v křižovatce s Dr. Janského prasklá
a propadlá; kvůli nutné opravě před rekonstrukcí
povrchu proto rada města tuto ulici z programu

letošních rekonstrukcí vyřadila; snížení objemu
zakázky se firmě PSVS částečně nahradí dokončením posledních pár desítek metrů ulice
Měsíční.
• Na webu visí koncept strategického plánu
rozvoje města, který bude v listopadu schvalovat
zastupitelstvo; další informace a shrnutí hlavních
priorit uvnitř listu; návrhy a připomínky vítány.
• Architektonické ateliéry představily nepříliš
početně zastoupené černošické veřejnosti a asi
třetině členů zastupitelstva svých 5 návrhů přestavby a přístavby vily Tišnovských.
• Ve škole bylo do školské rady zvoleno po
třech zástupcích rodičů a pedagogů; městská
rada k nim doplnila další tři za město – místostarostku D. Göttelovou, P. Hopfingera (pracuje
v prestižním gymnázium Nový Porg a jako člen
komise pro školství při městské radě), a V. Ottomanskou (dříve učitelku školy, dnes ředitelku
a spolumajitelku soukromé školky Kvítek).
• Připravujeme žádost o dotaci na rekonstrukci
Karlické ulice v úseku u mateřské školky; studie navrhovaného provedení je k vidění na webu
v sekci Projekty a dotace – Připravené projekty.
• Krajská SÚS přislíbila v nejbližší době provést obnovit středové čáry na Radotínské ulici
a drobné vyrovnání houpavého železničního přejezdu; podle posledních informací je velká naděje na celkovou rekonstrukci celé II/115 v příštím
roce.
• Dorazily návrhy firem na dovybavení dětského hřiště u základní školy; na výběru vítězného
návrhu provedení se bude podílet i školní parlament.
• Starosta s tajemníkem se na divadelní lodi
na pražské Vltavě zúčastnili předávání diplomů
absolventům grafické a reklamní školy Orange
Factory, kteří jako své závěrečné práce vymýšleli nové logo pro Černošice; od úterý 16. října
začala výstava jejich prací v prostoru pražského
pracoviště našeho městského úřadu v Podskalské ulici 19.
• O dalších rozhodnutích rady a zastupitelstva
si přečtěte v zápisech z jednání uvnitř listu.
• Příští zasedání zastupitelstva se bude konat
ve čtvrtek 22. listopadu v Clubu Kinu.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz, tel. 604 851 754

Výsledky místního referenda
Společně s nedávnými volbami do středočeského zastupitelstva proběhlo v Černošicích historicky první místní referendum, a to k otázce, zda má
území za stávajícími hranicemi povolené výstavby
zůstat jako nezastavitelné. Podrobnější informace
k položené otázce a přehledné mapy byly zveřejněny v předcházejících číslech Informačního listu.
Místního referenda se zúčastnilo necelých 36 %
oprávněných voličů, přičemž více než 80 % z plat-

okrsek 1
okrsek 2
okrsek 3
okrsek 4
okrsek 5
Celkem

Celkový počet
oprávněných
voličů
984
941
958
965
1080
4928

Vydané
hlasovací lístky
a obálky
356
279
309
449
380
1773

Odevzdané
úřední
obálky
353
279
308
449
380
1769

Autoservisy a autopotřeby
Autodíly - Helena Malířová
Slunečná 718, Černošice
Předmět činnosti: Autodíly
Tel.: +420 251 642 198, +420 775 205 534
Provozní doba: Po 8.30–12
Út-Pá 8.30-12 13-17.30 So 9.00-12.00
Autoservis - Jiří Krupička
Nám.5.května 1354, Černošice
Předmět činnosti: Klempířství a oprava karoserií
Tel.: +420 607 637 398
Provozní doba: Po-Pá:8-12.00, 13-17.00
Autoservis Svátek - Tomáš Svátek - Opravy
motorových vozidel
Nerudova 868, Černošice
Předmět činnosti: Klempířství a oprava karoserií
Tel.: +420 602 126 316
www: www.autoservis-svatek.cz
Provozní doba:
Po-Pá 8.00-12.30, 13.30-17.00
So,Ne- dle dohody
Červený pneuservis
U Vodárny 1450, Černošice
Předmět činnosti: Pneuservis
Tel.: +420 251 554 204, +420 602 377 143
www: www.cerveny-pneuservis.cz
Provozní doba: Po-Pá: 8.00-18.00
Michal Bretl
Sosnová 721, Černošice
Předmět činnosti: Opravy silničních vozidel
Tel.:+420 602 343 925
Provozní doba: Po-Pá 9.00-17.00
Autocentrum Janáš - Oldřich Janáš
Dr. Janského 953, Černošice
Předmět činnosti: Údržba motorových vozidel
a jejich příslušenství, pneuservis
Tel.: +420 602 278 377
www: www.autocentrumjanas.cz
Provozní doba: Po-Pá: 8-17.00, So- dle dohody
Alexandr Coka - autoservis
Komenského 113, Černošice
Předmět činnosti: Autoservis, geometrie
Tel.: +420 605 967 783
www: www.geometrie-kol.cz
Provozní doba: Po-Pá: 8-18.00, po tel. dohodě
i déle
Lékárny a zdravotnictví

ných hlasů bylo pro „ANO“, tedy pro zachování území jako nezastavitelného. Jelikož účast voličů (těsně) přesáhla zákonnou hranici 35 % a byla splněna
i druhá zákonná podmínka (počet hlasů „ANO“ přesáhl 25 % z celkového počtu oprávněných voličů),
výsledky referenda jsou podle zákona závazné.
Níže uvedená tabulka shrnuje výsledky místního
referenda podle jednotlivých volebních okrsků.
Tomáš Hlaváček
Platných ANO
hlasů

NE

334
274
303
441
370
1722

52
91
57
35
59
294

265
175
238
399
306
1383

Adresář obchodů
a služeb – 1. část

Zdrželi se Účast
v referendu
v%
17
36,18 %
8
29,65 %
8
32,25 %
7
46,53 %
5
35,19 %
45
35,98 %

Lékárna na Vráži u Sv. Kryštofa
Táborská 2025 (Centrum Vráž), Černošice
Předmět činnosti: Lékárna
Tel.: +420 251 552 016
www: www.lekarnacernosice.cz
Provozní doba: Po-Pá 8.00-19.00,
So 8-12.00
Lékárna U nádraží Černošice
Riegrova 240, Černošice
Předmět činnosti: Lékárna
Tel.: +420 251 643 435
Provozní doba: Po-Pá 8.00-18.00,
So 8.00-12.00
Opravy a doplnění posílejte Mileně Kozákové
na e-mail: milena.kozakova@mestocernosice.cz nebo volejte na tel.: 251 081 538. Průběžně aktualiizovaná verze tohoto seznamu
je na http://www.mestocernosice.cz/obchody-a-sluzby/.
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Jaké platy berou úředníci
Město Černošice získalo první cenu v soutěži
Otevřeno x Zavřeno, čehož si velice vážíme.
Při zveřejňování informací chceme být skutečně otevření. Níže například uvádíme platy
zaměstnanců MěÚ Černošice, s jejichž zveřejněním bývá u mnoha státních institucí velký
problém. Přitom v zahraničí jsou tyto informace dostupné zcela běžně.
„Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
o povinnosti zveřejňovat platy a odměny ve
státní správě bývá úřady ignorováno. Česká
veřejná správa je zatížena jakýmsi podivným
pocitem privátnosti. Každý, kdo dosedne na
nějakou židli, začne v míře zcela neobvyklé
svoji agendu považovat za skrytou záležitost.
V zahraničí většinou převažuje postoj, že in-

Názory zastupitelů
Během letošní srpnové mariánské pouti byly
ve vile Tišnovských vystaveny návrhy loga
a grafiky města Černošice, které zpracovali studenti Soukromé vyšší odborné školy
umění a reklamy Orange Factory. Jaký je
váš názor na tuto problematiku? Potřebují/
měly by mít Černošice svoje logo, případně
celý grafický manuál?
● Michal Strejček (Volba pro město):
Jako by měl starosta nosit na oficiální jednání
sako, mělo by mít město svoji vizuální identifikaci na patřičné estetické úrovni. Je to nejenom praktické, ale i hezké a hezké věci jsou
vždy harmonické. Návrhy studentů jsem viděl
nejenom ve vile Tišnovských, ale asi před půl
rokem též na jejich širší prezentaci v samotné
Orange Faktory. Všechny jsou velmi kvalitní
a je tedy jenom otázkou, který z nich s městem nejlépe ladí. Samozřejmě, že všechno
něco stojí, ovšem cena za implementaci
kompletního grafického manuálu není nijak
horentní, a protože tento by měl vydržet alespoň tak dlouho jako logo Plzeňského pivovaru, rozhodně souhlasím s jeho pořízením.
● Karel Müller (Věci černošické): Nepovažuji to za silné téma, na druhou stranu
bych téma úplně nebagatelizoval. Možnost
grafického vyjádření a přihlášení se k místnímu patriotismu? Proč ne. Tím se snad nedá
nic pokazit. Na druhou stanu ze své profese
vím, že nejspolehlivějším posilováním pocitu
přináležitosti je občanský aktivismus a participace na správě věcí veřejných. Zdravá místní
identita musí být vždy do jisté míry založena
především na občanské aktivitě, nikoli pouze
na pasivitě.
● Dalibor Ticháček (Nezávislí pro Černošice): Musím přiznat, že nemám vyhraněný názor na potřebnost loga pro naše město.
Pokud má logo jako grafické provedení pro
označení nějaké firmy, instituce či společnos-
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formace o příjmech zaměstnanců veřejné
správy jsou přístupné. V Británii si na webu
naklikáte podobnou funkci nebo jakoukoli
jinou a ihned se dozvíte, jaký má pracovní
úvazek, kompetence a plat,“ uvedl Oldřich
Kužílek pro Denik.cz.
Celkové výše vyplácených platů zaměstnanců města zařazených do městského úřadu –
bez odměn:
I. Vedoucí odborů:
• minimální plat vedoucího odboru:
26.730 Kč
• maximální plat vedoucího odboru:
43.320 Kč
• průměrný plat vedoucího odboru:
37.275 Kč

ti pomáhat identifikaci a vytvářet povědomí
o této organizaci pro její okolí, pak se nabízí
následující otázka. Má vystihovat především
město Černošice v jeho historicko-geografickém kontextu, nebo má spíše být logem našeho obecního úřadu a poukazovat na jeho
snahu o otevřenost a vstřícnost? Nebo by
mělo skloubit obojí? Podle odpovědi na tyto
otázky by pak mělo logo vypadat. Z vystavených exponátů by se asi dalo vybrat, nicméně
žádný mě osobně takzvaně „nevzal u srdce“.
Mít nové „sympatické“ logo by se mě a snad
i ostatním spoluobčanům líbilo. Nemám
ale vůbec představu o nákladech spojených
s uvedením nového loga naší obce do života. V současné době hospodářské krize
a neustálého ladění napjatého městského
rozpočtu vidím priority naší obce spíše někde
jinde – dostavba kulturního sálu, tělocvična pro ZŠ, rekonstrukce ČOV a další práce
především na zlepšení občanské vybavenosti
obce.
● Filip Kořínek (Věci černošické):
Názor byl prezentován v rámci rozhovoru
v minulém čísle IL.
● Pavel tichý (Věci černošické): Podle mého názoru logo do výbavy moderního
města nepochybně patří. Stává se určitým
symbolem a usnadňuje komunikaci vůči širší
veřejnosti. Grafický manuál zase úředníkům
usnadní udržet tuto komunikaci konzistentní.
Občané Černošic by měli logo přijmout za
své a identifikovat se s ním, proto bych při
jeho výběru nechal dostatečný prostor i pro
vyjádření občanů například formou ankety na
webových stránkách města.
● Daniela Göttelová (Věci černošické):
Vytvoření loga města způsobem, kdy jej navrhují studenti, kteří nemají s Černošicemi nic
společného, považuji za ztrátu času, energie
a při implementaci jejich návrhů i peněz. Pokud (vůbec) má vzniknout logo, s nímž se lidé
ztotožní, je potřeba je do procesu vzniku loga
zapojit. A to hned na začátku, kdy se ujasňuje, jaké jsme město, co je typické, tradiční,

II. Průměr jednotlivých ostatních zaměstnanců – úředníků: 25.974 Kč
III. Průměr ostatních zaměstnanců – neúředníků: 22.772 Kč Kč
Průměrná výše odměn úředníků a zaměstnanců za období 01–08/2012 (kromě DPS
a OTS) činila cca 2.750 Kč při počtu 180 zaměstnanců (celkem za období 01–08/2012
bylo vyplaceno na odměnách této kategorii
zaměstnanců 495.125 Kč)
Rádi byste si v IL přečetli i další informace
z městského úřadu? Pak pište na redakce@
mestocernosice.cz.
Daniela Göttelová, místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

důležité, atd., a nikoli na konci, kdy si mohou
vybrat pouze mezi tím, co kdosi cizí bez vztahu k našemu městu navrhnul. Tím neříkám, že
se experti-grafici nemají tvorby loga zúčastnit. Naopak – jejich role je důležitá, ale teprve poté, co bude zřejmé, co chceme logem
vůbec vyjádřit. Z představených návrhů jsem
nabyla dojmu, že Černošice jsou buď pojišťovnou nebo výrobcem automobilů a nikoliv
půvabným lehce ospalým a zároveň dynamickým městečkem na Berounce s úžasnou
architekturou, v němž se tradičně konají velmi
zdařilé kulturní akce, což by byl můj vklad do
debaty o tom, co chceme logem vyjádřit, pokud by taková debata proběhla.
Rozhovor s Andreou Čapkovou, ředitelkou školy Orange Factory, jejíž studenti
v rámci svých prací navrhovali grafiku
Černošic, najdete na str. 11.
Pozn.: S touto otázkou oslovila redakce IL
všechny zastupitele.

– Pro představu jeden z návrhů loga studentů
Orange Factory, tento od Michala Turbáka –
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Z 60. jednání Rady města Černošice ze dne 17. 9. 2012
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice jmenuje na základě Pravidel
škodní komise s účinností od 1. 10. 2012 pí Novotnou
jako člena škodní komise.

s. r. o., a panem ********* pro zřízení plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 2995/1 v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu ve výši 480 Kč.

FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje předložený plán
inventarizace 2012 a ukládá starostovi jmenovat členy
hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních
komisí.

ÚSEK DOPRAVY
Rada města Černošice ukládá tajemníkovi komise
dopravní a bezpečnostní nákup 1 ks radaru – rychlostního panelu typ DR 300 včetně záznamu statistik za
celkovou pořizovací cenu Kč 59.820 vč. DPH.

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky p. Kubenky za jednotkovou cenu 1.000 Kč (neplátce
DPH) na zpracování 19 znaleckých posudků o ceně
obvyklé městských pozemků dosud pronajímaných
fyzickým osobám, které budou podkladem pro další
jednání o nájmu těchto pozemků na rok 2013 příp.
budou sloužit jako podklad pro jednání o ceně v případě rozhodnutí o jejich odprodeji;
• souhlasí se stavbou RD na pozemcích parc.
č. 1703 a 1704/1 v Čapkově ulici, s vybudováním
zpevněné plochy pro vjezd na pozemky stavebníků na pozemku města parc. č. 1695/3 v Čapkově ulici; s dopravním napojením pozemku parc.
č. 1704/1 na komunikaci v Čapkově ulici; s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku ve
výši 40.000 Kč na veřejnou technickou infrastrukturu ve městě za nově vznikající bytovou jednotku;
• souhlasí s dělením pozemků parc. č. 4281/1,
4283/1, 4284/1 a 4284/4 v ulici U Vodárny podle předloženého geometrického plánu č. 66/2012
vyhotoveného společností GEOCONSULT, s. r. o.,
z důvodu majetkového vypořádání;
• souhlasí se stavbou oplocení, opěrné zdi a zahradního jezírka na pozemku parc. č. 1627 v Sosnové
ulici;
• souhlasí s vybudováním nových přípojek vody a kanalizace k pozemku parc. č. 5125/19 v Kaštanové
ulici;
• souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu
bytu č. 3 v domě č. p. 228 v Poštovní ulici s paní
********* na dobu určitou (jeden rok) od 1. 10. 2012
za sjednané měsíční nájemné 6.500 Kč;
• souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Černošice a p. Leškou a paní Kalabisovou na
darování staveb vodovodní a kanalizační přípojky
k pozemku parc. č. 2917/2 v obci a k. ú. Černošice;
• jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek k vypsanému výběrovému
řízení „Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích – ul. V Mýtě a ul. Berounská“ ve složení: členové: p. Kořínek, pí Novotná, p. Wolf, p. Havránek,
p. Jiránek;
• souhlasí s uzavřením třístranné smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností RWE GasNet,

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí zprávu o projednání výsledků
činnosti a hospodaření příspěvkových organizací
za období 1. 1. 2012–30. 6. 2012 a stanovuje
odměnu ředitelům příspěvkových organizací, zřízených městem Černošice;
• souhlasí s použitím znaku města Černošice v historickém kalendáři obcí Prahy západ;
• bere se souhlasem na vědomí rezignaci pí
Vavřínkové, pí Bachiri a p. Fojtů na členství v kulturní komisi k 31. 8. 2012; rezignaci paní Caviny
k 3. 8. 2012 na funkci předsedkyně kulturní komise
(zůstává jako členka komise) a jmenuje paní místostarostku pí Göttelovou k 1. 9. 2012. předsedkyní
kulturní komise.

•

RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci OISM a starosty města o úspěšném využití bezplatného dvouměsíčního
testovacího provozu aukčního systému PROebiz od
společnosti NAR marketing; nabídku společnosti
B2B Centrum a.s., jejíž elektronické tržiště GEM
město již používá pro nákup kancelářské a výpočetní techniky a potřeb, na zkušební uskutečnění jedné elektronické aukce zdarma s plnou technickou
a administrativní podporou; odkládá své rozhodnutí o aukčním softwaru, který bude standardně používán na základě jednorázových objednávek nebo
roční licence v roce 2013; souhlasí s bezplatnou
realizací elektronické aukce na výběr zhotovitele
ulic V Mýtě a Berounská v systému Softender společnosti B2B Centrum a.s.;
• souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí poradenských a konzultačních služeb
v oblasti nastavení systému protikorupčních opatření s Oživení, o.s., se sídlem Lublaňská 18, 120 00
Praha 2, IČ: 6736 5353.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI
UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s předloženou nabídkou společnosti Siemens Enterprise Communications na instalaci a připojení telefonní ústředny Siemens HiPath 3800,

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

kterou město získalo bezúplatně Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR; ukládá vedoucímu odboru informatiky vystavit objednávku na práce v nabídnuté
ceně 64.272 Kč vč. DPH;
schvaluje s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
nájemní mezi městem Černošice a TJ Sokol Černošice o nájmu sportovní haly;
souhlasí s výpovědí Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu v režimu velkoodběr uzavřenou pro odběrné místo ZŠ Černošice a ukládá
odboru investic a správy majetku zajistit podepsání
výpovědního dopisu ředitelem ZŠ a prověřit aktuální
podmínky pro obchodování na burze;
nesouhlasí s pronájmem pozemků č. parc.
4040/1, 4042/2, 4042/4 v k. ú. Černošice;
souhlasí se záměrem prodeje pozemků parc.
č. 4040/1, 4042/2 a 4042/4 ve vlastnictví města Černošice za cenu v místě obvyklou tj. 500 Kč/
m2; doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit záměr prodeje pozemků č.parc.4040/1,
4042/2 a 4042/4 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za cenu v místě obvyklou tj.
500 Kč/m2
revokuje svoje usnesení č. R/57/6/2012; souhlasí se zrušením výběrového řízení na akci „Revize elektrických zařízení a hromosvodů dle ČSN
331500, 332000-6, 341390 a ČSN 62305 v objektech ve vlastnictví města Černošice“; ukládá odboru investic a správy majetku informovat uchazeče
o zrušení výběrového řízení a vypsat nové výběrové
řízení na akci „Revize elektrických zařízení a hromosvodů dle ČSN 331500, 332000-6, 341390
a ČSN 62305 v objektech ve vlastnictví města Černošice“;
souhlasí s textem dohody mezi Městem Černošice a panem ******* o vzájemných podmínkách pro
umístění autobusové zastávky s přístřeškem ve
Vrážské ulici před pozemkem parc. č. 2039/1;
bere na vědomí informace o výběrovém řízení na
provedení akce „Veřejné osvětlení Černošice – ul.
Riegrova“; souhlasí s výběrem nabídky spol. Eltodo EG, a. s., na akci „Veřejné osvětlení Černošice
– ul. Riegrova“ za celkovou cenu 82.885 Kč bez
DPH;
souhlasí s pronájmem části kůlny o velikosti 8 m2
v zahradě domu č. p. 228 v Poštovní ulici panu *****
za 500 Kč za měsíc na dobu určitou jednoho roku;
schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu sportovní haly u ZŠ Černošice - Mokropsy do programu
133510 – Podpora materiálně technické základny
sportu, subtitul 133512 – Podpora materiálně technické základny sportovních organizací vyhlášený
v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a podílet se na spolufinancování této akce;
schvaluje podmínky grantů pro rok 2013;
schvaluje rozpočtové opatření č. 54;
schvaluje rozpočtové opatření č. 55.

Z 61. jednání Rady města Černošice ze dne 1. 10. 2012
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí text vnitřního předpisu č. 5 – Zadávání veřejných zakázek;
• souhlasí s uzavřením smlouvy s Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí
o umístění antény na budovu č. p. 1290/19 v k. ú.
Nové Město, na adrese Podskalská 19, Praha 2;
• bere na vědomí informace o dalším jednání se
spolumajitelkami pozemku prac. č. 4182/2 v k. ú.
Černošice ve věci dalšího pronájmu tohoto pozemku či jeho koupě; nesouhlasí s uzavřením nové

nájemní smlouvy předložené spolumajitelkami pozemku parc. č. 4182/2 v k. ú. Černošice a s koupí pozemku parc. č. 4182/2 v k. ú. Černošice za
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 160750-2012 ze dne 6. 6. 2012 ve výši 908.000 Kč;
ukládá starostovi vést další jednání se spolumajitelkami pozemku parc. č. 4182/2 v k. ú. Černošice ve věci dalšího užívání pozemku.
ODBOR IVESTIC INVESIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s demolicí RD č. p. 855 v Arbesově uli-

ci a se stavbou RD na pozemcích parc. č. 1242
a 1243 v Arbesově ulici včetně nové kanalizační
(souhlas se nevztahuje na stavbu uličního oplocení, jehož PD není součástí dokumentace), za
podmínky odstranění kůlny za pozemku č. 1243
po dokončení RD;
• souhlasí s vybudováním nového kabelového vedení NN v Erbenově ulici;
• souhlasí s vybudováním nového kabelového vedení NN v úseku Střední ulici;
• souhlasí s úpravou vedení NN ve Vrážské ulici
a s demontáží venkovního vedení NN v Kladen7
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ské a Vrážské ulici; nesouhlasí s vybudováním
nového kabelového vedení NN v části Jihlavské
ulici vzhledem k tomu, že by během stavby došlo
k poškození nově rekonstruovaného povrchu komunikace (nezpevněný pás v ulici je užší než požadovaný 0,6 m pro výkop); ukládá odboru investic a správy majetku zadat vypracování projektové
dokumentace pro vybudování veřejného osvětlení
v Kladenské ulici (úsek Vrážská – Jičínská);
souhlasí se stavbou pergoly na pozemku parc.
č. 1898 v Kladenské;
souhlasí s dělením pozemků parc. č. 704 a 705
v Karlické ulici;
souhlasí s dělením pozemku parc. č. 2756/12
(PK 386/2) v oblasti Vápenice; oddělené části
označené jako 2756/A a 2758/3 budou darovány městu;
bere na vědomí informace o veřejné zakázce
na zhotovitele rekonstrukce ulice V Mýtě a ul.
Berounská; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti IPPOS BOHEMIA, s. r. o., na
akci „Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích – ul. V Mýtě, ul. Berounská“, vč. vodovodu
v ul. V Mýtě za celkovou cenu 4.440.000 Kč bez
DPH;
jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení
a hodnocení nabídek k vypsanému výběrovému
řízení „Projektová dokumentace Rekonstrukce
místních komunikací v Černošicích – II. etapa“ ve
složení: členové: p. Kořínek, pí Novotná, p. Wolf,
p. Havránek, p. Jiránek; náhradníci: p. Votava,
p. Kubát, p. Melichar, pí Špačková, pí Hoppová;
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení
na pozemku parc. č. 2249/1 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu ve výši 7.000 Kč;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností RWE GasNet, s. r. o.,
pro uložení stavby STL plynovodní přípojky na pozemcích parc. č. 4101/74 a PK 668/1 a 716/2,
všechny v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za jednorázovou úhradu v celkové výši 3.120 Kč;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností RWE GasNet, s. r. o.,

pro přeložení stavby STL plynové přípojky na pozemku parc. č. 5627 v obci a k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu v celkové výši 720 Kč.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice souhlasí s udělením
výjimky z počtu dětí v MŠ Karlická pro školní rok
2012/2013 na 25 dětí ve třídě.
RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s návrhem na demontáž nepoužívaného a částečně nefunkčního městského rozhlasu
a ukládá starostovi předložit návrh k rozhodnutí
zastupitelstvu;
• bere na vědomí informace o pozemku parc.
č. 2372/1 v obci a k. ú. Černošice; souhlasí
s navržením doplnění údajů v evidenci katastru
nemovitostí týkajícího se vlastnictví pozemku parc.
č. 2372/1 v k. ú. Černošice; ukládá radnímu
Ing. Petru Wolfovi předložit návrh na doplnění údajů v evidenci katastru nemovitostí tohoto usnesení
zastupitelstvu města;
• souhlasí se strategickým plánem města Černošice a doporučuje zastupitelstvu města strategický
plán schválit.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI
UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje navržený program 18. zasedání zastupitelstva města;
• souhlasí s nákupem nádrže na PHM pro potřeby
SDH Černošice-Mokropsy; schvaluje rozpočtové opatření č. 57;
• navrhuje zastupitelstvu přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města Černošice
I. schvaluje
návrh starosty města na rekonstrukce místních
komunikací a související technické infrastruktury
v roce 2013 v rozsahu max. 35 milionů Kč s využitím bankovního úvěru se splatností max. 10 let
II. ukládá
1. Radě města Černošice
1. zajistit výběrová řízení na úvěr, zpracování pro-

•

•
•

•

•

•

•

•

jektové dokumentace, stavební práce a další činnosti potřebné k naplnění záměru dle bodu I
Termín: 31. 3. 2013;
souhlasí se zřízením časového parkování vozidel
v ul. Kazínská na dobu max. 2 hod. na místech
pro šikmé parkování a s umístěním dopravního
značení „zákaz zastavení“ na vjezdu v části ul. Kazínské rovnoběžné s železniční tratí;
schvaluje nájemní smlouvu o umístění vysílačů
společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., (vč.
příslušenství) na budově DPS v Černošicích;
schvaluje záměr směny pozemku o výměře cca
280 m2 v obci a k. ú. Černošice, který vznikne
oddělením od pozemků parc. č. 3993 a 3989/1
v obci a k. ú. Černošice za pozemek parc.
č. 2817/3 o výměře 284 m2 v obci a k. ú. Černošice, který byl oddělen od pozemku PK 402
v obci a k. ú. Černošice;
jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení
a hodnocení nabídek k vypsanému výběrovému
řízení „Výkon funkce TDI na akci rekonstrukce
místních komunikací v Černošicích – ul. V Mýtě
a ul. Berounská“ ve složení: členové: p. Kořínek,
pí Novotná, p. Wolf, p. Havránek, p. Jiránek; náhradníci: p. Votava, p. Kubát, p. Melichar, pí Špačková, pí Hoppová;
souhlasí s cenovou nabídkou firmy AF-CityPlan,
s. r. o., na vypracování projektové dokumentace
pro rekonstrukce ulic Karlická a V Zahrádkách
v celkové částce 49.000 Kč bez DPH;
souhlasí s cenovou nabídkou firmy AF-CityPlan,
s. r. o., na vypracování projektové dokumentace
na rekonstrukci ulice Kollárova ve městě Černošiče za celkovou částku 35.000 Kč bez DPH;
souhlasí s podáním žádosti Pozemkovému fondu
ČR o bezúplatný převod pozemku PK 282/5 díl 3
v obci a k. ú. Černošice do vlastnictví města Černošice; doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku PK 282/5 díl 3
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Černošice;
schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů zvýšení kapacity školy
ze 710 žáků na 800 žáků.

Ze 17. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 13. 9. 2012
Zastupitelstvo města Černošice:
• nesouhlasí se stavbou základnové stanice mobilní
komunikace v ulici Na Vyhlídce dle předložené žádosti společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s.;
• bere na vědomí předložený návrh řešení turistické trasy podél Berounky a nedoporučuje jeho
zapracování do Návrhu 1. změny územního plánu
Černošice;
• schvaluje rozpočtová opatření č. 41, 45 a 51;
• stanovuje pravidla pro schvalování rozpočtových
opatření;
• stanovuje odměnu pro předsedu místní a okrskové komise pro místní referendum ve výši 1.600 Kč;
odměnu pro člena místní a okrskové komise pro
místní referendum ve výši 1.140 Kč; odměnu pro
zapisovatele místní a okrskové komise pro místní
referendum ve výši 1.140 Kč;
• schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru
č. 218-018-12 (pozn. red. „velký třesk“)
Jmenovitý zápis hlasování:
pro: p. Hendrych, p. Hlaváček, p. Hradilek,
pí Kalousková, p. Kořínek, p. Kratochvíl, p. Kraus,
p. Müller, pí Paříková, p. Prskavec, p. Stádník,
p. Ticháček, p. Wolf, p. Zmatlík
8
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•
•

•

•

•

proti: nikdo
zdrželi se: sl. Goldová, pí Mašatová
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
směnné mezi městem Černošice a panem Landou;
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě směnné
mezi městem Černošice a paní Kratochvílovou;
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
směnné mezi městem Černošice a paní Červenkovou;
schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem
Černošice a p. Leškou a paní Kalabisovou o darování pozemku parc. č. 2917/226 o výměře 41 m2
v k. ú. Černošice městu Černošice;
schvaluje přijetí mimořádné účelové neinvestiční dotace od Ministerstva financí České republiky
ve výši 10 mil. Kč určené na akci „Rekonstrukce
ulic Domažlická, Rumunská, Střední, Husova, Pod
Horkou a Riegrova v Černošicích“ a rozpočtové
opatření č. 39, kterým bude navýšen rozpočet na
§ 2212 pol. 5171 o dotační částku 10 mil. Kč;
rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., že návrh paní Pěkníkové bude
projednáván v rámci pořizování Změny č. 1 územního plánu Černošice;

• bere na vědomí informaci o dalším jednání s p. Ševčíkem ve věci jím uplatněných nároků vůči městu
Černošice; nepřijalo návrh pana Ševčíka na koupi
části pozemku parc. č. 2815/4 v k. ú. Černošice
o výměře cca 500 m2 za 2.500 Kč/m2 a souhlasí
s minimální nabídkovou cenou 2.500 Kč/m2;
• mění usnesení přijaté na 12. zasedání zastupitelstva města dne 26. 1. 2012 pod číslem
Z/12/1/2012, a to na znění: schvaluje schodkový
rozpočet na rok 2012 a příspěvky příspěvkovým organizacím a konstatuje; že pro krytí schodku bude
použito zůstatků na účtech a čerpání finančních
prostředků z dříve uzavřených úvěrových smluv.
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.

z radnice

Proč zakázat hazard ve městě?
Herny se staly součástí nejen předměstí, ale
i center českých měst. Už se ani nepozastavíme
nad tím, že v kterékoliv hospůdce stojí více či
méně na očích blikající automaty. Není nezvyklé, že jsou tím prvním, co upoutá pozornost dětí,
které přišly s rodiči na oběd či limonádu. Míhající
se švestičky a citrónky a barevná světýlka vypadají tak nevinně a lidem časem začnou připadat
jako běžná součást okolního světa. To je zlé.
Závislost na automatech vzniká velmi rychle, je
mimořádně silná a léčení této závislosti je obtížné,
dlouhodobé a drahé – je srovnatelné s léčbou
závislosti na tvrdých drogách. Výherní automaty
jsou nastaveny tak, aby hráč při dlouhodobé hře
prohrával, jinak by automat nemohl být ziskový.
Slovo výherní neplatí pro toho, kdo na něm hraje,
což si mnozí, bohužel, neuvědomují.
Pokud jde o automaty, mám zcela jasno – jejich dopady na společnost nejen přímo v městě, kde jsou umístěny, ale na celou společnost,
jsou devastující. Proto chci zastupitelům navrhnout k přijetí vyhlášku, která výherní automaty
v našem městě zakáže, tak jako to udělala mnohá jiná města.
A co argument, že města mají z automatů
peníze, které pak budou chybět?
Jsou města, která se chovají zodpovědně
a rozhodla automaty úplně zakázat nebo alespoň výrazně omezit (Uničov, Šternberk, Hranice, Chrastava, Františkovy Lázně, Frýdlatn n O.,
České Velenice, apod.) a jsou města, která si
raději berou peníze z hazardu.
Podle mého názoru je to stejné, jako kdyby si

Umístění Výherních hracích automatů
r. 2012

město najalo oficiálně drogové dealery a pak od
nich inkasovalo příslušné procento zisku, které
by pro klid svého svědomí použilo bohulibě, například na podporu mládežnického sportu. Podíváte-li se na tabulku příjmů z automatů v roce
2012 (i když letos po změně legislativy mohou
být ta čísla trochu jiná), tvrdím, že částku, o níž
zákazem hazardu ve městě přijdeme a která
by měla být použita na veřejně prospěšné věci
(akce kontejnery, lavičky) nebo podporu kultury
a sportu, v rozpočtu města najdeme.
Lze vyhláškou zakázat pouze určitý typ automatů, tzv. výherní hrací přístroje, anebo
veškerá podobná zařízení, tzn. i videoloterijní terminály, které povoluje Ministerstvo
financí?
Použijeme-li při vydání vyhlášky nejen zákon
o loteriích č. 202/1990 Sb., ale i zákon o obcích č. 128/2000 Sb., konkrétně ustanovení,
které obci umožňuje na jejím území „zakázat
takové činnosti, které by mohly narušit veřejný
pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku“, můžeme zakázat veškeré výherní automaty. Stejně
jako obec není povinna tolerovat na svém území
varnu pervitinu, není povinna tolerovat ani hernu, resp. provozovnu s hazardními přístroji.

Na závěr
Chci, aby město, ve kterém žiji, ve kterém
jsem byla zvolena místostarostkou a za něž cítím zodpovědnost, bylo městem bez hazardu.
Věřím, že zastupitelé jsou lidé osvícení a pro vyhlášku zakazující automaty v Černošicích zvednou ruku.
Daniela Göttelová
místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

rok

počet povolených správní
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celkem příjmy
za rok

2012

44

0

595.546

820.760

25.000

200.214

z vašich reakcí

dy v podobě vyšší kriminality a dalších sociálně
patologických jevů ve společnosti. Nejsem si
jist, jestli si správně pamatuji přesně procento
pacientů v psychiatrické léčebně v pražských
Bohnicích – tuším ale, že okolo 80 % všech
pacientů se tam léčí ze závislosti na herních
automatech.
Domnívám se, že možností gamblovat je dostatek i tak – od Fortuny na Vráži, přes všemožné sázení na internetu. A pokud jedinec zatouží
po barvách a zvuku těchto krabic, může jich
nespočet potkat při krátkém výletu do Prahy či
denní chůzí nazpět, přijde-li tam o všechno.

Ožebračující
automaty
Především odmítám adjektivum „výherní“
hrací automaty. Lépe vystihující jest výraz
„ožebračující“. Zdá se tu být rozpor mezi
svobodou, svobodou podnikání a etikou.
Hrací automaty jsou droga a někdy tvrdá,
vytvářející závislost. A jestliže je zakázáno
dealerství drog, pak by měly být zakázány
i hrací automaty.
Radomír Purmann

Vladan Ráž

Patří do Černošic hrací automaty?
Nejsem příznivcem zákazů, ale pokud jde o hrací automaty, myslím si jednoznačně, že by je
město mělo bez výjimky zakázat. Již řadu let se
mluví o tom, že hazardní průmysl v Česku nekontrolovaně bují, je u nás navázaný na organizovaný zločin a podporuje korupci na místní i celostátní úrovni. V Černošicích sice až tolik rozšířen
není, ale myslím, že právě města s osvíceným
vedením, jako je to naše, by měla jít ostatním
příkladem a hazard bez výjimky zakázat.
Podle studie občanského sdružení Brnění
z listopadu 2011 trpí patologickým hráčstvím

Pro úplný zákaz hovoří to, že měříme všem
stejně – umožnění provozu hazardních přístrojů
jen jednomu či několika provozovatelům je pro
ostatní diskriminační. Po vydání vyhlášky pak
město vyzve Ministerstvo financí, aby zrušilo vydaná povolení, která jsou v rozporu s vyhláškou.
Tento postup je potvrzen jako správný nejen ombudsmanem, ale i Ústavním soudem, který stojí
jednoznačně na straně práva, tedy obcí.

Celkový přehled příjmů z VHP

Hrací automaty do Černošic nepatří
Postupně, nikoliv však dostatečně rychle, se
naše společnost civilizuje. Posledním projevem
zkulturnění poměrů je snad i efektivní ztížení prodeje tvrdého alkoholu.
Fenomén morálně zbankrotovaných zemí, herní automaty, zajisté do naší gentrifikované obce
nepatří. Vidíte je běžně v Dánsku nebo ve Švýcarsku? Ani v Maďarsku je již neuvidíte (http://
www.novinky.cz/zahranicni/evropa/280267madarsko-zakazalo-vyherni-automaty.html).
Nesporně je prokázáno, že výhody (zejména zisk jednoho jedince, shodou okolností
honosně sídlícího v sousední obci) v podobě
daňových příjmů zdaleka pokulhávají za nákla-

Miniherna Slánka, Vrážská 121
Kazín, Vrážská 325
Sport bar U Sedmiček, Vrážská 121
Rest. Pod Lípou, Dobřichovická 754
Rest. U Králů, Dr. Janského 595
Zimní stadion, Fügnerova 1244

v ČR několik set tisíc lidí, což je v přepočtu
na počet obyvatel nejvíc na světě. Závislost
na automatech lze léčit jen obtížně, hůře než
u tvrdých drog. Peníze, které z toho možná plynou městu, jdou na úkor lidí, kteří je prohrají.
Města, která automaty na svém území trpí, tak
vlastně vydělávají na ožebračování vlastních
obyvatel nebo návštěvníků (tito lidé se ožebračují dobrovolně asi tak, jako narkomané berou „dobrovolně“ heroin). Hazardní firmy navíc
často peníze, které mají odvést neziskovému
sektoru, dávají svým spřízněným „občanským

sdružením“ zcela netransparentním způsobem. Na ničem z toho by se naše město podle
mého názoru nemělo podílet.
Michael Vlček, Černošice
Zmíněnou studii si můžete stáhnout na webu
Open Society Fund na http://www.osf.cz/publikace/jak-ve-vasi-obci-regulovat-hazard.
Rozhovor s bývalým gamblerem, který bojuje proti hazardu, je např. na http://eportal.
parlamentnilisty.cz/Articles/5186-hazard-vceske-republice-nabyl-vlivem-korupce-obludnych-rozmeru-hlavni-podil-na-soucasne-situace-ma-ministr-kalousek-a-jeho-mf-rika-v-rozhovoru-pro-eportal-martin-svoboda.aspx
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Veřejná hřiště a sportoviště
nejsou prioritou vedení obce
Když loni vedení obce navrhlo zvýšení daně z nemovitosti, jednoznačně
jsem tento nepopulární krok podporoval, protože obec byla dlouhodobě
podfinancována tak, že ani pětinásobné zvýšení daní by tento vnitřní dluh
nevyřešilo. Výhodou zvýšené daně z nemovitosti je, že vybrané prostředky má obec plně pod kontrolou a může je investovat dle vlastních priorit.
Chtěl bych vedení města pochválit za průhledné hospodaření, smlouvy přístupné na internetu a dosažení úspor. Vedení našeho města však
i letos schválilo využití prostředků z vyšší daně z nemovitosti na splátku
úvěru, ze kterého se financují výhradně opravy místních komunikací,
tzv. „velký třesk“. V plánu jsou i stavby občanské vybavenosti, nicméně
u těchto projektů je podmínkou získání dotace, a tím také riziko, že obec
dotaci nezíská a projekt se proto nezrealizuje vůbec.
Na posledním zastupitelstvu, kde se o využití prostředků ze zvýšené
daně z nemovitostí hlasovalo, jsem se proto snažil přesvědčit zastupitele
o významu veřejných sportovišť a hřišť, používal jsem argumenty zastupitele Karla Müllera, osoby k tomuto povolané (viz článek „Proč nemohou prolézačky na zahradách nahradit veřejné dětské hřiště“ IL duben
2012). Někteří zastupitelé argumentují, že hřišť máme dost a nikdo je nevyužívá. Dle mého názoru pouze velké a moderně vybavené hřiště splní
požadavky dnešních dětí a očekávanou komunitní funkci. Takové hřiště/
sportoviště vyžaduje investici v řádech miliónů korun.
Proč rodiče pouze vyzvednou své děti ze školy a školky? Protože jim
Černošice žádné velké hřiště/sportoviště nenabízejí. Zcela absurdně se
pak setkávají např. v Řevnicích (v obci se skoro polovičním počtem obyvatel) či v Praze v areálu Kroužky na Vltavě, nebo v soukromých klubech.
I přesto, že jsme si zvýšili daně, obec neinvestovala do nových veřejných
hřišť a sportovišť v roce 2012 ani korunu. Díky soukromé iniciativě vznikla jen dvě lokální hřišťátka, ale to situaci neřeší. Jsme obec s nejvyšším
příjmem na obyvatele, ale u školy není veřejné sportoviště, ačkoli zde
jsou pozemky ve vlastnictví obce větší než hřiště ve zmiňovaných Řevnicích.

Ilustrační FOTO: Igor Klajmon

Je naprosto korektní, že prioritou obce je oprava celoměstsky významných komunikaci, takto by se dala charakterizovat vlna letošních oprav za
40 mil Kč. Nicméně druhá vlna „velkého třesku“ za 35 milionů Kč již zahrnuje ulice, které budou sloužit výhradně jejich obyvatelům, např. investice do vybudování komunikace v ulici Erbenová. Tato ulice je v okrajové
části, je zde hlášeno pouze 44 občanů, a díky její délce 365 m bude
nutno investovat 2.2–2.4 mil Kč, a to je pouze jeden případ.
Politikové mají tendenci heslovitě podpořit kde co, nicméně realita
vyjde najevo při dělení peněz. U hřišť budeme čekat na dotaci, či dary.
Všichni zastupitelé, kteří podpořili druhou vlnu „velkého třesku“ za 35
mil Kč. (a hlasovalo se jednotlivě) takto jednoznačně deklarovali, že mj.
oprava naprosto okrajové ulice, která slouží výhradně pro 44 hlášených
obyvatel, je větší prioritou než hřiště či sportoviště pod školou, pod okny
bezmála 800 žáků základní školy a asi 100 žáčků mateřské školy.
Igor Klajmon

z radnice

Kde a jaká
chceme
dětská hřiště?
V letech 2013 a 2014 chceme doplnit
stávající dětská hřiště dalšími herními prvky a na vhodným místech vybudovat nová
hřiště a sportoviště. Přijďte nám pomoci!
Přijďte se s námi podělit o své nápady, návrhy a zkušenosti.

Vyzýváme rodiče dětí různého
věku a případně rovněž teenagery, aby nás kontaktovali nebo
rovnou přišli na setkání, které se
koná ve středu 28. 11. od 16 hodin ve společenské místnosti
DPS na Vráži.
Kontaktní spojení:
Daniela Göttelová
tel.: 604 268 000
daniela.gott@gmail.com nebo
daniela.gottelova@mestocernosice.cz
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Opravdu nestavíme občanskou
vybavenost?
V reakci na článek I. Klajmona v minulém IL si dovolím upřesnit některé skutečnosti. V jeho textu se zejména objevily výhrady k tomu, zda se investuje dostatečně
do tzv. občanské vybavenosti, nebo jdou veškeré investice „do asfaltu“… Také
bylo kritizováno, že údajně zastupitelstvo loni rozhodlo, že část výnosu ze zvýšené
daně z nemovitosti má jít právě na občanskou vybavenost a že se tak nestalo… Pan
Klajmon se v říjnu osobně zúčastnil veřejného zasedání zastupitelstva, kde se řada
věcí diskutovala a vysvětlila, nicméně pro ostatní čtenáře IL dám shrnutí dnes:
Vedení města rozhodně občanskou vybavenost neopomíjí. Jdou na ni prostředky přímo
z rozpočtu města, z dotací, částečně rovněž
z úvěrů. Dokonce v roce 2012, přestože pro
něj zastupitelstvo schválilo použití veškerého dodatečného výnosu z daně z nemovitosti na opravy komunikací a související
infrastruktury, bude nakonec díky získání
jednorázové investiční dotace od Ministerstva financí nakonec možné cca 5 mil. Kč
použít na občanskou vybavenost. Teprve
od příštího roku zvýšený výnos z daně půjde na splátky úvěrů. Ani to ovšem nebude
znamenat omezení investic do občanské
vybavenosti, kterou lze financovat z výchozího rozpočtu města popř. rovněž z úvěrů,
a nově také z navýšených daňových příjmů

díky novele zákona o rozpočtovém určení
daní (RUD).
Občanská vybavenost realizovaná v roce
2012, popř. zahájen proces realizace
s dokončením v roce 2013:
• kulturně společenský sál v Centru Vráž
• dovybavení dětského hřiště pod ZŠ – první
hodnocení 24 (!) návrhů předložených firmami ve výběrovém řízení proběhlo 31. října;
předpokládá se investice 300–500 tis. Kč)
• veřejný prostor na návsi Komenského
• cyklotrasy podél Berounky na Radotín, na
Dobřichovice a u mokrop. pláže
• 2 nová dětská hřiště (DPS, Klatovská)
• nové autobusové zastávky (+ optimalizace
tras a jízdních řádů)
pokračování na str. 11

z radnice
pokračování ze str. 10

• rekonstrukce městské knihovny – podlaha,
regály (evropská dotace)
• zpracován projekt a podána žádost o dotaci
na sportovní halu
• zpracován projekt a podána žádost o dotaci
na čistírnu odpadních vod
• připravuje se rekonstrukce „domečku“ u Základní umělecké školy
• zahájen projekt přístavby hasičské zbrojnice
v Mokropsech
• připravuje se rekonstrukce hasičárny v Černošicích na klubovnu pro mládež
• staví se chodník ke školce Barevný ostrov
(Vápenice)
• doplnilo se veřejné osvětlení v oblasti Lada,
Riegrova aj., připravuje se Měsíční, Říční,
Střední

• ve městě umístěny kontejnery na elektro
odpad
• instalován digitální měřič rychlosti
• nové přechody a upravené chodníky (nejen)
v okolí základní školy
• před podpisem ministra je dotace na zateplení ZŠ Komenského
• před podpisem je dotace na nákup čisticího
vozu pro technické služby
• na okraj: 1. 1. 2012 jsme otevřeli novou
školku Vápenice – Barevný ostrov a na
rozdíl od původního záměru předchozího
vedení města jsme zachovali (neprodali) MŠ
Topolská.
Veškerá jednání rady města i zastupitelstva
o rekonstrukcích komunikací probíhají na
pozadí neustálého prověřování, zda nejsou
opomíjeny jiné priority a zda jsou investiční

prostředky města (ať již přímo z rozpočtu nebo
z investičního úvěru) alokovány smysluplně. Již
od začátku volebního období jsou strategické
priority shrnuty na městském webu a průběžně komentovány v Informačním listu, probíhá
jejich upřesňování a doplňování podkladů, to
samé platí pro drobné investiční záměry.
Říjnovému rozhodnutí zastupitelstva o pokračování projektu rekonstrukce místních
komunikací předcházelo představení nového
strategického plánu, který určené priority shrnuje a potvrzuje. Více informací o něm najdete
v mém dalším textu v tomto číslu Informačního
listu. Formálně bude strategický plán projednán na listopadovém zastupitelstvu. Pokud Vám
v něm chybí nějaká priorita (občanská vybavenost), která by podle Vás měla být nadřazena
jiným, prosím nenechte svůj názor zapadnout.
Filip Kořínek, starosta@mestocernosice.cz

Logo Černošic navrhovali studenti Orange Factory
Návrhy nové grafiky pro naše město zpracovali studenti Soukromé vyšší odborné
školy umění a reklamy Orange Factory. O tom, jak vnímá projekt tato škola, jsme si
povídali s ředitelkou Andreou Čapkovou.
FOTO: archiv Andrea Čapková

stupné době může všeobjímající reklama sloužit
mnoha uživatelským skupinám a trhům, a právě
naši absolventi mohou být ti, kteří její kvalitu ovlivní
a zaslouží se o správnou funkci i užití reklamy.
XX Přibližte nám více, jak je to s pracemi, v jejichž rámci se studenti zabývali návrhy grafiky
pro město Černošice?
Studium naší školy je ukončováno absolventskou
zkouškou. Každý rok zadáváme jednotné téma pro
všechny studenty. Téma je obvykle od konkrétního zadavatele. V roce 2011 se na školu se žádostí
o spolupráci obrátil tajemník města Černošic Jan
Louška. Už jsme spolu před mnoha lety jeden
podobný projekt úspěšně realizovali, a tak jsem
neváhala a na spolupráci kývla. Ostatně reálná zakázka je nejlepším školním cvičením.

– Andrea Čapková, ředitelka Orange Factory –

XX Než se začneme bavit o samotných pracích studentů, představte nám, prosím, krátce
vaši školu.
Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy
Orange Factory byla založena v roce 1994 a od
svého počátku se snaží odlišit od ostatních výtvarných škol a zároveň naplnit statut Vyšší odborné
školy. Posláním školy je studenty dobře připravit
na praxi.
XX Jak tedy studium probíhá?
Od počátku jsou studenti vedeni k profesionalitě,
která se projevuje nejen vysokou úrovní vizuální
části studia, ale zároveň poctivým přístupem k řešení úkolů, ekonomickým myšlením, zodpovědností a dodržováním termínů. Jednotlivé součásti
reklamy se ve výuce prolínají s obory umění a designu, nové technologie se spojují s klasickými
technikami, vysoká úroveň řemeslného zpracování
pak exceluje při prezentaci vizualizace konkrétního
nápadu. Učíme naše studenty výtvarné „řemeslo“ a
zároveň se snažíme rozvíjet jejich kreativitu a tvůrčí
originalitu u každého z nich. V naší otevřené a pří-

XX Jaké zadání studenti přesně dostali?
Konkrétní zadání „Přátelský úřad – úřad pro lidi“
jsme připravili společně s panem tajemníkem
Louškou. A studenti mohli v říjnu 2011 začít pracovat.
XX Jak příprava takové závěrečné práce probíhá?
Během složitého cca 8–11 měsíců dlouhého
procesu studenti navštěvovali město Černošice,
pozorovali, vyptávali se občanů i na úřadě, naslouchali, uvažovali, kreslili, fotografovali, hledali, třídili
své nápady a hledali jiné, další či lepší. Pak všechny své myšlenky přenesli na papír, DVD, počítače
tiskárny a vazárny.

Louška musel požádat úředníky o vstřícnost ke
studentům při jejich dotazech a návštěvách úřadu a města. Pedagogové ve škole korigovali ne
úplně šťastné nápady, chválili a pomáhali rozvíjet
ty skvělé, studenti jezdili do Černošic, povídali se
s občany, kladli místné i nemístné dotazy na úřadě
a všichni jsme měli nervy, jak to dopadne. Přeci
jen… studenti jsou studenti a očekávání ze strany
Černošic bylo hodně velké! Studenti zase chtěli
svou závěrečnou absolventskou prací ukázat, že
jsou dobří, ba dokonce vynikající výtvarníci či fotografové. Jenže kantoři jsou kantoři a jejich nároky
na studenty jsou tak velké….
XX A jak to dopadlo?
Výsledek, myslím, za všechnu tu práci a nervy stál.
Několik projektů je na velmi vysoké profesionální
úrovni a teď už je jen na městu Černošice a jeho
občanech, jestli se jim studentské komunikační
kampaně budou líbit a některý z nich budou rádi
realizovat.
Dana Jakešová, editorka IL
Výstava návrhů nového loga pro město Černošice
se koná v pražské budově úřadu, v Podskalské ulici.
Výstava je otevřena každý pracovní den do 30. 11.
2012. Shlédnout ji můžete v přízemí budovy, v prostorách živnostenského úřadu. Součástí výstavy je
i anketa o nejlepší návrh loga.

XX A potom…?
A potom na závěr přišlo pro některé to nejtěžší.
Před komisí i zástupcem Černošic studenti obhajovali svá řešení, grafické zpracování, vizuály, fotografie, kalendáře, brožury, ale i adjustaci projektu,
a vysvětlovali nalezené nedostatky.
XX Jak hodnotíme spolupráci s Městským
úřadem Černošice?
Nebylo to pro nikoho lehké. Škola musela velmi
přesně specifikovat, vymezit zadání, pan starosta
přišel cca 50 studentům představit své Černošice, ostatně je má očividně velmi rád, pan tajemník

– Pro představu jeden z návrhů loga studentů
Orange Factory, tento od Veroniky Kalivodové –
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z radnice

Volby do školské
rady ZŠ Černošice
V říjnu proběhly volby do dalšího funkčního
období školské rady. Školská rada má celkem
devět členů, je složena po třech ze zástupců
pedagogického sboru, rodičů a města. Zástupce pedagogického sboru volí učitelé, zástupce
rodičů volí rodiče žáků, kteří školu navštěvují,
a zástupce města jmenuje rada města. Zvoleni
popř. jmenováni byli tito členové:
za pedagogický sbor:
Mgr. Olga Bočková, Mgr. Jitka Kahounová,
Mgr. Evženie Němečková
za rodiče:		
Mgr. Andrea Bergmanová, Ing. Michaela Dvořáková, PharmDr. Jana Jasková
za město:		
Ing. Daniela Göttelová, Mgr. Petr Hopfinger,
Mgr. Vladimíra Ottomanská
Co je školská rada a jaká je její funkce?
Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Je zřizována
podle zákona č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září
2004 o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon). Dne 1. ledna 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona vyhlášená pod
č. 472/2011 Sb.
Školská rada má řadu pravomocí, například
se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích
programů a k jejich následnému uskutečňování,
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní
řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Dále se školská rada podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu na další rok, navrhuje
opatření ke zlepšení hospodaření a projednává
inspekční zprávy České školní inspekce. Školská rada může také podávat podněty řediteli
školy a zřizovateli. Ke kompetencím rady patří
rovněž podání návrhu na odvolání ředitele a na
vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy.
Bližší informace o školské radě naleznete na
webových stránkách ZŠ Černošice www.zscernosice.cz v samostatné sekci „Školská rada“.
Všem členům školské rady přeji hodně úspěchů v jejich činnosti.

Svatováclavské setkání
zástupců města a spolků
Každoroční setkání zástupců černošických spolků, sdružení, církví a aktivních
občanů s vedením města se konalo již tradičně u příležitosti Dne české státnosti
– svátku svatého Václava v sobotu 29. října v Club Kinu. Hosté zde měli možnost
prezentovat svoji činnost, sdělit své problémy, navázat kontakty a případnou
spolupráci mezi sebou.
Jako představitelé radnice jsme – starosta a já – využili tuto příležitost k poděkování
všem, kteří ve svém volném čase a nezištně
přispívají ke zpestření a obohacení společenského, kulturního i sportovního života v našem městě. Víme, že město není jen prostým
souhrnem lidí, domů a ulic. To, jak se v tom či
onom městě žije, je dáno především vztahy,
které mezi lidmi panují, příležitostmi k setkávání, způsobem trávení volného času, možností realizovat zajímavé nápady, které v dané
komunitě vznikají, apod.
Letošní svatováclavské setkání jsme proto
využili k tomu, abychom alespoň symbolicky ocenili ty, kteří si to v tomto směru zcela
jistě zaslouží. Pamětní medaili a pamětní list
města z rukou pana starosty Kořínka převzala
paní Milena Křížová – za pomoc při uspořádání jedinečné výstavy ke 110.výročí založení
černošické školy a za dlouholetou práci při
shromažďování cenných materiálů o historii
města, a v zastoupení pana Jana Prskavce Zásahová jednotka sboru dobrovolných
hasičů Mokropsy za dlouholetou obětavou
činnost při mimořádných událostech, leckdy
v extrémních podmínkách.
Paní Křížová je dlouholetou přispěvatelkou
Informačního listu a její články o významných
osobnostech, událostech či místech ve městě patří k tomu nejzajímavějšímu a nejčtenějšímu v tomto listě. Paní Křížové náleží ocenění
nejen za tuto „neviditelnou“ sběratelskou práci, která je za každým jejím příspěvkem, ale
rovněž za uspořádání velmi úspěšné výstavy,
na níž se kromě ní významně podílela i paní
Renata Horešovská a pan Petr Kubín.

FOTO: Petr Kubín

– Milena Křížová –

Hasiči sobě i nám letos připomenuli, že
uplynulo již 10 let od ničivé povodně v létě
2002 výstavou v mokropeské kapličce. Kromě toho jsou dnem i nocí připraveni zasáhnout nejen při požáru či povodni, ale i vyprošťování osob, odstraňování padlých stromů,
ropných skvrn, apod. Z vlastní zkušenosti
vím, že úroveň naší zásahové jednotky snese
srovnání s profesionálními sbory.
Všem oceněným, ale i ostatním, za jejich
záslužnou práci děkujeme!

FOTO: SDH Mokropsy

Lenka Kalousková
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz
členka rady města pro oblast školství

Nová
telefonní čísla
na úřad
Dne 5. listopadu 2012 dojde z technických
důvodů k přečíslování linek Městského úřadu Černošice, pracoviště Černošice. O dalším vás budeme informovat, sledujte proto,
prosím, pozorně webové stránky www.mestocernosice.cz.
M. Šebek, odbor informatiky
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– Hasiči při požáru lesa 18. 10. 2012 –

Daniela Göttelová
místostarostka

z města a okolí

Jeden DEN na prohlídku ARCHITEKTURY Černošic nestačí
FOTO: Petr Kubín

FOTO: P. Blaženín

– Milovníci architektury směli o poslední zářijové neděli vstoupit do zahrady
a nahlédnout do Hořejšovy vily. –

Procházky po českých a moravských městech za doprovodu historiků a architektů,
které pořádá u příležitosti mezinárodního Dne architektury občanské sdružení Kruh,
se díky velkému úspěchu z minulého ročníku zapsaly do povědomí veřejnosti jako
sváteční den plný objevů a poznání. Černošice se svojí sbírkou jedinečných staveb
zaujímají v programu Kruhu dva dny. Sobota patřila setkání s architektem Zdeňkem
Fránkem, který s sebou na schůzku „přinesl svoji“ modlitebnu na Vráži, nedělní procházka pak slibovala nahlédnutí do půvabu černošických vil stejně jako v loňském
roce. Letošní procházka přinesla ale i cosi navíc.
Hlouček zájemců a obdivovatelů architektury
čeká u černošického nádraží. Mgr. Šárka Koukalová z Národního památkového ústavu se
ujme role odborného průvodce ve chvíli, kdy
hlouček přerůstá v dav, a proto je zapotřebí zesílit její křehký hlas mikrofonem. Máme to štěstí,
že budeme procházet Černošicemi právě v její
společnosti. Výzkum, v jehož rámci se zabývá
architekturou lokalit v okolí Prahy na konci 19.
a začátku 20. století, přinesl ucelený a leckdy
objevný přehled o stavebním vývoji města. Šárka před lety ještě jako studentka zásobovala
Informační list odbornými texty o černošických
vilách. Tyto příspěvky vycházely na pokračování
a daly základ dnešní podobě písemné dokumentace vilové architektury města. Je tedy jisté, že
procházka nepostrádala fundovaný komentář,
znalost lokality i jejích obyvatel.
K pouti Černošicemi patřil krátký návrat do

etapy života města, kdy železnice, blízkost Prahy a řeka vykreslily tvář budoucího letoviska. Cit
a um zkušených architektů do tohoto rámu zasadil harmonii, půvab a moderní styl. Vliv vídeňské
architektury a na druhé straně silné vlastenecké
cítění, zejména umocněné Národopisnou výstavou českoslovanskou v roce 1895, se staly velkou inspirací pro mladé architekty. Publikování
novinek o černošické architektuře v odborném
časopise Der Architekt svědčí o jejím významném postavení v tehdejším odborném světě.
Příběh černošických staveb lze číst z libovolného konce. Ať začneme v Karlštejnské ulici
a nahlédneme přes plot na dílo Jana Kotěry, či
s úžasem a díky laskavosti majitelky obdivujeme
zákoutí vily Miloše Hořejše, dochované v původní podobě, nebo si necháme vyprávět příběhy
dvou vedle sebe stojících rodinných domů architekta Roitha s tehdy ojedinělým experimentem
FOTO: Petr Kubín

– Sobotní procházka patřila Ing. arch. Zdeňku Fránkovi
a jeho modlitebně na Vráži. –

– Jemné detaily české moderny
(Fröhlichova vila Jana Kotěry). –

plochých střech (i zde nám milí majitelé dali nahlédnout do zahrady), dáme se dál ulicí Střední
a objevíme mezi vzrostlými stromy uvité květy na
fasádě Fröhlichovy vily, o kousek dál se necháme unést čistým stylem díla architekta Jandy,
míjíme vilu a vnímáme silný příběh senátorky Plamínkové, vracíme se k Osvaldu Polívkovi a u pozoruhodné stavby M. Stöhra, (i tady majitelé vily
vpustili za plot zvědavé účastníky pochodu za architekturou), získáme pocit, že jsme prošli celou
dlouhou a bohatou historií.
Stavby a zahrady tvoří jednotný celek, který
nelze od sebe oddělit, který k sobě patří. Snad
jenom epocha umakartu a bakelitových klik pro
tuto harmonii nejevila velké nadšení a dopustila
rozparcelování pozemků. Zahrada jako nezbytný
komponent dodává stavbě pestrý vzorník barev.
Patřičný dekor je pravidelně obměňován čtyřikrát do roka, a to po pradávné dohodě s přírodou.
S trpělivou průvodkyní paní Šárkou jsme dospěli k závěru, že domy a zahrady se v Černošicích do jednoho dne nevejdou. Slíbila, že budeme někdy pokračovat, aby nám mohla všechno
dopovědět. Budeme se moc těšit.
Milena Kozáková, odbor kultury
FOTO: Petr Kubín

– Vila císařského rady J. Vilímka z roku 1904 a její obdivovatelé. –
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Na vánoční trhy
do Drážďan
Ve středu 12. prosince 2012 pořádá odbor Dům
s pečovatelskou službou letošní poslední výlet pro
seniory. Naše cesta povede do Drážďan, kde navštívíme centrum a adventní trhy. Pro výlet máme
zajištěného kvalifikovaného průvodce, který nám
cestou sdělí informace o Drážďanech a dále
s námi udělá informační procházku centrem města s následnou návštěvou adventních trhů.
Odjezd autobusu je v 7.30 z parkoviště od
Domu s pečovatelskou službou, poté pojedeme
po trase „okružní linky“ č. 415 a bude tedy možné přistoupit na zastávkách Vráž, samoobsluha;
Vráž u transformátoru; Javorová; Slunečná;
U Kamenného mostu; Mokropsy žel. zastávka;
Dr. Jánského a u nádraží v Černošicích. Příjezd do Drážďan je naplánován okolo 11. hodiny,
s odjezdem zpět v 16 hodin, tak aby byl návrat
do Černošic okolo 19. hodiny.
Zajištění dopravy pro seniory je zdarma, kapacita je však omezená. Rezervace míst je výhradně u pana Miroslava Strejčka v DPS nebo
na tel. čísle 725 388 564, případně u paní Miškové na tel. čísle 725 051 326.
Podmínky k přihlášení na výlet: Platný občanský průkaz, na který je možné vycestovat do
zahraničí, případně platný cestovní pas. Doporučujeme si vzít sebou několik eur.
Miroslav Strejček, odbor DPS

Předvánoční akce
v DPS
Posezení s dětmi z mokropeské školky
Zveme všechny seniory na předvánoční posezení spojené se zdobením svíček.
S pomocí dětí si velmi jednoduchou technikou vyrobíte krásnou vánoční dekoraci. Na
všechny zúčastněné čeká drobné pohoštění
a příjemná předvánoční atmosféra.
Akce se bude konat v Domě s pečovatelskou službou na Vráži dne 21. 11. od 9.30.
Případné zájemce prosíme o přihlášení
u paní Matějákové na tel. čísle 725 923 777,
která Vám případně zajistí i odvoz do DPS.

Mezinárodní den seniorů
Dne 1. října se odbor Dům s pečovatelskou
službou připojil již podruhé k Mezinárodnímu
dni seniorů a připravil pro více než 50 pozvaných seniorů příjemné odpoledne ve společenské místnosti DPS. Pozvání přijala paní
místostarostka Daniela Göttelová, která se
seniory strávila část odpoledne. Pro všechny
zúčastněné bylo připraveno drobné pohoštění
a jako dárek květina. Celé odpoledne bylo do-

provázeno živou hudbou na přání, kde většina
seniorů si zazpívala svoji oblíbenou písničku.
Připomínáme, že další posezení s živou
hudbou se uskuteční třetí středu v měsíci, tj.
21. 11. od 14 hodin.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru
Dům s pečovatelskou službou
tel.: 725 388 564
miroslav.strejcek@mestocernosice.cz

FOTO: MěÚ Černošice

– Oslava Mezinárodního dne seniorů proběhla v příjemné atmosféře –

Novinky z Domu s pečovatelskou službou
Rozšiřujeme pro vás terénní pečovatelské
služby
Od září letošního roku došlo k rozšíření terénních pečovatelských služeb, které poskytuje
zájemcům odbor DPS. Naše řady posílila další
pečovatelka Andrea Urbanová a podařilo se
nám doplnit náš vozový park o jedno vozidlo.
Můžeme nyní uspokojit poptávku veřejnosti po
službách, jejichž poskytování jsme donedávna
nezvládali. Obědy teď rozvážíme dvěma automobily, a tak se k našim klientům dostane jejich
oběd včas a ve většině případů (záleží na typu
jídlonosičů) i teplý.
Případní zájemci o naše služby nechť se las-

kavě obrátí na kontaktní osobu, kterou je Eva
Matějáková, telefon: 725 923 777.
Nové herní prvky v parku DPS
Koncem září 2012 umístilo město Černošice
dva cvičební prvky pro seniory do parku u Domova s pečovatelskou službou. Stroje jsou určeny nejen pro obyvatele DPS, ale i pro širokou
veřejnost.
Jeden je určen pro procvičování horních
a dolních končetin, druhý pak pro procvičování kloubů horních končetin. Přijďte si zacvičit
a protáhnout tělo!
FOTO: MěÚ Černošice

Společné vánoční tvoření s dětmi
Srdečně zveme naše seniory, aby přišli
v pondělí 10. prosince ve 14 hodin do společenské místnosti Domu s pečovatelskou
službou. Společně s dětmi a pod odborným
a vlídným vedením paní Bláhové, dlouholeté
učitelky výtvarné výchovy v místní ZUŠ, zde
budeme vlastnoručně tvořit, např. z vizovického těsta. Připraveno bude i něco dobrého
pro mlsné jazýčky.
Pokud máte zájem se akce zúčastnit, přihlaste se, prosím, u Daniely Göttelové na
tel. 604 268 000 nebo u Miroslava Strejčka
(DPS) na tel. 725 388 564 nebo mailem na:
miroslav.strejcek@mestocernosice.cz.
Daniela Göttelová
místostarostka
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Miroslav Strejček, odbor DPS

– Nové procvičovací prvky u DPS –

z města a okolí

Když se sejdou přátelé
Pršelo, jen se lilo. Ještě ráno. Když jsme se ale
v sobotu 22. září v devět hodin sešli dole u cukrárny, v batozích deštníky a pláštěnky, začalo
zpoza mraků nesměle vykukovat slunce. Vydrželo a my taky.
Když píši my, mám na mysli více jak dvacítku
přátel z Gerbrunnu a Themaru, kteří nás navštívili, aby poznali okolí Černošic – samozřejmě po
svých. U cukrárny se k nim přidala řada členů
Spolku pro partnerství evropských měst a jejich
sympatizantů. Tak tedy zhruba čtyřicítka vandrovníků se vydala na cestu kolem kostela a školy
na vyhlídku na Černošice. Odtud skupina zamířila směrem k radotínskému potoku, až skončila
putování vřelým přijetím v mlýně U Veselých na
okraji Chotče.
Pantáta s panímámou právě vytahovali z pece
bochníky chleba. Pak pan Veselý seznámil hosty s historií mlýna a postupně ukázal všem mlýn
za chodu. Samozřejmě nechyběly ani domácí klobásky a pivo. Ochutnali jsme také místní
výborný chléb, takže nejeden čerstvě upečený
pecen putoval do baťůžku. Loučili jsme se zpěvem mlynářských písní.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v třebotovském Muzeu nočníků a po prohlídce této
kuriozity jsme už jen seběhli do Černošic. Měli
jsme na spěch, protože nás čekal ještě společný večer v ZUŠ. Připravili jsme pro přátele
z partnerských měst bohaté pohoštění. Zavítal
mezi nás rovněž starosta Černošic Filip Kořínek,
který velice přátelsky naše hosty přivítal a potom

si také procvičil své nemalé znalosti němčiny.
Večer byl velmi zdařilý, škoda jen, že nepřijeli
pozvaní přátelé z polských partnerských měst
Leśnice a Olešnice. Celé setkání tak mohlo být
ještě rozmanitější.
V neděli jsme všichni odjeli do Berouna a odtud vyšli na Tetín, kde čekal průvodce s náhledem do úsvitu českých dějin. První podzimní
den se pochlubil modrou oblohou, takže následná procházka na Kodu a dolů do Srbska neměla
chybu. Pak už ale začalo loučení s těmi, kteří
odjížděli domů nebo měli vlastní plány, protože
obědem v Srbsku začal pro naše hosty individuální program.

Hana Houštecká
předsedkyně SPEM

FOTO: archiv SPEM

– Chvíle před startem pochodu na Choteč –

Městský úřad Černošice organizuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
4
4
4
4
4
4

Celá akce – viděno s odstupem – měla dvojí efekt: Jednak jsme připravili pro naše hosty
opravdu pestrý program, jednak se ukázalo, že
Spolek pro partnerství evropských měst je sehraná parta. Vymyslet program, zajistit, aby vše
klapalo, ubytovat většinu hostů v soukromí, uvařit, upéct a nachystat pohoštění a plno dalších
věcí, to není jen tak. Ale my jsme to s přehledem
zvládli.
Nicméně – kdokoli další, kdo by chtěl mezi
nás přijít, je upřímně vítán. V případě zájmu stačí
napsat na e-mail: houstecka@volny.cz.

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – nepoškozené
Přikrývek, polštářů a dek
Obuvi – veškerou nepoškozenou a spárovanou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
n ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
n nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
n znečištěný a vlhký textil
Sbírku organizujeme pro Občanské sdružení Diakonie Broumov,
které poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
Sbírka se uskuteční:
dne: 23. 11. 2012 čas: 14.00–18.00
místo: Zasedací místnost v suterénu budovy Městského úřadu, Riegrova 1209
Hasičská stanice Mokropsy
dne: 24. 11. 2012 čas: 8.00–14.00
místo: Dům s pečovatelskou službou, Vrážská 1805
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Obuv prosíme spárovat – svázat tkaničkami nebo gumičkami
Děkujeme za Vaši pomoc.

Nový historický
časopis pojednává
o historii obcí na okraji
a v okolí Prahy
Státní okresní archiv Praha západ sídlící
v Dobřichovicích vydal ve spolupráci s dalšími partnery první číslo nového sborníku nazvaného „Studie a zprávy. Historický sborník
pražského okolí“. Sborník obsahuje studie,
zprávy, recenze a anotace. Všechny články
jsou věnovány pražskému okolí a týkají se regionálních, politických, správních, církevních
či hospodářských dějin. Do sborníku nepřispívají jen archiváři, ale i historici a kronikáři.
Ambicí archivu je, aby tento sborník vycházel
každoročně a aby si vytvořil stálý okruh čtenářů, kteří se zajímají o historii místa, kde žijí.
Pražské okolí má svá specifika, je a vždy
bylo silně ovlivněno blízkostí tradičně největšího českého města Prahy. Vlastní historie
jednotlivých míst se tu proto mísí s funkcí
předpolí postupně expandujícího velkoměsta
a nabízí množství zajímavých témat. Svědčí
o tom i pestrý obsah prvního čísla. Sborník
je k prodeji či nahlédnutí ve Státním okresním
archivu Praha-západ, který sídlí v Dobřichovicích a má otevřeno pro veřejnost v pondělí
a středu, vždy od 8.00 do 17.00.
Pavel Buchtele,
Státní okresní archiv Praha-západ
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Vzácná kniha od černošického cestovatele A. V. Nováka
V roce 2009 se na mne obrátil pan Šejbl, dokumentátor Náprstkova muzea se
žádostí o pomoc a jakoukoli informaci o našem bývalém spoluobčanovi Archibaldu
Václavu Novákovi, cestovateli a spisovateli, o kterém nemají téměř žádné informace.

– A. V. Novák –

Protože jsem pana Nováka dobře znala, navštěvoval mého tchána, stejně postiženého
„soukromníka“, kterému komunisté také vše
znárodnili, pomoc jsem neodmítla. Sama jsem
potřebného materiálu také mnoho neměla, ani
dobré foto. Proto jsem se obrátila přímo k prameni, na potomky pana Nováka.
Když přestavovali dům, vše vyklízeli a nepotřebné vyhazovali. Tak jsem se „za vteřinu
dvanáct“ dostala ke kufrům a bedničkám s diapozitivy, které byly uloženy v zoufalém stavu
ve vlhké kůlně. Po tom, jak bylo s panem Novákem zacházeno v minulosti, si s tím rodina
nevěděla rady. Vše jsem naložila do auta, přivolala pana Šejbla a za odpoledne jsme diapozitivy očistili a přeložili do čistého.
Ani ve snu mne nenapadlo, že to bude
mít mezinárodní význam. Pan Baštář, vnuk
A. V. Nováka, celý „poklad“ později daroval
Náprstkovu muzeu. V muzeu přes tisíc diapo-

zitivů – světelných obrázků, odborně ošetřili.
Cestovatelé ručně kolorované obrázky používali jako doprovodný materiál při svých přednáškách.
Muzeum je jako zcela neznámé představilo
veřejnosti na výstavě. Tu navštívil velvyslanec
Malajsie a byl nadšen. Pan Novák navštívil Malajsii, Singapur a Sumatru v roce 1926-7. Fotografoval a psal o všem, co kolem sebe viděl,
lidi, přírodu, stavby, zvířata a tak zdokumentoval, jak země žila před 80-ti lety.
V roce 2011 to bylo 40 let, co byly navázány
diplomatické styky s Malajsií, a tak Velvyslanectví Malajsie v Praze a naše velvyslanectví
v hlavním městě Malajsie Kuala Lumpur dohodla, že je tam za zapůjčení diapozitivů vydají
knižně.
Minulý měsíc byl prezident Václav Klaus
s manželkou a 20 našimi podnikateli ze Svazu
průmyslu a dopravy a ministrem životního prostředí na státní návštěvě v Malajsii. Při zpáteční
cestě přivezli dohodnutý počet tam vytištěné
knihy. Za pomoc při záchraně cenných světelných obrázků jsem získala jednu publikaci pro
město Černošice.

– Knihu si můžete prohlédnout
v černošické knihovně. –

Budete si ji moci vypůjčit v černošické
knihovně. Všechny zachráněné diapozitivy
jsou na CD a můžete si je vypůjčit u pana
Šejbla v Náprstkově muzeu na Betlémském nám. po telefonické dohodě na tel.:
224 497 508, mobilní tel.: 605 750 670.
Milena Křížová

Dvě cesty A. V. Nováka do světa:
_______ na Tahiti rok 1919–1921
- - - - - - - - do dálné Asie rok 1926–1927

Vzpomene si někdo
na vyprávění rodičů nebo prarodičů o událostech, které se odehrály před 97 lety?
Najde se někdo, kdo zná, kde italské rodiny žily?
V té době se po vstupu Itálie do l. světové války
otevřela kolem severoitalského města Trento
fronta. Rakouské velení se rozhodlo evakuovat civilní obyvatelstvo do vnitrozemí své říše.
A tak v roce 1915 bylo doslova za dne na den
z trentského území nad jezerem Lago di Garde
odsunuto 75 tisíc obyvatel. Na české území
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jich doputovalo 75 tisíc. Byli umístěni do rodin v okolí Stříbra, na Příbramsku, Kladensku
a Trutnovsku.
Všude byla bída, ale dnešní potomci vědí
z vyprávění svých předků, jak na ně byli Češi
hodní a dělili se s nimi o to málo, co měli. Sbírali klásky na poli na chleba, sázeli naklíčené
brambory, děti i o jídlo prosily.
Domů se vraceli až po roce 1918 a malé
děti se učily žít na horách, to z Čech neznaly
a uměly lépe česky než italsky.
V Čechách je dnes tato událost, která dramaticky změnila život desítkám tisíc lidí, prak-

ticky neznámá, ale potomci těch, kteří zde nalezli azyl, stále vzpomínají a stejnou cestou se
vracejí na původní místa a jsou šťastni, když se
podaří nalézt hroby těch, kteří zemřeli a již se
nevrátili do své původní vlasti.
Také v Černošicích a Radotíně žily italské
rodiny a 12 dětem ve školním roce 1916/17
začala školní docházka. Třída byla ze školy
přemístěna do domku č. p. 19 (staré číslování)
u Bejlků na rohu dnešní ulice Pod Horkou a Komenského. Na základě intervence okresního
inspektora byla třída vrácena zpět do školy.
Milena Křížová

z města a okolí

Co připravují žáci základní školy
V letošním školním roce se na naší základní škole opět chystají dva velké projekty,
které by měly navázat na úspěšný loňský školní rok.
Koncem 1. pololetí se můžete těšit na již tradiční prezentační akci „ Ruce, tleskejte tentokráte masopustu!“. Využití 25. výročí mokropeského masopustu se přímo nabízí. Inspirací
nám nebude jen naše středoevropská tradice,
ale i tradice ze vzdálenějších koutů světa. Doufáme, že se podaří propojit schopnosti, dovednosti a um našich žáků a vytvořit zajímavou
podívanou. Navíc výtěžkem z dobrovolného
vstupného chceme přispět na dobrou věc –
nadaci Pomozte dětem!
FOTO: ZŠ Černošice

Koncem 2. pololetí nás čeká 2. ročník výtvarné soutěže „Co se děje ve tmě?“. Opět
chceme spolupracovat s Gymnáziem a SOŠ ZP
v Praze – Radlicích a prostřednictvím této spolupráce umožnit zdravým dětem lépe pochopit
problémy a omezení, kterým musí čelit handicapované děti. Očekáváme – po úspěšném 1.
ročníku – ještě širší účast škol, jejichž žáci se
pod vedením svých pedagogů hlouběji zamyslí
nad těžkým osudem nevidomých dětí a alespoň
na chvíli do jejich světa nahlédnou …
V podtextu obou
dlouhodobých projektů je skryta prevence
s o c i o p a to l o g i c k ý c h
jevů a záměr vytvářet
dětem prostor k sebevyjádření. Doufáme, že
stejně jako v loňském
roce splní oba projekty
svůj účel a budeme mít
k sobě blíž.

– Loňské projekty žáků a jejich pedagogů byly velmi úspěšné. –

Za realizační tým
pedagožky
L. Zhoufová
a M. Capková

Krátké zprávy ze základní školy
• 3. října proběhly volby do školské rady.
Byli zvoleni tři zástupci za rodiče a tři zástupci za pedagogy (viz www.zscernosice.cz).
Zbývající tři zástupce jmenovala Rada města
Černošice.
• Škola zpracovala Výroční zprávu za rok
2011–2012 a plán práce na rok 2012–2013.
Tyto dokumenty najdete na webových stránkách školy.
• V přespolním běhu vyhráli chlapci i dívky
okresní kolo a postoupili do kraje, kde chlapci získali třetí místo.
• U příležitosti oslav svatého Václava navštívili žáci několika tříd z druhého stupně Starou Boleslav. Připomněli si osobnost svatého
Václava a jeho význam pro náš národ.

• Žáci devátých tříd navštívili jako každoročně Úřad práce, kde jim odborná pracovnice
na základě testů poradila s výběrem budoucího povolání.
• S ohledem na začínající školní rok udělala
Městská policie přednášku pro žáky prvních
tříd a poučila je o bezpečnosti při cestě do
školy.
• Ve školní družině celý říjen probíhala veselá sportovní olympiáda, děti v ní soutěžily
v pěti netradičních veselých disciplínách.
• Ve školní družině v budově školy v ulici
Komenského se děti celý rok budou účastnit
charitativního projektu „Čtení pomáhá“.
Jitka Kahounová
zástupkyně ředitele

Listopad
v Mraveništi
• čtvrtek 1. 11. Svatý Martin a výroba lampiónů do průvodu.
• pátek 2. 11. Pohádkové mraveniště s vílou
Listulkou.
• čtvrtek 8. 11. Dračí mraveniště – přijďte si
vyrobit dráčka Mráčka.
• pátek 9. 11. Zpívánky, povídánky a výroba
lampiónku.
• sobota 10. 11. Svatomartinský lampiónový průvod.
• čtvrtek 15. 11. Pohádka o listových skřítcích, barvení a tisk podzimních listů.
• pátek 16. 11. Razítkování a pošťácká pohádka.
• čtvrtek 22. 11. Beseda s MUDr. Pokornou.
• pátek 23. 11. Jak jsme pejskovi s kočičkou pomohli upéct dortík.
• čtvrtek 30. 11. Bramborové mraveniště –
kutálí se brambora a bramborová tiskátka.
• pátek 1. 12. Kdepak spinká Zachumlánek? Pojďme mu společně připravit zimní
peřinku.
Kdy:	každý čtvrtek 9–11 h s miminky a batolátky
	každý pátek 9–11 hodin s batolátky
a předškoláky
Kde: 	komunitní centrum MaNa, Komenského 2018 (naproti kostelu)
Kontakty: mraveniste@seznam.cz;
tel.: 603 283 939, 603 200 569
Lenka Divišová, MC Tam Tam Mraveniště
www.tamtammraveniste.estranky.cz

Odpolední herna
ve školce Na Vápenici
MC Tam-Tam Mraveniště ve spolupráci s MŠ
Na Vápenici – Barevný ostrov nabízí černošickým dětem možnost pohrát si a setkat se
s kamarády každé úterý od 16.00 do 17.30
v modré třídě mateřské školy Na Vápenici –
Barevný ostrov.
Tato setkání jsou otevřená pro všechny příchozí
a fungují jako volná herna, kde se rodiče či prarodiče starají o své děti. Jejich cílem je nabídnout
černošickým rodinám program na dlouhá zimní odpoledne. Větší děti si užijí nové hračky a kamarády,
menší děti se přirozeně sžijí s prostředím mateřské
školy a rodiče budou mít možnost odpočinku u šálku čaje. Pokud máte chuť upéct něco dobrého
a nabídnout ostatním, budeme moc rádi.
První odpolední herna bude otevřena v úterý
6. 11. Vstupné je 50 Kč na rodinu. První dva měsíce poběží zkušební provoz.
Moc si vážíme otevřenosti a vstřícnosti vedení
mateřské školy a ochoty paních učitelek vpustit do
„své“ třídy širokou veřejnost. Proto Vás moc prosíme o ohleduplné chování a snahu ochránit hračky
a vybavení třídy před poškozením.
Na všechny děti a jejich rodiče se budeme moc
těšit.
Radka Paterová, MC Tam Tam Mraveniště
17
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Pravidelné cvičení všech složek Sokola začalo
10. září. Zájem o cvičení je tak jako v minulých letech velký. Tělocvična doslova praská
ve švech, cvičí se i o víkendech. Velký zájem
nás těší, ale v některých kategoriích je cvičenců tolik, že nedokážeme uspokojit všechny
zájemce.

trojboji. Martin Šik získal stříbrnou medaili
v míčovém trojboji.
V kategorii ročník 2007 závodilo 18 dětí,
1 náš. V kategorii ročník 2008 závodilo
14 dětí, 2 naše. Karel Formánek vybojoval
stříbrnou medaili v gymnastice. V kategorii
ročník 2009 závodilo 7 dětí. Naše nejmladší
závodnice, tříletá Michalka Včelišová, získala
bronzovou medaili v atletice.
Závodící děti nám udělaly velkou radost,
k závodu přistupovaly s obdivuhodnou chutí
a bojovností. O budoucnost černošického Sokola se nemusíme bát.

Přebor předškoláků župy Jungmannovy
v sokolské všestrannosti
Přebor se konal 22. 10. 2012 v Dobřichovicích. Z naší jednoty se zúčastnilo 8 dětí.
K závodům se sjelo 54 dětí z Černošic, Dobřichovic, Hlásné Třebaně, Komárova, Mníšku
a Nižboru. Děti závodily v gymnastice (přeskok,
lavička, akrobacie), v atletice (běh 40 m, skok
do dálky z místa, hod tenisákem) a míčovém
trojboji (kop na branku, hod do branky, hod do
basketbalového koše).
V kategorii ročník 2006 závodilo 14 dětí,
3 naše. Všichni 3 závodníci přivezli medaile.
Jolana Farová byla nejúspěšnější ze všech
dětí. Vybojovala zlatou v gymnastice, zlatou
v atletice a stříbrnou v míčovém trojboji. Kristián Behenský získal stříbrnou v atletice, bronzovou v gymnastice a bronzovou v míčovém

Prázdninové soustředění minižáků v basketbalu
O letních prázdninách proběhlo na venkovním
hřišti Sokola Černošice soustředění minižáků
v basketbalu. Zúčastnilo se jej 11 hráčů, jeden trenér a jeden cvičitel. Cílem bylo zaměřit
se na herní činnosti potřebné pro úspěšný
start do soutěže pražských družstev. Do této
soutěže máme vstoupit společně se ZŠ Praha
Krč. Vytvoření společného družstva s pražskou školou bylo dáno skutečností, že v Černošicích nemáme tělocvičnu odpovídajících
rozměrů.
Zaměřili jsme se na vylepšení postupného
útoku, střelby s clonou a útočnou akci „hoď
a běž“. I když je v této kategorii předepsaná
osobní obrana, vyzkoušeli jsme také kombino-

Zprávy
ze Sokola

Za výbor Sokola Hana Fořtová

vanou obranu pro případ, že by hráči soupeře
byli výrazně vyšší. Stanovené úkoly jsme díky
příznivému počasí a nadšení hráčů úspěšně splnili. Škoda jen, že naši hráči nemohou
z objektivních důvodů hrát v dresu Černošic na
domácím hřišti.
Jaroslav Kořínek, trenér

Vandalové opět zničili informační skříňku
Sokola
V noci z pondělí na úterý 9. 10. byly totálně
zdevastované dvě informační skříňky u nádraží. Touto formou jsme měli možnost informovat
veřejnost o dění v Sokole a o připravovaných
akcích. U sokolské skříňky se to stalo již podruhé, takže nevím, zda má smysl pořizovat
novou skříňku, která bude opět terčem problémových osob, kterým ničení cizích věcí zřejmě
dělá radost. Škoda jen, že ten, kdo to způsobil, nebude usvědčen a přinucen způsobenou
škodu nahradit.
Sokol tedy musí volit jiné prostředky pro
informování o připravovaných akcích, jejich
zveřejňováním v IL a na webových stránkách
Sokola. Do konce tohoto roku to jsou:
- 21. 10. Neděle – Drakiáda + přespolňáček
ve 14. hod na Višňovce
- 4. 12. Mikuláš pro malé děti ze Sokola
- 5. 12. Mikuláš pro ostatní sokolské děti při
odpoledním cvičení
Libuše Müllerová, starostka Sokola

2x FOTO: Sokol Černošice

– Předškoláci soutěžili ve všestrannosti –

– Malí basketbalisté se na soustředění zaměřili na vylepšení hry. –

První soutěž a první úspěch mladých hasičů
V polovině října proběhla v obci Čísovice a na okolních loukách soutěž v požárním sportu Plamen 2012, resp. její podzimní kolo, ve kterém jsou zkoušeny vědomosti mladých hasičů v oblasti zdravovědy, znalosti uzlů, orientace v mapě či
lezení po laně. Družstvo Sboru dobrovolných hasičů Černošice se jí zúčastnilo vůbec poprvé a v konkurenci dalších 14
týmů se umístilo na úctyhodném šestém místě. Soutěžilo se
ve třech kategoriích, přípravka, mladší a starší, ve které jsme
byli i my. Ukázalo se, že budeme muset více času věnovat
střelbě ze vzduchovky, ale že se v ostatních disciplínách nemáme za co stydět!
Mladí hasiči pořádají nábor nových členů. Bližší informace získáte u starosty sboru pana Oldřicha Kačírka tel.
728 060 508 nebo u pana Tomáše Kačírka tel. 724 700 420.
Přijďte mezi nás.
Vítek Bedrna
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– Soutěže Plamen 2012 se mladí černošičtí hasiči zúčastnili poprvé. –
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Podzim u Šikulek

Úspěch ve fotografické soutěži
Středočeský krajský úřad vyhlásil v červnu
fotografickou soutěž: „Památky Středočeského kraje očima žáků s fotoaparátem.“
10. října byly vyhlášeny výsledky a mezi
oceněnými byli dva žáci ZUŠ Černošice –
výtvarného oboru FOTO.

1. cenu získal Josef František Vávra z Roviny u Karlštejna za snímek zříceniny barokní kaple na Břístevské hůrce.
2. cenu získala Kateřina Boukalová za fotografii židovského hřbitova v Litni.
Ivan Látal
FOTO: ZUŠ

Černošická komorní filharmonie
příjemně překvapila
FOTO: MěÚ Černošice

V neděli 7. října se zaplnil černošický kostel Nanebevzetí Panny Marie v očekávání
nevšedního kulturního zážitku v podání Černošické komorní filharmonie pod vedením
Václava Polívky. Jsem si jist, že něco tak velkolepého jsme tu dlouho neměli. Jedenáct
hudebníků je už úctyhodné hudební těleso,
které si zaslouží respekt.
Přiznám se, že jsem měl po předchozích
zkušenostech z návštěvností koncertů vážné
hudby trochu obavy, ale nakonec se ukázalo, že tento projekt si své publikum našel. Do
Černošic si zveme různé hudební interprety
všech žánrů a je jen potěšitelné, že Černošická komorní filharmonie sdružuje hudbymilovné obyvatele města Černošic a okolí. Budeme se snažit uspořádat podobný koncert

– Koncert měl obrovský úspěch. –

i v příštím roce. Ještě jednou bych chtěl nejen svým jménem poděkovat celé filharmonii
za překrásný umělecký zážitek.
Pavel Blaženín

Členové ČČK se rozloučili s létem
A je to opět tady. Prázdné peněženky, unavené nohy a hlavy plné dojmů. O čem je řeč? No
přece o našich výletech. Ani letos jsme se neošidili. Na valné hromadě v únoru jsme si jich
naplánovali šest na různá místa naší vlasti. Co
jsme si předsevzali, to jsme také splnili a pěkně si užili. Náš autobus byl vždy plně obsazený
a na všech navštívených místech jsme byli mile
přijati, ať to bylo v Jablonné nad Vltavou, na
zřícenině hradu Potštejn, v Klášterci nad Ohří,
na zámku Stránov. To je jen malý výčet toho,
co jsme letos viděli. Na každém výletě jsme si

dali také chutný oběd a mnozí nafotili i spoustu
zajímavých snímků.
Letos jsme si na závěr dopřáli bonbónek v podobě sedmého výletu. Navštívili jsme rozhlednu
u Neuschönau v Německu. Za krásného podzimního počasí jsme jako mravenečkové stoupali
stále výš a výš, až jsme se ocitli nad korunami
stromů. Po cestě si ti zdatnější mohli prověřit
svoji šikovnost na zajímavých překážkách umístěných na stezce. Během výstupu jsme se také
seznámili s obyvateli lesa, o kterých jsme si přečetli na plakátech umístěných podél cesty. Pěk-

Asi už jste si také v obchodech všimli nabídky čokoládových figurek a adventních kalendářů. Ještě před chvílí jsme vedli děti poprvé
po prázdninách do školy a najednou jsou
Vánoce za rohem. Dny se nám krátí, zahrada je zazimovaná, kola odpočívají v garáži.
Nastává ideální čas k všelijakému tvoření.
Ani my v Minidílně Šikulky nezahálíme
a pilně vyrábíme. S menšími dětmi se v tomto školním roce inspirujeme pohádkovými
příběhy. Už máme hotové skřítky a jejich
domečky, podíváme se do světa kouzelníků,
mimozemských civilizací nebo pirátů. Větší
slečny se pustí do výroby dekorací a budou
si zkoušet techniky tradiční i moderní s využitím nejrůznějších materiálů.
Naším cílem však není přinést domů dokonale propracovaný výrobek. Záleží nám
hlavně na vlastní radosti z tvorby. Děti se při
tvoření často rozpovídají, vyplývají na povrch
jejich dětské radosti i starosti. Přirovnala
bych to k novodobému drhání peří. To, že
zprvu nemotorné prsty získávají zručnost, už
je jen bonusem našeho snažení.
Podobná setkání bych ráda zprostředkovala i dospělým. Např. pořádáme večerní
a víkendové kurzy pro ženy, které jsou většinou zaneprázdněné péčí o rodinu a domácnost a samy na sebe už nemají čas. Tvořivá
dílna je ideálním způsobem, jak se odreagovat od všedních starostí. Nabízíme nejrůznější kurzy práce s polymerovou hmotou fimo,
různé techniky korálkování, kurz malby horkým voskem – encaustic, dekorování textilu,
barvení hedvábných šál, decoupage, cardmaking, práci s ovčím rounem či drátování.
Na měsíc listopad jste srdečně zváni na
večerní kurz šité spirály z korálků – 8. 11.
2012 a sobotní adventní dílnu určenou dětem i rodičům – 24. 11. 2012. Po novém
roce se opět můžete těšit na kurz práce
s hmotou fimo – vzory s motivy zvířecí kůže,
vyzkoušíte si práci s dvoudírkovými twin-korálky. Pro děti plánuji výtvarný příměstský
tábor na dobu jarních prázdnin a oblíbenou
velikonoční dílnu.
Z naší dílny si kromě krásných výrobků
odnesete i příjemný zážitek a nově navázaná přátelství. Termíny plánovaných kurzů,
nápady ke tvoření s dětmi, spoustu fotografií
a dalších informací najdete na www.tvorive.
estranky.cz
Lucie Müllerová, Minidílna Šikulky

nou odměnou byl pro nás všechny výhled do kraje, na krásné šumavské vrcholy, které se nám již
představovaly v pestrých podzimních barvách.
Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili ve
Strakonicích, protože ke každému výletu patří
většinou i návštěva cukrárny. Byl to poslední výlet v tomto roce, na který budeme ještě dlouho
vzpomínat.
A co říci na závěr: ať se nám podaří do příštího
roku opět něco naspořit a ve zdraví se shledat na
dalších zajímavých výletech.
Václava Raková, jednatelka ČČK
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Sněhurka a sedm loutkových trpaslíků
Přijďte s dětmi do Club Kina v neděli 4. listopadu v 16 hodin. Přijede
sem Teátr Víti Marčíka, aby zde zahrál představení Sněhurka a sedm
loutkových trpaslíků.
Pohádka o sličné Sněhurce, přátelství a lásce, která překoná zlobu
i smrt, se odehrává na komediantském voze. Ten se promění v králov-

Mikulášské trhy
již potřetí
Centrum Vráž se v sobotu 8. 12. stane místem, kde se děti mohou potkat s Mikulášem a dospělí pořídit hezké dárky. Stejně jako loni budou
na Mikulášských trzích stánky s vánočním zbožím, dobrůtkami i neodmyslitelným „svařákem“.
A děti se mohou těšit na báječný program:
12.00 – Mikulášská dílnička – pečení perníčků
a cukroví, výtvarná dílna
13.30 – Vánoční příběh – divadelní představení, sál – chod vedle Bambule
14.30 – Žongléřská škola
15.00 – Čertův švagr – divadlo Anpu
16.00 – přijde obří Mikuláš a čert a rozsvítí vánoční strom, k tomu zazpívá chorus
Angelus
17.00 – na závěr je připravena Ohňová show.
Dana Jakešová, editorka IL
FOTO: archiv pořadatele

skou komnatu, černý les i chaloupku se sedmi postýlkami a lavicí pro
trpaslíky. V pohádce se zpívají písničky, a to takové, které si děti snadno
zapamatují a zazpívají společně s herci. K tomu všemu nechybí laskavý
humor a šťastný konec.
Zdroj: www.teatr.cz

Křižovatky – diskusní večery
„Křižovatky“ je název pro diskusní večery v modlitebně Církve bratrské. Pojmenování této série
přednášek chce vyjádřit, že se v osobním životě i ve společnosti dostáváme na různá rozcestí vyžadující naše rozhodnutí. Kudy se vydat?
Věříme v sílu odpuštění viny nebo je odpuštění
projevem slabosti? V čem spočívá síla křesťanské víry a v čem nikoliv? Jak by se asi Ježíš díval
na současné politické kauzy, ekonomickou krizi
a snahu církve o majetkové vyrovnání? Jsou Češi
skutečně ateisté? Jak vyznívají výsledky Sčítání
lidu z roku 2011?
Do tématu nás uvedou lidé, kteří se daným
problémem zabývají dnes a denně ve své profesi.
Cyklus přednášek Křižovatky se nechce vyhnout
žádné palčivé otázce. Podstatnou součástí cyklu
je proto i otevřená diskuse. Účast na večerech
je bezplatná, nezávazná a otevřená lidem všech
konfesí i lidem bez vyznání.
7. listopadu – Odpuštění. Mgr. Pavel Paluchník (ordinovaný kazatel ve sboru Církve bratrské v Černošicích). Neodpuštění je jako vězení
s klíčem uvnitř. Jak se neodpuštění projevuje? Je
možné odpustit druhému všecko? Lze odpustit
sám sobě? Co dělat se svou samospravedlností?
Potřebujeme Boží odpuštění?
14. listopadu – Slabí a silní. Pavel Šimek (ordinovaný kazatel ve sboru církve adventistů s. d.

(CASD) v Praze-Michle. Bývalý předseda československé unie CASD). Je víra v Boha berličkou
pro slabé? Co ve 21. století znamená „život z Ducha svatého“?
21. listopadu – Osoba Ježíše Krista v dnešní době. Mgr. Petr Grulich (tajemník Rady Církve bratrské. Člen expertní komise Ekumenické
rady církví (ERC) pro majetkové vyrovnání státu
s církvemi a ordinovaný kazatel.) Jak by se Ježíš díval na ekonomickou krizi, úplatky, padesáti
procentní rozvodovost, pochody homosexuálů,
úsilí o navrácení majetku církvím a další palčivé
události současnosti?
28. listopadu. Jsou Češi skutečně ateisté?
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. (přední český
religionista, vedoucí katedry religionistiky na HTF
UK, docent na katedře religionistiky na ETF UK,
zakladatel Společnosti pro studium sekt a nových
náboženských směrů, šéfredaktor časopisu Dingir, psychoterapeut, za komunismu působil jako
laický kazatel Církve bratrské). Co tzv. český ateismus vlastně znamená a je? Reflexe nad českou
spiritualitou s přihlédnutím k výsledkům Sčítání
lidu z roku 2011.
Modlitebna Církve bratrské v Černošicích na
Vráži (Hradecká 2192, naproti Tesco Express).
Vždy ve středu od 19.00.
Pavel Paluchník, kazatel Církve bratrské

Slavnost v ZUŠ Černošice

– Návštěvníky trhů čeká spousta zábavy. –

Pulchra es amica mea
Ojedinělý koncert duchovní hudby Pulchra
es amica mea aneb Píseň písní nejen v hudbě počátku 17. století se odehraje v neděli
4. 11. od 18 hodin v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Na koncertě budete moci obdivovat umění Vladimíry Krčkové, Ivy Lokajíčkové a Aleny Hönigenové.
Vstupné 100 Kč děti, studenti a senioři za
polovic. Koncert pořádá Město Černošice.
Pavel Blaženín
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Při příležitosti 10. výročí, kdy se ZUŠ Černošice Ludmila Plzáková velký „narozeninový“ dort. Nepřestěhovala do nově zrekonstruované budovy, lze než dodat, že to bylo velice příjemný a zajíkterou jí k užívání poskytlo město Černošice, mavý podvečer.
Celá akce odstartovala Festiválek, který bude
proběhl dne 19. 9. 2012 koncert a výstava, na
probíhat v ZUŠ, ale nejen v ní, po celý podzim
které se představili žáci školy. Počasí akci přálo,
takže program probíhal nejen v krásné budo- a zakončen bude 18. 12. 2012 Vánočním konvě, navržené architektem Osvaldem Polívkou certem.
(Obecní dům v Praze), ale též v parkovém proRudolf Drahomír Vogel, nezávislý publicista
středí před ní. Budoucí mladí umělci oborů hudebního, výtvarného Foto: Ivan Látal
a tanečního (z Černošic, Všenor
a Rudné) předvedli divákům, kteří
se v hojném počtu dostavili, jak
již ve svém oboru pokročili. Diváci
jistě ocenili jejich nasazení a byli
svědky několika opravdu pozoruhodných hudebních výkonů. Výstava, která koncert doprovázela,
byla plná mnohdy nápaditých objektů z dílny výtvarníků a fotografů.
Velice působivé bylo vystoupení tanečního souboru Pramínek doprovázeného lidovou kapelou.
Jako sladkou odměnu nejen
mladým umělcům, ale i přítomným
– Žáci ZUŠ předvedli své umění. –
divákům, rozkrájela paní ředitelka

z města a okolí
FOTO: Pavel Bárta

Chorus Angelus zve na romskou hudbu
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus připravuje unikátní společný koncert s romskou kapelou Benga Show, který bude vyvrcholením
spolupráce těchto dvou hudebních těles. Koncert proběhne 30. 11. v černošickém Club
Kinu od 19.30. Zazní výhradně romské písně
v několikahlasé úpravě, kterou připravil známý
romský hudebník a moderátor Vojtěch Lavička, houslista kapely Benga Show.
Cílem tohoto spojení není jen touha představit veřejnosti unikátní hudební projekt. Motivem
spolupráce s Benga Show bylo pro rodičovskou
radu Chorus Angelus hlavně to, že podobná
umělecká setkání v dětech přirozeně vychovávají porozumění i respekt k jiným kulturám, ale
i nenásilnou formou podporují ve společnosti

toleranci, pochopení a respekt k menšinám.
„Na spojení klasického dětského sboru
a romské kapely je zajímavá odlišnost obou těles, není to jen romská hudba versus klasika,
ale i děti versus dospělí, Romové versus Neromové. Těch odlišností je opravdu hodně,
a tak je samozřejmě velkou výzvou se společně
dopracovat k nějakému hezkému výsledku,“
říká Vojtěch Lavička. „To, co jsem zatím od
dětí slyšel, je opravdu skvělé, jsou neuvěřitelně
adaptabilní a myslím si, že výsledek nemůže být
špatný – pokud to tedy dětem nepokazíme my
dospělí,“ dodává.
Děkujeme městu Černošice za podporu tohoto projektu!
Simona Pešková, Chorus Angelus

První dáma folku
Pavlína Jíšová patří k výrazným zpěvačkám české folkové a country scény a ne
nadarmo bývá médii označována jako „první dáma folku“. Na její koncert se
můžete těšit 2. listopadu. Začne ve 20.30 hodin v Club Kinu.
Úspěchy Pavlíny Jíšové mluví samy za sebe. lou členkou její kapely v roce 2009. Její barva
Šestkrát po sobě získala Zlaté klíče za zpě- vokálu a hudební cítění dokresluje a podtrhuje
vačku roku v čtenářské anketě časopisu Folk matčin projev.
a Country. Jako členka bluegrassové kapely
Dana Jakešová
Sem Tam se stala dvojnásobnou držitelkou Porty
FOTO: archiv umělce
z osmdesátých let. Ze Sem
Tam přešla do folkové skupiny Minnesengři, podílela
se na založení folkového
sdružení Žalman. Později
působila jako zpěvačka
folkové kapely Nezmaři.
Spolupracovala i s dalšími
významnými hudebními
osobnostmi, jako je např.
Michal Tučný, Věra Martinová, Robert Křesťan či
Pavel Bobek.
Do Černošic přijede se
svou dcerou Adélou Loun-- Pavlína Jíšová s dcerou -kovou, která se stala stá-

-- Irena Budweiserová --

Adventní koncert
Ireny Budweiserové
Po delší odmlce bude v Černošicích opět vystupovat Irena Budweiserová a její doprovodná kapela Fade In. Tentokrát to ovšem nebude v místním kostele, ale v neděli 9. 12. od 18 hodin
v prostorách Club Kina.
Irena ještě během svého studia na konzervatoři v roce 1980 nastoupila do Spirituál kvintetu,
ve kterém až na kratší odmlku působila do konce
roku 2010. V roce 1988 vznikla její doprovodná
skupina Fade In ve složení: Vít Fiala – kontrabas, Jaroslav Šindler a Miroslav Linka – kytary,
s níž koncertuje dodnes. Ona sama rozšířila své
působení na pódiu o percussivní nástroje, např.
djembe, kabasu atd.
S touto skupinou pak v roce 2000 natočila ve
spolupráci s dalšími hosty své čtvrté sólové CD
Korýši času. V roce 2003 natáčí další sólové CD
– převážně autorské – Někdy si připadám jak
pták. CD bylo nominováno na cenu Anděl v oblasti jazzu a blues. Koncem října 2008 – vydala
své další sólové CD O Vánocích zpívám, na kterém vedle vánočních gospelů a spirituálů můžete slyšet řadu starých vánočních písní z Francie,
Španělska, Anglie a naší provenience.
Vstupenky na koncert zakoupíte za 150 Kč
v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo na místě před koncertem. Srdečně
zve město Černošice.
Pavel Blaženín

Acoustic Project
Frontman bývalé kapely -123min, excelentní
kytarista a zpěvák Zdeněk Bína se spoluhráčem Janem Urbancem (bezpražcová akustická baskytara) se v sobotu 17. 11. od 20.30
představí v černošickém Club Kinu.
Charismatický Zdeněk Bína mistrovsky
ovládá svou kytaru, která má neuvěřitelně
plný a živý zvuk. Neméně bravurně umí pracovat také se svým hlasem, zvukomalebně
imituje cizí jazyky, často střídá dynamiku
a tempo. Svým procítěným výrazem, zápalem pro muziku, svou bezbřehou energií
a neskrývanou radostí z hudby velmi intenzivně oslovuje posluchače.

Během koncertu střídá jazz s latinou,
flamenco s blues nebo cikánské melodie s arabskými. V akustickém programu
ho doprovází vynikající basista Jan Urbanec, ve kterém Zdeněk Bína našel kongeniálního muzikálně nadaného partnera, který
svou precizní hrou na akustickou čtyřstrunnou baskytaru dokáže nahradit perkuse.
Vstupenky na koncert obdržíte za 120 Kč
v předprodeji (minimarket u černošického
nádraží) nebo za 140 Kč na místě před koncertem. Zve město Černošice.

foto: www.zdenekbina.com

Pavel Blaženín
Pozn.: V IL říjen bylo chybně uvedeno datum
konání tohoto koncertu. Omlouváme se.

-- Zdeněk Bína a Jan Urbanec -21

z města a okolí

Listopadové výstavy v Modrém domečku
„Biblické kraje“ je název výstavy fotografií z cest
Vladislava Skaly, kterou v úterý 6. listopadu odstartuje vernisáž pro veřejnost.
Provede nás nejen krajem Betléma, Jeruzaléma a Izraele, ale i krajem nám nejbližším. Výstava skončí 22. prosince a je prodejní. Koupí fotografie pořídíte krásný vánoční dárek a zároveň
přispějete na sociální činnost o. s. Náruč, které
nabízí pracovní uplatnění lidem s mentálním postižením a s duševním onemocněním.
Nejen české Vánoce
A Modrý domeček v Řevnicích nabídne od
16. listopadu do 21. prosince další neobyčejnou podívanou. V Galerii v prvním patře bude
totiž k vidění ojedinělá výstava „Vánoce a nejen
české“, která představí adventní čas, tradice
a zvyky z různých koutů světa. Budete moci porovnat adventní věnce a ozdobené stromky od

severu až po jih Evropy. Vánočně procestujeme
Francii, Itálii, Norsko, Švédsko, ale i jiné neevropské kontinenty. Neopomeneme ani české
tradice a zvyky, kde rozebereme jednotlivé kraje
a zastavíme se i ve sklářské dílně v Podkrkonoší,
kde se léta vyrábí skleněné foukané perle.
Vánoční nálada v Řevnicích jistě osloví děti
i dospělé. Nabízíme prohlídky s výkladem i pro
skupiny žáků ZŠ, MŠ. Tyto větší skupiny je třeba
předem objednat na mail: sarka@os-naruc.cz,
nebo na tel.776 777 153.
Vstupné – 20 Kč/dítě, 35 Kč/dospělý. Vstupným podpoříte aktivity o. s. Náruč.
Kurz vánoční vazby
… proběhne v sobotu 24. 11. v čase od 10 h
do 16 h (konec v 18 h) v kavárně Modrý domeček v Řevnicích. Přijďte si vyrobit adventní věnec
podle vašich představ pod vedením profesionál-

Adventní trhy

Svatomartinské
posvícení
Tradiční Svatomartinské posvícení nás čeká
10. 11. na návsi v Letech u Dobřichovic.
Jarmark začne v 11 hodin, následovat budou vystoupení Tango Band, Pilzner Jazz
Band a Brass and Rakovník. Mezi 15 a 17
hodinou pak přijede Martin na bílém koni,
nebude chybět přípitek svatomartinským
vínem a k jídlu svatomartinské husy. Pro
děti jsou připraveny soutěže. Od 17 hodin
startuje zábava After 40.
(red)

Na zámku v Dobřichovicích proběhnou
v sobotu 1. 12. tradiční adventní trhy. Jako
vždy zde můžete nakoupit krásné dárky, svícny či vánoční ozdoby. A nebude chybět ani
betlém se živými zvířaty. Připraven je také bohatý program:
11 h – výroba adventních věnců s floristkou
(pro předem objednané)
12 h – pečení perníčků a vánoček
13.30 h – Zimní pohádka (divadlo Matěje Kopeckého)
14.30 h – Kouzelnické představení (velký zámecký sál)
15 h – Chorus Angelus

ní floristky Kláry Veselé. Cena kurzu 250 Kč/
osobu (zahrnuje materiál i občerstvení a vstup
na Vánoční výstavu).
Koláče pro náruč
A ani letos nebude chybět již tradiční akce
„Koláče pro náruč“. Zdatné a nadšené kuchařky PROSÍME, upečte a přineste své koláče,
buchty, sladké, ale i slané pečivo do Modrého
domečku. V sobotu 8. 12. budeme tyto dobroty
prodávat na vánočních trzích v Řevnicích před
Modrým domečkem.
Koláče můžete nosit už v pátek odpoledne
7. 12. do Modrého domečku, nebo do Denního stacionáře Náruč v Dobřichovicích. V sobotu
ráno před 9 hodinou už jen do Modrého domečku.
Výtěžek z prodeje bude použit na podporu
sociální činnosti občanského sdružení Náruč.
Děkujeme Vám za Váš čas a příspěvky!
Za o. s. Náruč
Šárka Hašková

15.30 h – Vánoční příběh (divadelní představení souboru Kukadýlko)
17 h – Ohňostroj
20 h – Mostový ples (v hale Bios)
Kromě toho bude již od 5. 11. probíhat tradiční akce Strom splněných přání pro Dětský
domov Lety. V restauraci Zámecký had na
zámku v Dobřichovicích si můžete vyzvednout obálku, ve které najdete přání některého
z dětí, jež tráví Štědrý den v dětském domově. Asi 30 dětí si přeje každé 2 až 3 dárečky v různých cenových hladinách. Můžete si
vybrat dárek podle vašich možností. Každý,
i ten nejmenší, rozzáří dětské oči. A to jistě
stojí za to.
Dana Jakešová, editorka IL

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
Pavlína Jíšová – koncert folkové zpěvačky
Teátr Víti Marčíka: Sněhurka a sedm loutkových trpaslíků – představení pro děti
Koncert duchovní hudby: Píseň písní
Korálková dílna – šitá spirála – večerní kurz pro dospělé a šikovné slečny od 12-ti let
Koncert kapely Ztracené iluze
Dopravní problémy Černošic – beseda os Aqua Incorrupta
Svatomartinský lampionový průvod – pořádá MC Tam Tam Mraveniště
Zdeněk Bína & Jan Urbanec – Acoustic project – koncert
Podzimní ples – k tanci a poslechu hraje skupina Gambit,
rezervace vstupenek: jan.fara@seznam.cz
24. 11. Adventní dílna – vyrábíme přáníčka a vánoční dekorace – sobotní dílna
pro děti i rodiče
25. 11. Škola malého stromu – divadlo pro děti
30. 11. Chorus Angelus – společný koncert s romskou kapelou Benga Show
2. 12. Kapr Karel – divadlo pro děti
7. 12. Jiří Schmitzer – kytarový recitál
8. 12. Mikulášské trhy
2. 11.
4. 11.
4. 11.
8. 11.
9. 11.
10. 11.
10. 11.
17. 11.
24. 11.

8. 12.

Adventní koncert hebrejských písní – zpěv: Věra Ulmanová, doprovod Tomáš
Najbrt, Daniel Matulík

Club Kino, 20.30
Club Kino, 16.00
kostel Nanebevzetí Panny Marie, 18.00
Minidílna Šikulky, 18.00–21.00
Club Kino, 20.30
Ferenc Futurista, Vrážská 324 (u nádraží), 10.00
u lávky pod černošickým nádražím, od 16.00
Club Kino, 20.30
Club Kino, 19.30
Minidílna Šikulky, 9.00–12.00
Club Kino, 16.00
Club Kino, 19.30
Club Kino, 16.00
Club Kino, 20.30
prostranství u Centra Vráž, 10.00–18.00

Moblitebna Církve bratrské

9. 12. Adventní koncert Ireny Budweiserové
Club Kino, 18.00
15. 12. Collumbela – adventní koncert smíšeného pěveckého sboru radotínského gymnázia Modlitebna Církve bratrské

v okolí
10. 11. Svatomartinské posvícení
1. 12. Adventní trhy
2. 12. Mikulášská veselice – na děti čekají soutěž, hry a divadélko; přijde i Mikuláš s andělem
a čertem
22

Lety u Dobřichovic, od 11.00
Zámek Dobřichovice, 11.00–18.00
Restaurace MMX, Pivovar Lety, 16.00

z města a okolí

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie :
GRUBER, Václav: Zastřelte toho chromého
koně – vyprávění o lásce, důvěře, radosti ze
života a také o smrti. Především však příběh
o naději;
HOFMANN, Corinne: Afrika, má láska –
pokračování příběhu Bílé Masajky, autentický
příběh autorky, úspěšné švýcarské podnikatelky, která se stala na čas manželkou příslušníka
kmene Masajů;
JACKSON, Lisa: Zrozená k smrti – napínavá
detektivka;
JAKOUBKOVÁ, Alena: Všude manžel
o dvou kůrkách – román pro ženy;
KÖRNEROVÁ, Hana Marie: Děkuji, sestřičko... – volné pokračování románu Prosím vás,
sestřičko... líčí další životní peripetie mladé
zdravotní sestřičky v maloměstské nemocnici
v sedmdesátých letech;
KRHUT, Daniel: Pašerák snů – dvě autobiograficky laděné prózy mladého brněnského autora inspirované stylem beatnické generace;
MEIJER, Berthe: Život po Anně Frankové –
memoárová kniha paní Berthe Meijer, kterou
navždy poznamenaly zážitky z koncentračního
tábora Bergen–Belsen, je otevřenou zpovědí
na téma, jak a zda skončil holocaust;
NESSER, Haken: Síť – severská detektivka;
NIEDL, František: Platnéř – historický román;
NOTHOMB, Amélie: Životopis hladu – román, v němž se autorka vypořádává se svými
zážitky z dvaceti let dětství a dospívání strávených v odlišných kulturních podmínkách a strhujícím způsobem seznamuje čtenáře s detaily
svého osobního života;
PANCOL, Katherine: Pomalý valčík želviček
– další osudy Pařížanky Joséphine a její rodiny.
Pokračování románu Žluté oči krokodýlů;
RIGGS, Ransom: Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti – fantasy literatura;
ROBERTS, Nora: V pravou chvíli – román
pro ženy;
SHAH, Hannah: Imámova dcera – nelehký
životní příběh Hannah Shah, která se narodila
v Londýně v rodině pákinstánských přistěhovalců;
TUČKOVÁ, Kateřina: Vyhnání Gerty Shnirch
– román o jednom osudu zlomeném dějinami,
o vině Čechů a Němců, o tom, zda je možno
odpustit a porozumět;
VONDRUŠKA, Vlastimil: Přemyslovská
epopej II. Jednooký král Václav I. – druhá
část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů.
Naučná literatura:
CARROLL, Leslie: Královské poklesky –
tato kniha nabízí chytrý a vtipný, nikoli však
laciný či bulvární pohled na anglickou historii,
kterou zdaleka neutvářelo pouze dění v trůnních sálech či zasedacích místnostech;
DÄNIKEN, Erich von: Tajemství mayské
studny – románové vyprávění o neuvěřitelném
osudu dvou mayských chlapců, kteří se dostanou ze 14. století do roku 1982;
FEŘTEK, Tomáš: Křížem krážem po českých a moravských horách – turistický

a cykloturistický průvodce nabízí 16 výletů do
horských oblastí Čech, Moravy a Slezska;
GRAY, John: Mars a Venuše ve stresu – kniha o rozdílném založení žen a mužů, odlišném
přístupu ke stresové zátěži, která v současném
životě sílí, a rady psychologa, jak se s těmito
rušivými vlivy v rodinném životě vypořádat;
HAŠPLOVÁ, Jana: Masáže dětí a kojenců –
postupy při masáži dětí a kojenců;
HEBEIS, Michal: Černá kniha církve – název knihy říká nejlépe, co je hlavním tématem
této literatury, a tak pokud se zajímáte právě
o ně, knihu si rozhodně přečtěte;
KNOPP, Guido: SS Výstraha dějin – publikace přibližuje vznik, formování a bojové nasazení jednotek SS;
PREKOPOVÁ, Jiřina: Když dítě nechce spát
– známá dětská psycholožka Jiřina Prekopová
přináší ve své knize užitečná doporučení, jak
mohou rodiče svým dětem, trpícím nespavostí
zajistit klidný spánek;
ŠIMÁNEK, Leoš: Z Nového Zélandu přes
Havaj do Austrálie – Leoš Šimánek soustředí
v knize své nejzajímavější zážitky ze zemí, jejichž břehy omývá Tichý oceán;
TUREČEK, Břetislav: Nesvatá válka o Svatou zemi – strhující reportáž o izraelsko –
arabském konfliktu, v níž autor využívá téměř
dvacetileté zkušenosti práce novináře Blízkého
východu.
Pro děti a mládež:
Jak dědeček měnil, až vyměnil – leporelo;
BREZINA, Thomas: Dračí meč. Rozhodující
bitva – dobrodružná knížka;
MASANNEK, Joachim: Fotbaloví divoši,
Marlon Číslo 10 – další příběhy dětí – fotbalistů, tentokrát o tom, čím je ohroženo mistroství
světa a kvalifikace mužstva;
PICHON, Liz: Úžasný deník, Tom Gates –
humorné zápisky školáka Toma. Příběh provázený množstvím komiksových ilustrací;
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: O mravenečkovi
z lesa – leporelo;
PRATCHETT, Terry: Šňupec – fantasy literatura;
RODDA, Emily: Tajemná země Rondo –
3 díly fantasy;
SCHEFFLER, Ursel: Detektiv Klubko. Zločin z modrého pokoje – detektivní příběh;
ŠTÍPLOVÁ, Ljuba: Pojď s koťaty do pohádky – knížka plná pohádek, říkanek, hádanek
a návodů na hračky. Určeno předškolním dětem;
WILSON, Jacqueline: Vzdušné zámky – příběh pro starší dívky se odehrává v Anglii, ve
druhé polovině 19. století. Hlavní hrdinka se
musí vyrovnávat se spoustou ústrků a bolesti,
které přináší život v nalezinci.
Knížky v angličtině:
KING, Stephen: The green mile (v češtině
Zelená míle) – psychothriller z prostředí americké káznice;
KOONTZ, Dean: The husband (v češtině
Manžel) – příběh, ve kterém je hrdina donucen všemi prostředky bojovat o záchranu milované manželky.

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

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

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

Knihovna nabízí
donáškovou službu
Donáška knih do domu je určena starším
občanům a občanům se sníženou pohyblivostí a všem, pro které je cesta do knihovny překážkou a přitom by si knihy rádi půjčovali.
Služba je bezplatná. Stačí se telefonicky
domluvit na čísle: 251 641 501.
Daniela Göttelová

Výherní čísla
6. kola knihovnické
tomboly
V Týdnu knihoven proběhlo 6. kolo knihovnické tomboly pro dětské registrované čtenáře. Vítěznými čísly jsou:
- číslo 15 vyhrává encyklopedii;
- číslo 38 vyhrává dobrodružnou knížku;
- číslo 11 vyhrává komiks.
V oddělení pro dospělé knížku vyhrává paní
Ludmila Šmeráková.
Vítězům gratulujeme a prosíme, aby si knihy
vyzvedli u nás v knihovně.
Irena Šilhánková
knihovnice

Knihy a kalendář
s historickými
pohlednicemi
V pokladně MěÚ můžete zakoupit následující publikace:
– Černošice, vilové město na Berounce,
– reedici knihy Dolní Berounka, mapu Karlštejnska,
– nově i stolní kalendář plný historických
pohlednic obcí Prahy-západ. V kalendáři najdete i jednu pohlednici z Černošic
a jednu z Dolních Mokropes.
Pavel Blaženín
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Srdečně zve město Černošice

VSTUP: PŘEDPRODEJ 140,- Kč, NA MÍSTĚ 150,- Kč 20:30
PAVLÍNA JÍŠOVÁ
hod
Českobudějovická rodačka a několikanásobná zpěvačka roku v čtenářské
anketě časopisu Folk a Country Pavlína Jíšová patří k výrazným zpěvačkám české
folkové a country scény a bývá médii označována jako "první dáma folku”.
Její hlas je možné slyšet na více než šedesáti albech. Své písně, texty a hudbu
představuje především ve své kapele Pavlína Jíšová a přátelé, ve které se také
doprovází na akustickou kytaru.
Do Černošic přijede se svou dcerou Adélou Lounkovou. Její barva vokálu a hudební cítění dokresluje a podtrhuje matčin projev.
Předprodej vstupenek v Minimarketu na černošickém nádraží.

VSTUP: 70,- Kč 16:00
4.11. SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ - DIVADLO PRO DĚTI
hod
ne
Pohádka o sličné Sněhurce, přátelství a lásce, která i zlobu a smrt překoná,
se odehrává na komediantském voze. Ten se promění v královskou komnatu, černý
DĚTSKÉ les i chaloupku se sedmi postýlkami a lavicí pro trpaslíky. V pohádce se zpívají písSrdečně zve město Černošice

ZTRACENÉ ILUZE
VSTUP: 100,- Kč 20:30
hod
Město Černošice Vás srdečně zve do Clubu Kina na koncert znovuobnovené
kapely Ztracené iluze, která hraje ve složení Bohumil Zatloukal – kytary, zpěv,
Vladimír Zatloukal – kytary, zpěv a Jamajka Koblicová – zpěv, rytmika atd.
Repertoár kapely je autorský, převážně z dílny Bohumila Zatloukala, s texty léty
prověřených kultovních textařů Pavla Šruta, Jana Kašpara, Františka Stralczynského a dalších. Jsou to folkrockové písně a balady postavené na dvou akustických či elektrických kytarách a samozřejmě zpěvu.
Srdečně zve město Černošice

VSTUP: 80,- Kč 20:00
ÚTĚK Z MS-1 FR / 2012 režie:J. Mather Sci-Fi 95 min
hod
Hrají:Maggie Grace, Guy Pearce, Peter Stormare, Vincent Regan, Tim Plester ...
Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před zločinci. Ti nejhorší z nejhorších
jsou drženi na místě, ze kterého není úniku. Mimo Zemi, uprostřed hlubokého
vesmíru. Prezidentova dcera Emilie Warnock navštíví v rámci humanitární mise
vesmírnou věznici MS One, ale krvavá vzpoura vězňů z Emilie učiní to nejcennější rukojmí. Ven ji může dostat jen jediný člověk. Bývalý špičkový vládní
agent Snow je svéhlavý a nekompromisní. Jeho současná pozice na špionážním
trhu je, mírně řečeno, špatná - čelí obvinění ze spiknutí proti USA. Od prezidenta dostává jedinečnou nabídku: nový život a svobodu výměnou za záchranu
první dcery Spojených států.
FESTIVÁLEK ZUŠ ČERNOŠICE
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 18:30
hod
ZUŠ Černošice Vás srdečně zve na podzimní hudební minifestiválek,
na kterém se Vám pod vedením paní profesorky Pavlíny Tomášové představí
instrumentální kapela Dech Band a pěvecká skupina Black Notes.

K tomu všemu nechybí laskavý humor a šťastný konec.

DIVADLO ničky, a to takové, které si děti snadno zapamatují a zpívají společně s herci.

6.11.
út
KINO

8.11.
čt
LIVE
9.11.
pá
LIVE

LIVE

ZNOUZECNOST
VSTUP: 90,- Kč 21:00
hod
Jako každý rok dorazí tato nestárnoucí plzeňská punková legenda
do Černošic, aby Kapitán Mlíko se svými plavčíky rozjel na prknech která znamenají svět nestárnoucí punk and roll adn roll and roll and .....
“Znouzectnost je potrhlá možnost, jak z toho mála, co v tomhle světě znamenáme, udělat jedinečnou a nenapodobitelnou událost. Znouzectnost je naše maskovaná blbost a tloušťka, je to stavění stojícího na hlavu a ležícího na nohy,
zkrátka princip koření. Prakticky to znamená, že když už můžeme hrát my, tak
může každý. To, co děláme, neděláme proto, že bychom chtěli změnit svět.
Děláme to proto, aby svět nezměnil nás." Golda, Déma, Caine ...

16.11. 10. NAROZENINY CLUBU KINO
“NÁMOŘNICKÁ BIRTHDAY NIGHT”
pá
LIVE VSTUP: V MASCE ZDARMA, BEZ MASKY 70,- Kč

20:00
hod

Club Kino Černošice zve všechny kapitány, piráty, plavčíky a mořské panny
na oslavu svých jubilejních desátých narozenin.
Opět nebude chybět řada překvapení, pro mořeplavce vybrané námořnické speciality, pro suchozemce hodně mokré drinky a pro tance chtivé ryčný šraml
Cactus Show Band, který se právě vrátil ze svého ročního turné po nočních klubech přístavního města Hamburg.
Čestnou salvu za zvuku řecké národní hymny odpálí úderem půlnoci z lodi
Titanic černošická námořní pěchota, nositel vyznamenání za zásluhy o potopení
EU. Za podporu děkujeme rejdařství ŠIBA, přístavnímu městu Černošice a všem
dobrovolným pirátům, kteří neváhali přiložit svou dřevěnou nohu k dílu.
Dále pak dámskému klubu “Siréna” z černošického sirotčince, jehož frekventantky se s láskou starají o sirotky místních rybářů utonulých v hlubinách vorvaní laguny. Zvláštní poděkování pak patří strážcům majáků, kteří nás
v pozdních nočních hodinách nenechají ztroskotat v temném příboji zamlžených
útesů a vždy nám pomohou bezpečně najít cestu do našich přístavů.

20:30
hod

LIVE

Charismatický Zdeněk Bína mistrovsky ovládá svou kytaru, která má neuvěřitelně
plný a živý zvuk. Neméně bravurně umí pracovat také se svým hlasem, zvukomalebně imituje cizí jazyky, často střídá dynamiku a tempo. Svým procítěným výrazem, zápalem pro muziku, svou bezbřehou energií a neskrývanou radostí z hudby
velmi intenzivně oslovuje posluchače. Během koncertu střídá jazz s latinou, flamenco s blues nebo cikánské melodie s arabskými. V akustickém programu ho
doprovází vynikající basista Jan Urbanec, ve kterém Zdeněk Bína našel kongeniálního muzikálně nadaného partnera, který svou precizní hrou na akustickou
čtyřstrunnou baskytaru dokáže nahradit perkuse.
Vstupenky na koncert obdržíte v předprodeji v minimarketu u černošického nádraží.
Srdečně zve město Černošice

17.11. ZDENĚK BÍNA & JAN URBANEC
VSTUP: PŘEDPRODEJ 120,- Kč, NE MÍSTĚ 140,- Kč
ACOUSTIC PROJECT
so

20.11.
út
KINO

19:30
hod

VSTUP: ZDARMA 20:00
VRTĚTI ŽENOU GB / 2012 režie: T. Waxler Komedie
hod
Hrají:Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Rupert Everett, Felicity Jones ...
Příběh mladého lékaře Mortimera Granvilleho (Hugh Dancy) se odehrává
ve viktoriánské Anglii. Pokrokovému Mortimerovi vadí, že většina nemocnic
ignoruje nejnovější lékařské teorie a výzkumy a nadále léčí pacienty pomocí pijavic a pouštěním žilou. Když ho vyhodí z posledního místa, skončí jako zaměstnanec Dr. Roberta Dalrympleyho, který se specializuje na léčbu žen trpících
"hysterií". Doktor Dalrympley spolu se svým nejlepším přítelem jsou k novým
metodám léčení naopak velmi otevření a každý experiment a novinku vítají
s nadšením. Společně sestrojí důmyslný nástroj /vibrátor/, který ženám podivuhodně rychle a efektivně umožňuje dosáhnout vytoužené úlevy a klidu...

VSTUP: 220,- Kč
24.11. PODZIMNÍ PLES
Srdečně Vás zveme na tradiční Podzimní černošický ples.
so
K tanci a poslechu hraje skupina Gambit.
PLES Rezervace vstupenek: tel. 602 221 014, nebo jan.fara@seznam.cz.

VSTUP: 70,- Kč 16:00
25.11. ŠKOLA MALÉHO STROMU - DIVADLO PRO DĚTI
hod
ne
Dramatizace velice populární stejnojmenné knížky o malém Indiánovi jménem
Malý strom z kmene Čerokí, který se po smrti svých rodičů dostane ke svéráznému
DĚTSKÉ dědečkovi a moudré babičce, kteří ho učí indiánské moudrosti - porozumění a lásce

svět, kde stromy mluví, vítr zpívá a kde přídomek naivní nemusí znamenat hloupý.

DIVADLO ke všemu živému i neživému. Jen dvě herečky a jeden hudebník tak na jevišti stvoří

30.11.
pá
LIVE

VSTUP: 190,- Kč 19:30
CHORUS ANGELUS A BENGA SHOW
hod
Unikátní hudební projekt založený na neobvyklém spojení dětského
pěveckého sboru a romské kapely
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus a romská kapela Benga Show pro Vás připravili unikátní společný koncert. Program koncertu bude složen výhradně
z romských písní v několikahlasé úpravě, kterou připravil romský hudebník
a moderátor Vojtěch Lavička, houslista kapely Benga Show.
Dalšími členy kapely jsou známí romští hudebníci: Vladimír „Žabák“ Demeter –
zpěv, kytara; Martin Sivák – basa, kytara; Radek Sivák – perkuse, bicí a Emil Cína
– kytara.
Na společný koncert s muzikanty, kteří už dlouho patří mezi romskou hudební
elitu Vás srdečně zve Chorus Angelus.

Club Kino, Fügnerova 263, 252 28 Černošice - tel.: 251 640 397
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10.11.
so

z města a okolí

