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Co vidíte jako největší strategickou prioritu Černošic?

ZDROJ: MěÚ Černošice

Na webových stránkách města se můžete
zapojit do další ankety. Tentokrát se týká
strategických priorit. Takhle vypadají průběžné výsledky:
Anketa je k dispozici na www.mestocernosice.cz
– přidejte svůj hlas!
Graf ukazuje stav 22. 2. v 8 hodin
– s celkovým počtem 319 hlasů.
Více informací k tématu strategických priorit
města se dočtete v textu „Jak pokračujeme
v klíčových prioritách?“ na straně 3.

-- Takhle by měla vypadat nová hala u základní školy. --
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Téma – omezení používání zábavní pyrotechniky
Na základě podnětu černošického občana jsme
na jednání rady města hlasovali nedávno o tom,
zda chceme či nechceme přijmout vyhlášku,
kterou by město regulovalo používání zábavní pyrotechniky. Hlasování radních dopadlo: 6 proti,
1 se zdržel. Toto téma však vzbudilo další reakce
a diskuse, a proto se mu budeme v příštím čísle
věnovat podrobněji. Konečné slovo v této věci
má zastupitelstvo, které je zákonem ustanoveno
k přijímání či rušení místních vyhlášek.

Svoje názory na uvedenou problematiku
prosím pište na adresu redakce@mestocernosice.cz nebo v písemné formě doručte do
podatelny úřadu v Riegrově ulici (ve večerních
hodinách a o víkendech lze využít i schránku
přede dveřmi úřadu, kterou pracovnice podatelny pravidelně vybírají).
Pro začátek cituji z webových stránek ministerstva vnitra: Obce nejsou oprávněny
prostřednictvím obecně závazné vyhlášky

Příští veřejné zasedání zastupitelstva
se koná ve čtvrtek 7. 3. od 19.00 v Club Kinu.

přistoupit k plošnému paušálnímu zákazu používání pyrotechnických předmětů na svém
území. Takový zákaz lze stanovit ve vztahu
k určitým veřejným prostranstvím, vyžaduje-li
to zajištění místních záležitostí veřejného pořádku např. s ohledem na potřebu ochrany
obecního majetku.
Daniela Göttelová
místostarostka

Uzávěrka příštího čísla IL je v pátek 15. 3.
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Po zimě se dokončí „cyklotrasy pro místní dopravu“

Na břehu řeky od mokropeské pláže po proudu dolů se nebude stavět cyklostezka.
To je zásadní nedorozumění, které vede ke zbytečným obavám. Dovolte mi vysvětlit,
co a proč se chystá.
Rozpočet města je velmi omezený, a tak na
opravy komunikací v okrajových částech,
v chatových oblastech, z našich vlastních prostředků není a nebude. Proto jsme využili jedi-

inzerce
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nečné možnosti dotačního programu ROP na
„komunikace pro místní cyklodopravu“ – jeho
hlavním kritériem bylo, že přihlášené projekty
mají zlepšit občanům dopravu do sousedních

obcí nebo uvnitř obce. Přihlásili jsme se do
něj (formálně skrze svazek obcí Region Dolní
Berounka) s projektem na zpevnění cest skrze
chatovou osadu Lavičky na Dobřichovice (tam
jsme již dříve řešili stížnosti na špatný stav komunikace), skrze chatovou osadu Na Vírku na
Radotín (návaznost na již hotový úsek od jezu
kolem betonárny), ulici Ke Skále (příjezd k že-

z radnice
lezničnímu mostu, opakované stížnosti na
prašnost) a cestu Pod Hladkou Skálou na
břehu řeky od pláže dolů. Tento úsek byl
zařazen nejen kvůli zkvalitnění příjezdu pro
obyvatele chat, ale hlavně abychom umožnili jeho využití místní veřejností – třeba pro
děti, které dnes na kolečkových bruslích
nebo na kolech jezdí mezi auty po ulici
Zdeňka Lhoty a Topolské (z obou opakované stížnosti na nebezpečné situace).
Ze všech čtyř částí projektu byla potřeba
zahrnutí úseku Pod Hladkou Skálou nejméně jednoznačná, nicméně jsme se nakonec
pro ni rozhodli – s vědomím rady, zastupitelstva i veřejnosti. Věříme, že její realizace
bude pozitivním přínosem. Zbytečné či přehnané jsou obavy, že oblastí budou jezdit
davy pražských cyklistů. Ti vůbec nebudou
mít žádný důvod sem sjet – úsek nebude
značený jako cyklostezka, není na průjezdní trase městem, cyklisté se jistě i nadále
budou držet na ulicích Topolské, Dr. Janského a Zd. Lhoty. Mimochodem, naprosto
obdobná komunikace na břehu řeky o pár
set metrů níže – velmi podobný úsek ulice
Ukrajinská – je v asfaltu už dávno.
Podíl dotace na uznatelných nákladech
je 80 % – tedy podle původního rozpočtu
13,8 mil. Kč k dobru. Nakonec to bude
v absolutní výši méně, protože se celá zakázka vysoutěžila za nižší cenu, podíl města zůstává na 20 %. Informace k projektu
již dávno, samozřejmě, visí na městském
webu.
Právě v části od pláže dolů dojde zřejmě ke zkrácení trasy. Po nečekané změně
v katastru nemovitostí, který na konci loňského roku „upřesnil“ hranice pozemků, se
najednou komunikace místy ocitla mimo pozemky Povodí, od něhož máme souhlas se
stavbou. Katastr je zapsal do listů vlastnictví
soukromých osob – a celkem překvapivě
osob většinou již nežijících a bez dědiců.
To znamená dlouhý proces, než nakonec
nejspíš připadnou státu. Na to nelze čekat,
a tak asfaltový úsek nepovede po břehu až
do Madridské ulice, ale zřejmě pouze po
Kubánskou, celkem asi 470 metrů po břehu a pak 70 metrů Kubánskou ulicí.
V části podél valu u fotbalového hřiště
bude vedle třímetrového asfaltového pásu
ještě upravená štěrková cestička pro pěší.
Součástí širšího záměru je také zkrášlení prostoru u pláže – tam, kde jsou dnes
sloupky. Mezi kamennou ohrádkou pláže
a volejbalovým kurtem bude místo písku
trávník. Máme také již projekt na úpravu
stávajícího parkoviště nad pláží. Dle finančních možností chceme doplnit herní a volnočasové prvky na val mezi hřištěm a řekou
a na severním konci valu udělat jednoduché přírodní schody směrem k řece. Posledním, co bude zbývat k celkově lepšímu
vzhledu této klidové oblasti, pak bude někdy v budoucnosti oprava ulice Na Drahách
podél fotbalového hřiště, třeba jako zóny
pro pěší.
Filip Kořínek

Jak pokračujeme v klíčových prioritách?
XXRekonstrukce železnice – proběhla
veřejná prezentace v rámci zasedání zastupitelstva 31. 1.; zastupitelstvo následně schválilo dosavadní postup jednání ze strany vedení
města – včetně požadavku na mimoúrovňové
křížení (podjezd) místo dnešního přejezdu
v Černošicích (podjezd by měl být až na úrovni betonárny) a zřízení třetí koleje na mokropeském nádraží k zajištění vyšší frekvence
osobních vlaků; SŽDC na naši žádost prověří
variantu s podjezdem v Mokropsech na Dr.
Janského. Celý projekt musí projít procesem
posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
a následně územního rozhodnutí. Optimistický scénář teď počítá s realizací rekonstrukce
v letech 2016-2018.
XXPřestavba a přístavba radnice – zastupitelstvo schválilo doporučení investiční
komise a rady, vybrat k dalšímu rozpracování
z pěti architektonických návrhů dva – Jestico
+ Whiles a Qarta. Oba ateliéry pak souhlasily,
že si s vedoucími jednotlivých odborů a složek
města na dvou půldenních setkáních upřesní
konkrétní požadavky a zdarma dopracují studie. Necháme si také předložit nabídku na
zpracování prováděcího projektu a znovu
prověřené odhady nákladů na realizaci. Na
jaře bychom mohli vybrat vítězný návrh a jeho
autorovi za již pevně stanovenou a v rozpočtu
zahrnutou cenu 500 tis. Kč zadat zpracování
projektu pro stavební povolení, včetně výkazu
výměr. Nutnou podmínkou realizace je dokončení aktuálně projednávané změny územního
plánu, která umožní prodej pozemků úřadu
v Riegrově a policie v Kladenské, s předpokládaným výnosem cca 15 mil. Kč. Stavba
by mohla za ideální konstelace začít v příštím
roce (2014).
XXRekonstrukce komunikací – zastupitelstvo schválilo přijetí úvěrového rámce od
České spořitelny. Do výběrového řízení rada
vybrala zatím 8 ulic a 4 úseky chodníků. Po
uzávěrce tohoto čísla, 22. února, proběhla
elektronická aukce na výběr stavební firmy.
XXSportovní hala u ZŠ – pokračuje příprava prodeje městských pozemků Na Pískách

– včetně nutné součinnosti s obcemi Kosoř
a Třebotov; očekávaný čistý výnos z prodeje je
cca 15 milionů. Do celkových 30–40 mil. Kč
stavebních nákladů budeme potřebovat doplnit peníze z dotace (šance je ale mizivá), úvěru
a/nebo odprodeje zbytků městského majetku. Projekt je hotový. Očekávaný neúspěch
žádosti o dotaci MŠMT přinese nutnost redukovat nebo zpomalit postup při rekonstrukcích
komunikací. Některé další ze seznamu vypadnou, na jiné dojde později. S touto možností
jsme počítali.
Současně jednáme o možnosti získat do vlastnictví města další pozemky pod školou, která
kromě tělocvičny také potřebuje malý atletický
ovál, nová parkovací místa a důstojný prostor
pro setkání a vystoupení pod širým nebem.
XXRekonstrukce a intenzifikace ČOV
– po napínavých okamžicích na konci roku,
kdy vinou prodlení na straně krajského úřadu
hrozilo vyřazení, je naše žádost zpět ve hře.
Během jara by mělo být rozhodnuto. Podle
všech signálů máme v bodovém hodnocení
vysoké šance na úspěch.
Na čem dalším aktuálně pracujeme?
• Výstavba nového hřiště u základní školy (realizace o letních prázdninách).
• Dostavba a vybavení kulturně-společenského
sálu v Centru Vráž (dokončení do září).
• Řešíme i nadále několik soudních sporů, jejichž příčina spadá do období předchozího
vedení.
• Pokračuje projednávání nových podmínek
pro pronájmy nebo odprodeje různých kousků městských pozemků, zejména v chatových
oblastech.
• Zatím si nevíme rady, jak rozhodnout o případném dokončení návsi u kostela.
• Připravujeme zkušební provoz odstavených
zdrojů pitné vody, abychom výhledově mohli
snížit objem nákupu pražské vody – od letošního roku zase o cca 10 % dražší.
• …a na spoustě dalších věcí, které se sem už
nevejdou nebo by Vás možná nezajímaly ;-))
Filip Kořínek

Daňové přiznání můžete podat i v Černošicích
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště Praha-západ bude úřadovat ve
čtvrtek 21. 3. 2013 od 13.00 do 18.00 hodin v budově Městského úřadu Černošice,
Riegrova 1209, Černošice.
Budou zde k dispozici úředníci finančního úřadu za účelem poskytnutí konzultací
daňovým subjektům ohledně daňové problematiky a zajištění vybrání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob v období
podávání daňových přiznání za rok 2012.
Termín byl zvolen především s ohledem na
zkušenosti z minulých období, kdy byl zájem
poplatníků o daňovou problematiku a podávání daňových přiznání koncentrován převážně do posledního březnového týdne. Letos

je to pouze jeden den. Stále více poplatníků
totiž využívá podání daňového přiznání elektronickou formou a zároveň nedošlo k výrazným změnám ve formuláři daňového přiznání
k dani z příjmů fyzických osob ani v zákoně
o daních z příjmů.
V úřední dny (pondělí a středa) je žádoucí, aby pracovníci byli přítomni na svém pracovišti v Praze, kde jsou rovněž k dispozici
veřejnosti, proto je termín v Černošicích plánován na čtvrtek.
Formuláře k podání Přiznání k dani z příjmu fyzických osob jsou k dispozici v podatelně MěÚ Černošice.
Jana Ullrichová
vedoucí finančního odboru
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Velká novela stavebního zákona
Od 1. 1. 2013 začala platit dlouho očekávaná a diskutovaná novela
stavebního zákona. Přinesla určité změny procesů povolování staveb.
A Vy se určitě ptáte, co to znamená pro Vás občany. Zkusíme Vás seznámit
s nejzásadnějšími změnami.
Od kdy platí?
Velká novela stavebního zákona je v platnosti
od 1. 1. 2013.
Jak budou vyřizovány žádosti podané před
začátkem platnosti novely stavebního zákona?
Všechny žádosti podané do 31. 12. 2012 budou vyřízeny podle původního znění stavebního
zákona, který byl v platnosti v době podání, a to
včetně platby výše správního poplatku.
Co přinesla velká novela stavebního zákona?
Přinesla určité změny ohledně povolování
staveb, snaží se být přátelštější ke stavebníkům, snaží se o srozumitelnost a definování
jasných podmínek pro stavebníky i účastníky
řízení. Jasněji definuje nejen specifikaci účastníků, ale i jejich práva.
Největší změnou je přímé informování vlast-

níků při územním řízení, dosud se územní řízení
doručovalo účastníkům veřejnou vyhláškou,
což znamenalo pravidelně sledovat úřední desku, v řízení podle nově platného zákona budou
všichni účastníci obesláni.
Jedinou výjimkou, kde se doručuje veřejnou
vyhláškou vždy, je řízení, kde je větší počet
účastníků než 30.
Dále se rozšířil výčet staveb, které nepotřebují za určitých podmínek žádný veřejnoprávní
titul, tudíž žádné povolení nepotřebují, ale je to
často určené velmi specifickými podmínkami.
Změnily se některé podmínky v různých typech řízení.
Nejlepším řešením je, pokud budete chtít
provádět nějakou stavbu, stavební nebo terénní úpravy, nebo dělit či scelovat pozemek, či
jakoukoliv jinou činnost podléhající stavebnímu
zákonu, přijít na stavební úřad a odborní referenti Vám rádi poradí jak v jednotlivém konkrétním případě postupovat.

Poděkování hasičům
– likvidace požáru hotelu Kazín

Zásadní změnou, související s velkou novelou stavebního zákona, je změna výše jednotlivých správních poplatků za jednotlivá
řízení a skutečnost, že při povolování několika stavebních objektů najednou, jednou
žádostí, se poplatky za všechny povolované objekty sčítají.
Marie Špačková
vedoucí odboru stavební úřad

Příklad rozdílu výše poplatku platícího
do konce roku 2012 a nově pro novostavbu rodinného domu:
Příklad poplatků od 1. 1. 2013:
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (POLOŽKA 17)
rodinný dům

1.000 Kč

oplocení

1.000 Kč

bazén

500 Kč

systém likvidace
dešťových vod

1.000 Kč

část kanalizační přípojky

1.000 Kč

venkovní vodovodní rozvody

1.000 Kč

elektrický rozvod od RE

1.000 Kč

NTL plynové odběrné zařízení

1.000 Kč

STAVEBNÍ POVOLENÍ (POLOŽKA 18)
rodinný dům
FOTO: Petr Kubín

CELKEM

5.000 Kč
12.500 Kč

Za stejné povolení do konce roku 2012
byla platba za UR i SP: 1.300 Kč.
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-- Hotel Kazín hořel hned dvakrát. --

Vážení spoluobčané,
rád bych touto cestou poděkoval jednotce
sboru dobrovolných hasičů Mokropsy za
úspěšný zásah při likvidaci požáru, který propukl 24. 1. 2013 v časných ranních hodinách
v prvním patře hotelu Kazín.
Za spolupráce jednotek hasičů z HZS hl.
m. Prahy HS-8, HZS Řevnice, JSDH Mokropsy a posilové JSDH Dobřichovice se požár podařilo za dvě hodiny zcela zlikvidovat.
Bylo evakuováno 28 lidí, ošetřeno 17 lidí,
z nichž bylo 5 odvezeno na ošetření do motolské nemocnice. Pravděpodobnou příči-
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nou požáru bylo vznícení přívodního kabelu
k lampičce.
O dva týdny později, v pátek 8. února večer, se hotel Kazín vzňal znovu (v jiné části budovy) a i tentokrát naši dobrovolní hasiči pod
vedením Tomáše Havlíka přispěli k záchraně
několika lidských životů díky včasnému a kvalitnímu zásahu. Při akci došlo ke zranění dvou
členů jednotky. Po tomto druhém požáru bylo
stavebním úřadem již zcela zakázáno další
užívání objektu.
Děkuji našim hasičům za rychlost, obětavost a profesionální přístup.
Filip Kořínek, starosta

mestocernosice.cz, e–mail inzerce: inzerce@mestocernosice. cz | Adresa redakce:
MěÚ Černošice, Karlštejnská 259 | Sazba:
milan.pavlicek@napilno.cz | Tisk: Calamarus,
s. r. o., Praha 9 | Evidenční číslo: MKČR
14138 | Náklad: 2 800 výtisků | Redakce
si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. |

Uzávěrka příštího čísla je
v pátek 15. 3.
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Zpráva o činnosti
Městské policie
Černošice za rok 2012
Městská policie Černošice
v roce 2012 působila kromě
samotných Černošic ještě na
území dalších 16 obcí. Při své
činnosti strážníci odpracovali
celkem 50.652 hodin. Z toho
bylo odpracováno 11.392 hodin služebnou
Vestec, 14.066 hodin služebnou Rudná
a 25.194 hodin služebnou Černošice. Samotné město Černošice má k dispozici kapacitu 80 hodin týdně dvoučlenné hlídky.
Městská policie dnes disponuje dvěma radary pro měření rychlosti, z toho jeden má
funkci nočního vidění. V Černošicích se měřilo nejen na krajské II/115 (Dobřichovická,
Vrážská, Radotínská), ale nárazově také na
dalších vnitřních komunikacích včetně Karlštejnské, Slunečné, Kladenské, Dr. Janského a dalších.
Za celý rok naše policie projednala 2.478
přestupků v blokovém řízení, přičemž na pokutách uložila celkem 1.846.700 Kč. Dalších 233 přestupků a 7 jiných deliktů bylo
předáno k projednání do správního řízení.
Policii ČR bylo oznámeno 125 podezření ze
spáchání trestného činu. Strážníci provedli
182 odchytů zvířat, která se ve většině případů podařilo vrátit majiteli. Zaznamenali jsme
2 fyzické útoky na strážníky.
Gregor Dušička
velitel Městské policie Černošice

Několika větami...
• Jaká ulice, takový názor. Dostáváme naléhavé
žádosti od lidí, jejichž ulice není opravená – v poslední době např. Jižní, Nad Statkem, Erbenova,
Střední aj. Naopak dopisy a články v IL, že jsou
i jiné priority (ano, pracujeme na nich taky), bývají z pera někoho, kdo už ulici má – v poslední
době např. z Karlické, Lidické, Jahodové. Nekritizuji, chápu to. Jen je dobré si to uvědomit.
• Ve městě se zvýšil počet vloupání. Souvislost
s Klausovou amnestií zatím není prokázána.
• Karel Schwarzenberg získal v Černošicích ve
2. kole vysokých 77,47 % hlasů – tím jsme se
zařadili celorepublikově na 3. místo mezi městy
a obcemi nad 1000 hlav, hned za Pec pod Sněžkou (85,19 %) a Špindlerův Mlýn (79,34 %). Na
prezidentský post jsme ho ale bohužel nevynesli… Na Nejvyšší správní soud v zákonném termínu dorazilo asi 40 stížností na lživou kampaň
Miloše Zemana.
• Oživení, o. s., prověřilo skutečný stav v 18
městech, která se aktivně zapojila do mapy
„Města obce bez korupce“ (mapa.bezkorupce.
cz) – Černošice mezi nimi dopadly nejlépe se
známkou 1,8, druhá skončila Česká Lípa s 3,0.
Červených teček je v mapě republiky bohužel
řádově více než zelených.
• Dvakrát hořelo v hotelu Kazín užívaném jako
ubytovna. V obou případech naši dobrovolní
hasiči s podporou jednotek z Prahy a Řevnic
zachránili několik lidských životů. Po prvním požáru bylo povoleno částečné užívání objektu, po
druhém stavební úřad objekt už zcela uzavřel.
Vyšlo najevo, že velká část jeho osazenstva
byli neplatiči, majitelka se proto odmítla posta-

rat o jejich náhradní ubytování. Na první noc jej
postiženým zajistilo město. Další osud objektu je
nejistý. Při druhém zásahu se zranil velitel naší
jednotky.
• Webová anketa ukázala, že asi ve třetině případů lidé z místní pošty kvůli frontě rovnou odejdou. Další třetina tam čeká čtvrt hodiny nebo
déle.
• Zhruba stovka domácností stále nesplnila
svoji povinnost podepsat smlouvu na zásobování pitnou vodou a odvod splaškových vod, a tak
město bude muset přistoupit k dalším krokům.
• Na komoditní burze jsme znovu nakoupili plyn
a elektřinu, tentokrát jsme přibrali nejen místní
školy a Aquaconsult, ale také celé město Řevnice, včetně jeho škol a servisní společnosti
EKOS. Řevnicím jsme ušetřili asi 700 tisíc korun
– sobě o něco méně, protože jsme měli výchozí cenu již nižší od loňského nákupu. Příště rádi
přibereme další obce.
• Po vzoru Říčan chceme do budoucna zorganizovat také sdružený nákup elektřiny a plynu
pro občany města.
• Lednové ledy na Berounce odešly samy, takže pro novináře a reportéry, kteří povodňovou
hrozbu v Černošicích vždy bedlivě sledují, jsme
tentokrát nebyli zajímaví.
• O důležitých rozhodnutích rady a zastupitelstva si
přečtěte v zápisech uvnitř
listu.
Filip Kořínek, starosta@
mestocernosice.cz
tel. 604 851 754

Velké změny ve fungování MP v ostatních obcích v roce 2013
Díky působení městské policie ve více obcích lze
lépe vykrývat kapacity v případě nemocí či dovolených, dosahujeme určitých úspor z rozsahu
a také Černošice dostávají svému regionálnímu
významu jako obec s rozšířenou působnosti (ačkoliv do ní městská policie nespadá) a v regionu
největším počtem obyvatel, úředníků i rozpočtem.
Pro obce pak práce naší policie, s níž vyjadřují vesměs značnou spokojenost, přináší zvýšení bezpečnosti za nižších nákladů, než kdyby si obecní
či městskou policii provozovaly samy. Společné
velení za celou oblast zvyšuje efektivitu, jak se
to projevilo třeba při loňské loupeži v černošické prodejně drogerie – na zásah se sjelo hned
několik hlídek a mezi Černošicemi a Radotínem
pachatele dopadly.
Rudensko za nových smluvních podmínek?
Na konci roku 2012 nicméně město podalo
výpověď z 8 veřejnoprávních smluv v oblasti služebny Rudná, neboť tyto smlouvy, které vznikaly
na počátku roku 2009, již v mnohém nevyhovovaly. Zároveň bylo konstatováno, že cílem není
skutečné zrušení služby, ale aktualizace smluv
z hlediska finančních nákladů a kontroly výkonu
služby ze stran obcí. Na základě podrobného
rozboru rozpočtu městské policie byl nově stanoven transparentní způsob výpočtu férové ceny
pro další roky, který byl předložen k projednání

dotčeným obcím. V nejbližších týdnech by mělo
být jasné, zda a za jakých podmínek bude naše
policie na Rudensku dále fungovat.
Končíme ve Vestci…
V prosinci jsme naopak my s překvapením obdrželi výpověď od obce Vestec, kde máme detašované pracoviště. V této obci naše městská policie působí s krátkou přestávkou od roku 2008.
V roce 2011 byla původní smlouva z finančních
důvodů přerušena výpovědí ze strany Černošic,
ale po tříměsíční přestávce byla činnost na žádost
Vestce obnovena. Oproti původní smlouvě došlo
k navýšení rozsahu činnosti a ke zřízení detašovaného pracoviště. Přestože ještě v létě 2012
starosta Vestce v přímém kontaktu se starostou
Černošic pěl chválu na činnost naší policie, koncem roku zřejmě pod tlakem některých vesteckých zastupitelů otočili a rozhodli se zřídit si policii
vlastní.
Výpověď Vestce nám způsobila nemalé komplikace, neboť tamní služebna pokrývala i další tři
obce – Ohrobec, Dolní Břežany a Zlatníky-Hodkovice. Tyto smlouvy jsme po výpovědi od Vestce
museli vypovědět, protože jejich pokrytí by samostatně nebylo únosné. Postup Vestce považujeme za poněkud sporný. Předpokládáme, že bude
chtít převzít značnou část našeho dobře fungujícího týmu. Černošice, které tu kvalitní a stabilizo-

vaný tým strážníků vybudovaly, ponesou finanční
náklady s ukončením činnosti jen zhruba rok po
podpisu současné smlouvy. Podle našich výpočtů vyjde Vestci vlastní služebna dráž a nemusí
být schopna zajistit službu v dosavadním rozsahu
a kvalitě. Ale takové je již jejich rozhodnutí.
Zájem o naše služby v okolí Berounky
Před koncem roku bylo město předběžně osloveno několika dalšími obcemi se žádostí o pomoc
při zajištění místních záležitostí veřejného pořádku. Jedná se o Řevnice, Hlásnou Třebaň a Lety.
Později se přidala také Řitka. Vzhledem k tomu,
že se nacházejí ve spádové oblasti Černošic
a jsou dobře dostupné, k jejich obsluze by nebylo třeba zřizovat nové pracoviště. Již dnes pokrýváme území Dobřichovic a Karlíka. K projednání
veřejnoprávních smluv s těmito obcemi a jejich
následnému předložení zastupitelstvu dojde po
vyjasnění situace na služebně Rudná.
Pokrytí více sousedících obcí v regionu je výhodou z hlediska minimalizace trestné činnosti
v širší oblasti a také náklady jsou pak pro všechny obce nižší. V dnešní době je městská policie
nezbytnou složkou prevence trestné činnosti také
kvůli dlouhodobému omezování rozsahu působnosti státní policie, tj. Policie ČR.
Filip Kořínek, starosta
a Gregor Dušička, velitel MP Černošice
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z radnice

NEZAPOMEŇTE! Termín úhrady za odpad je 31. března
V letošním roce poprvé nerozesílá radnice složenky na poplatek za odpad. Poplatníky jsou
všichni občané hlášení k trvalému pobytu v Černošicích (včetně cizinců) a všichni majitelé nemovitostí (tj. chat, bytů a rodinných domů), kde
není hlášena žádná fyzická osoba. O případné
odpuštění poplatku lze žádat v případech stanovených v Obecně závazné vyhlášce města Černošice č. 4/2012, o místních poplatcích. Poplatek za odpad lze uhradit v hotovosti na pokladně
úřadu v Černošicích, Riegrově ulici nebo v Praze 2, Podskalská 19, bezhotovostním převodem
na účet města či složenkou na poště.
Nevíte-li svůj variabilní symbol, který je nutno při platbě uvést, kontaktujte pracovnice
finančního odboru – paní Ovečkovou na tel.

221 982 518 nebo paní Vrátnou na tel. 221 982
527 nebo na mailu financni@mestocernosice.
cz. Obě pracovnice vám váš variabilní symbol
ochotně sdělí a rovněž vám zodpoví případné
dotazy.
Rozhodnutí nerozesílat složenky vychází ze
snahy města ušetřit na poštovném a materiálových nákladech (cca 90 tis. Kč), a proto prosím
všechny, kterým nečiní problém uhradit poplatek za odpad i bez složenky, aby tak učinili.
Všem, kteří poplatek do konce března nezaplatí, bude v průběhu dubna zaslána z úřadu
upomínka, jejíž součástí bude i složenka s potřebnými údaji.
Na základě letošní zkušenosti zváží vedení
města, jak budeme postupovat v příštím roce -

zda ponecháme tento nový systém, anebo se
vrátíme ke klasickému rozesílání složenek.
Pokladny v Černošicích i v Praze jsou otevřeny každý den:
Po a St: 		
8.00–17.00
Út, Čt a Pá:
8.00–12.00
Daniela Göttelová, místostarostka

Akce velkoobjemové
kontejnery jaro 2013
Svoz velkoobjemového odpadu
proběhne na těchto
stanovištích ve dnech
• 16. 3. 2013 od 8.00 do 12.00

Měření rychlosti na Dobřichovické
Na Dobřichovické, kde projede 2500–
3000 aut denně v jednom směru, byla
instalována digitální měřicí tabule, která
na tomto hlavním tahu pomáhá mapovat
a regulovat dopravu. Pro ukázku přinášíme
data za první dva týdny února 2013.
Z výstupů je zřejmé, že pouze 1,6 % vozů
zde překračuje rychlost 70 km/h, dalších
13,4 % překračuje šedesátku. Kolem 85 %
aut tedy jede rychlostí kolem 40–50 km/h
nebo pomaleji, což je celkem pozitivní zjištění. Extrémních překročení rychlosti je
v řádu jednotek, a navíc to nemusí nutně
být piráti silnic, ale třeba záchranka nebo
policie.
Gregor Dušiška
velitel Městské policie Černošice

Rychlost
Počet vozidel Podíl vozidel
(km/h)
0
0
0,00 %
10
0
0,00 %
20
173
0,45 %
30
1 643
4,24 %
40
9 958
25,72 %
50
21 121
54,56 %
60
5 201
13,43 %
70
513
1,33 %
80
84
0,22 %
90
13
0,03 %
100
4
0,01 %
110
3
0,01 %
Celkový počet
38 713
100,00 %
FOTO: Petr Kubín

-- Většina řidičů rychlost v obci dodržuje. --

Kontejnery na textil
Vyřadili jste staré oblečení či třeba lůžkoviny? Nevyhazujte je, jiným se ještě mohou hodit.
Odložit je můžete do kontejnerů na obnošený textil, které jsou od února natrvalo v Černošicích
umístěny. Jeden najdete v Topolské ulici před areálem technických služeb a druhý ve Vrážské
ulici před Domem s pečovatelskou službou.
Dana Jakešová
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n Mokropeská (roh na Višňovce)
n Vráž (samoobsluha u trafiky)
n U Mašitů n Mokropsy (Šeříková)

• 23. 3. 2013 od 8.00 do 12.00
n Mokropsy (Dr. Janského)
n Černošice (Libušina)
n Černošice (Karlická)
n Černošice (u kostela)

• 30. 3. 2013 od 8.00 do 12.00
Černošice (Poštovní) n Mokropsy (u pekárny)
n Vráž (Husova – Majakovského)
n Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)

• 6. 4. 2013 od 8.00 do 12.00
n Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
n Karlštejnská (u trafostanice)
n Černošice (Radotínská – Sadová)
n Černošice (v Kosině)

• 13. 4. 2013 od 8.00 do 12.00
Chatové osady
n Na Vírku n Na Drahách (u hřiště)
n V Habřinách n V Lavičkách

Velkoobjemové kontejnery nám slouží
pro:
4 starý nábytek – skříně, postele, stoly,
židle, křesla…
4 koberce, linolea, matrace…
4 zdravotní keramiku – umyvadla, záchody
4 kovový odpad – motory, kovové nosníky,
smaltované plechy, kola, dřezy, vany…
Co do kontejnerů nepatří:
7 stavební odpad – suť – při přestavbě si
každý investor tyto odpady odstraňuje
podle zákona č. 185/2001 Sb. na vlastní
náklady
7 pneumatiky – při nákupu nových jsou prodejci povinni staré odebrat bezplatně
7 sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům Mokropsy), lednice – nebezpečný odpad (zdarma do TS), barvy,
ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS)
7 bioodpad (větve, tráva apod. se sváží každou středu z hnědých nádob určených
na bioodpad nebo lze odevzdat na sběrném místě v areálu OTS).
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy
kontejnerů, odpad ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali okolí!

z radnice

Ze 70. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 20. 12. 2012
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o jednání s IPPOS
Bohemia, s. r. o., ve věci postupu výstavby ulic
Berounská a V Mýtě, které jsou ve značném
prodlení vzhledem k termínu dokončení dle SoD
a souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo se společností IPPOS Bohemia, s. r. o.,
jehož předmětem je jednak zúžení předmětu díla
a rovněž snížení ceny díla;
• bere na vědomí informaci o výsledku jednání s
věcně a místně příslušným orgánem státní správy
lesů týkající se žádosti o oddělení lesního pozemku parc. č. 4049/1; revokuje usnesení č.
R/69/21/2012 pod bodem I. schválené radou
města dne 26. 11. 2012 týkající se záměru prodeje pozemků č. parc. 4046 o výměře 46 m2,
4047 o výměře 24 m2 a 4049/16 o výměře 316
m2, který vznikne oddělením z pozemku č. parc.
4049/1 podle geometrického plánu č. 31257/2007 ze dne 12. 1. 2007, za cenu obvyklou
min. 500 Kč/m2 a souhlasí se záměrem prodeje městských pozemků č. parc. 4046 o výměře 46 m2 a č. parc. 4047 o výměře 24 m2 dle
geometrického plánu č. 3125-7/2007 ze dne
12. 1. 2007, oba v obci a k. ú. Černošice, za
cenu dle znaleckého posudku 500 Kč/m2;
• bere na vědomí informaci o výsledku jednání s věcně a místně příslušným orgánem státní

správy lesů týkající se žádosti o oddělení lesního
pozemku parc. č. 4049/1; revokuje usnesení
č. R/68/14/2012 pod bodem II. - 2 - 3) schválené Radou města dne 26. 11. 2012 týkající se
záměru prodeje městských pozemků nejméně
za cenu dle znaleckého posudku parc. č. 4048
o výměře 22 m2 a části 4049/1 o výměře cca
400 m2 za cenu 500 Kč/m2; souhlasí 1) se
záměrem pronájmu městského pozemku parc.
č. 4049/17 o výměře 305 m2 v obci a k. ú. Černošice, který vznikne oddělením od parc. č. 4049
geometrickým plánem č. 4042 - 216/2012 ze
dne 12. 12. 2012, za cenu dle znaleckého posudku 25 Kč/m2/rok a 2) se záměrem prodeje
městského pozemku parc. č. 4048 o výměře 22
m2 v obci a k. ú. Černošice za cenu dle znaleckého posudku 500 Kč/m2;
• souhlasí s nabídkou na pronájem části pozemku
č. parc. 479/1 o výměře 16 m2 v obci a k. ú. Černošice za cenu 50 Kč/m2/rok;
• souhlasí s nabídkou na pronájem pozemků parc.
č. 3926 o výměře 41 m2 a parc. č. 3935/11
o výměře 118 m2, oba v obci a k. ú. Černošice,
za cenu 50 Kč/m2/rok;
• souhlasí s nabídkou na pronájem pozemků
parc. č. 4032 o výměře 46 m2 a parc. č. 4033/2
o výměře 91 m2, oba v obci a k. ú. Černošice, za
cenu 25 Kč/m2/rok;

• souhlasí s nabídkou na pronájem pozemku
parc. č. PK 692/1 v obci a k. ú. Černošice o výměře 4.418 m2 v obci a k. ú. Černošice za cenu
9 Kč/m2/rok a se splatností nájemného ve třech
splátkách; souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
na pozemek parc. č. PK 692/1 na dobu určitou
5 let, s možností výpovědi s výpovědní lhůtou 6
měsíců;
• souhlasí s bezúplatným převodem pozemků
KN 4096/3 a KN 4098/35 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR do
vlastnictví města Černošice a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit bezúplatný převod
pozemků.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI
UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje odpisový plán MŠ Topolská; navýšení
provozního příspěvku MŠ Topolská na rok 2012
ve výši 14.496 Kč; rozpočtové opatření č. 87;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 86;
• schvaluje darovací smlouvu, kterou se dárce –
Muchovo muzeum, s. r. o., Panská 7/890, Praha 1 zavazuje darovat městu ve dvou splátkách
finanční příspěvek 500.000 Kč na realizaci dětského hřiště v ul. Pod Školou v Černošicích.

z 71. jednání Rady města Černošice ze dne 7. 1. 2013
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice:
• jmenuje pí Novotnou - Kuzmovou vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Černošice s účinností od
1. 4. 2013;
• schvaluje dle zákona o obcích změnu organizační struktury MěÚ Černošice s účinností od 1. 2.
2013: zřízení oddělení dopravy a správy komunikací odboru stavební úřad; převedení pravomocí
oddělení dopravy a správy komunikací odboru
dopravy do odboru stavební úřad; převedení
pravomocí úseku dopravy odboru stavební úřad
v přenesené působnosti do odboru stavební úřad;
převedení pravomocí úseku dopravy odboru stavební úřad v samostatné působnosti do odboru
investic a správy majetku; zrušení úseku dopravy
odboru stavební úřad včetně pracovního místa
referent dopravy; převedení pravomocí oddělení
registru řidičů odboru dopravy do oddělení registru vozidel odboru dopravy s výjimkou činností
zkušebních komisařů; zřízení oddělení evidence
vozidel a řidičů správního odboru; převedení pravomocí oddělení registru vozidel odboru dopravy
do oddělení evidence vozidel a řidičů správního
odboru; zrušení oddělení registru řidičů odboru
dopravy a registru vozidel odboru dopravy; zřízení
úseku zkušebních komisařů správního odboru;
převedení pravomocí zkušebních komisařů do
úseku komisařů správního odboru; převedení servisních a administrativních činností vykonávaných
asistentkou odboru dopravy do správního odboru; zrušení odboru dopravy; převedení pravomocí
krizového řízení do útvaru interního auditu a zrušení pracovního místa krizového řízení na odboru vnitřních věcí; zrušení úseku administrativy na
odboru sociálních věcí a zdravotnictví; převedení
jeho pravomocí do pracovního místa ekonom, referent zdravotnictví, administrativní pracovník;

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s nabídkou na pronájem parc. č. 1160
o výměře 671 m2 v obci a k. ú. Černošice za 40
Kč/m2/rok;
• souhlasí s nabídkou na pronájem pozemku
parc. č. 2248/26 o výměře 21 m2 v obci a k. ú,
Černošice za 75 Kč/m2/rok;
• souhlasí se stavebními úpravami RD č. p.
154 v Libušině ul. a s napojením pozemku
parc. č. 229 na komunikaci v Libušině ulici;
• souhlasí s přístavbou, nástavbou a stavebními
úpravami rekreační chaty č. e. 827 v osadě Slunečná za předpokladu, že po dokončení stavebních úprav bude odstraněna stavba kůlny;
• nesouhlasí se stavbou RD na parc. č. 550
a 547 v Karlštejnské ul. a s dopravním napojením
pozemku parc. č. 550 na komunikaci v Karlštejnské ul.;
• nesouhlasí se stavbou pergoly na pozemku
parc. č. 1734/51 v Chodské ulici vzhledem
k tomu, že zastavěnost pozemku zjištěná při místním šetření významně přesahuje limit 10 % daný
územním plánem pro ostatní stavby a zpevněné
plochy;
• nesouhlasí se stavbou skladu a kolny na pozemku parc. č. 2177/3 v Plzeňské ulici, neboť je již
překročen limit zastavěnosti pozemku ostatními
stavbami a zpevněnými plochami;
• nesouhlasí se stavbou RD na pozemku
parc. č. 1682/175 v Měsíční ulici vzhledem
k tomu, že návrh překračuje limity stanovené
územním plánem pro zastavěnost pozemku
ostatními stavbami a zpevněnými plochami;
• souhlasí s vybudováním studny na pozemku
parc. č. 846/69 v Myslbekově ulici;
• souhlasí s uvedením skutečného stavu, kdy
v rodinném domě č. p. 990 ve Strakonické ulici

•

•

•

•

existují tři bytové jednotky, do souladu se stavem
právním; s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku 40.000 Kč za nově oznámenou bytovou jednotku;
nesouhlasí s vybudováním nového zemního
kabelového vedení NN v úseku Slunečné ulice
z důvodu nedostatečných podkladů pro posouzení žádosti;
souhlasí s připojením města Řevnice pro nákup
zemního plynu a elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno a s tím, aby město Černošice vystupovalo jako centrální zadavatel
při tomto společném nákupu elektrické energie
a zemního plynu i pro jím zřízené organizace
a další subjekty (MŠ, ZŠ, ZUŠ, Aquaconsult,
EKOS); bere na vědomí, že při nákupu komodit na burze činí obchodní poplatek burzy 0,8 %
z objemu zprostředkovaných obchodů, poplatek
Dohodci (firma Prospeksa) činí 0,7 % z objemu
zprostředkovaných obchodů a tyto náklady uhradí poměrem každý z veřejných zadavatelů;
nesouhlasí se změnou využití výrobní haly v ulici
U Mlýna na pneuservis, neboť k žádosti není doložena žádná dokumentace a návrh proto nelze
posoudit;
souhlasí s uzavřením sml. o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemcích parc. č. 626 a 627
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 27.910 Kč.

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• souhlasí se zveřejněním čb inzerátu Šiba,
s. r. o., formátu ¼ A4 ve vydáních IL výměnou za poskytnutí podia na černošické kulturní
akce; s uzavřením smlouvy mezi městem
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z radnice
Černošice a Šiba, s. r. o., o vzájemné výměně
služeb;
• souhlasí s novým systémem slev na inzerci v IL.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
Smlouvy o poskytnutí služeb s Diakonií Broumov, s. r. o., o umístění kontejnerů na odložený
textil.

s příslušenstvím a licencí pro GSM navigaci za
cenu cca 15 tis. Kč a jeho bezplatným zapůjčením HZS Středočeského kraje;
• bere na vědomí informaci o vyplacení příspěvku města ve výši 100 tis. Kč na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie;
• bere na vědomí děkovný dopis obyvatel DPS;
• bere na vědomí zápis z 23. jednání komise sociální a pro péči o seniory ze dne 19. 12. 2012.

RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s nákupem tabletu Samsung Galaxy

BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje nákup 12 kusů záchranných vest

Safety Pro od fy Sport servis Miroslav Točík za
38.388 Kč;
• navrhuje předmět žádosti o dotaci, která bude
podána do Programu rozvoj venkova ČR, který
byl vyhlášen v rámci realizace Strategického
plánu Leader MAS Karštejnsko, o. s., a ukládá
úseku projektového řízení a komunikace připravit žádost o dotaci;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 1;
• navrhuje aby obcím Rudná, Uhonice, Drahelčice, Nučice, Tachlovice, Zbuzany, Jinočany
a Ořech byl předložen předběžný návrh na změnu veřejnoprávních smluv.

z 72. jednání Rady města Černošice ze dne 21. 1. 2013
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o dalším jednání s nabyvatelem pozemku parc.
č. 2815/4 v k. ú. Černošice ve věci jím uplatněných nároků vůči městu Černošice.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci o počtu vydaných
rozhodnutí o posečkání s platbou pohledávek za
rok 2012;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 92;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 3; bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4;
• projednala nabídku České spořitelny, a. s., úvěru na financování rekonstrukce hasičské zbrojnice a schvaluje podmínky poskytnutí úvěru dle
nabídky České spořitelny, a. s., a ukládá starostovi předložit úvěrovou smlouvu zastupitelstvu;
• bere na vědomí doporučení hodnoticí komise
pro veřejnou zakázku na poskytnutí úvěru do
výše 35 mil. Kč se splatností 10 let na financování výstavby a rekonstrukce místních komunikací
v Černošicích II; souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky České spořitelny, a. s., za nabídkovou cenu 2.942.364,09 Kč, což odpovídá
úrokové marži 1,30 % p. a. a doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí úvěru.
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Rada města Černošice schvaluje objednávku benchmarkingových služeb na rok 2013
u Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR,
o. p. s., za 39.930 s DPH, která bude hrazena
jako součást přímých nákladů dotačního projektu
č. CZ.1.04/4.1.01/53.00083, „Zlepšení kvality
procesního řízení a strategického managementu
města Černošice“.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice schvaluje Dodatek ke
Smlouvě na poskytování služeb pro účely projektu „Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice,
CZ.1.04/4.1.01/53.00083“ s Českou společností pro jakost, o. s.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o pozemcích parc.
č. 1158/1 a 1158/5 navrhovaných usnesením
rady č. R/68/14/2012; souhlasí se záměrem
pronájmu pozemků parc. č. 1158/1 o výměře
517 m2 a parc. č. 1158/5 o výměře 46 m2 za
cenu min. 75 Kč/m2/rok a ukládá odboru investic a správy majetku zveřejnit záměr pronájmu
uvedených pozemků;
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• souhlasí a) s realizací veřejné zakázky na výběr
zhotovitele projektové dokumentace na akci
„Projektová dokumentace k rekonstrukci některých místních komunikací v Černošicích.“,
b) s termínem konání komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek dne 11.
2. 2012 od 13.00; schvaluje znění zadávací
dokumentace a návrhu smlouvy o dílo pro zhotovitele projektové dokumentace na akci „Projektová dokumentace k rekonstrukci některých
místních komunikací v Černošicích“; jmenuje
členy komise pro otevírání obálek a posouzení
a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Projektová dokumentace k rekonstrukci některých
místních komunikací v Černošicích“ ve složení: členové – p. Kořínek, p. Kubát, p. Jiránek,
p. Havránek, pí Mutlová; náhradníci – p. Wolf,
p. Nápravník, p. Kulíšek, p. Votava, pí Podholová
a ukládá odboru investic uveřejnit výzvu společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce
na zhotovitele projektové dokumentace;
• bere na vědomí požadavek vlastníka pozemku
pro rozšíření veřejného osvětlení na konci Všenorské ulice a nesouhlasí s cenovou nabídkou
společnosti ELTODO Citelum ve výši 45.118,48
Kč včetně DPH na rozšíření veřejného osvětlení
v ul. Všenorská, Černošice; cena za zřízení VO
v daném úseku není adekvátní skutečným potřebám osvětlení konce slepé ulice;
• bere na vědomí předloženou žádost občanů
na rozšíření veřejného osvětlení u železničního
přejezdu v ul. Říční, Černošice; navržené technické řešení a předloženou cenovou nabídku od
společnosti ELTODO Citelum ve výši 89.991,33
Kč včetně DPH na rozšíření VO u železničního
přejezdu v ul. Říční, Černošice a nesouhlasí
s cenovou nabídkou společnosti ELTODO Citelum ve výši 89.991,33 Kč včetně DPH na rozšíření veřejného osvětlení u železničního přejezdu
v ul. Říční, Černošice;
• bere na vědomí informace o možnosti instalace veřejného osvětlení na budově Club Kina v ul.
Fügnerova, Černošice za účelem zajištění osvětlení ulice Fügnerova; souhlasí s předloženou
cenovou nabídkou od společnosti ELTODO Citelum ve výši 14.924 Kč včetně DPH na umístění nového svítidla veřejného osvětlení na fasádu
budovy Club Kina v ul. Fügnerova, Černošice;
• bere na vědomí žádost o umístění antény internetového připojení na sloup veřejného osvětlení č. CE 00375 v ul. Dr. Janského, Černošice
a nesouhlasné vyjádření společnosti ELTODO
Citelum k žádosti o umístění antény internetového připojení na sloup veřejného osvětlení č. CE
00375 v ul. Dr. Janského, Černošice; nesouhlasí s umístěním antény internetového připojení

•

•

•

•

•

na sloup veřejného osvětlení č. CE 00375 v ul.
Dr. Janského, Černošice;
souhlasí se splátkovým kalendářem za pronájem městského pozemku parc. č. 1160 ve výši
26.840 Kč ve čtyřech splátkách, a to 1. splátka
6.710 Kč do 31. 3. 2013, 2. splátka 6.710 Kč
do 30. 6. 2013, 3. splátka 6.710 Kč do 30. 9.
2013 a 4. splátka 6.710 Kč do 30. 11. 2013;
souhlasí se záměrem prodeje městských pozemků parc. č. 4030 a 4031/2 v obci a k. ú.
Černošice za cenu v místě obvyklou t. j. 500
Kč/m2; doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit záměr prodeje městských pozemků
parc. č. 4030 a 4031/2 v obci a k. ú. Černošice za cenu v místě obvyklou t.j. 500 Kč/m2
a ukládá předložit záměr prodeje těchto pozemků k projednání zastupitelstvu;
souhlasí s realizací veřejné zakázky na akci „rekonstrukce místních komunikací v Černošicích –
II. etapa“ – výběr zhotovitele stavby, s termínem
konání komise pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek dne 14. 2. 2013 od 13.00
hodin (předběžné hodnocení nabídek), s termínem konání elektronické aukce dne 20. 2. 2013
od 10.00, s termínem konání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
dne 25. 2. 2013 od 13.00 hodin (výběr zhotovitele); schvaluje znění zadávací dokumentace
a návrhu smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce
místních komunikací v Černošicích – II. etapa“
– výběr zhotovitele stavby; jmenuje členy společné komise pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek ve složení: p. Kořínek,
p. Wolf, p. Strejček, p. Kubát, p. Jiránek a pí Novotná a jejich náhradníky ve složení: p. Hradilek,
p. Dvořák, p. Kudela, pí Špačková, pí Kopačková a p. Havránek a ukládá odboru investic zveřejnit výzvu společně se zadávací dokumentací
na veřejnou zakázku;
souhlasí s uzavřením dodatku č. 12 ke smlouvě
č. VP 14 o dodávce pitné vody se společností Pražské vodovody a kanalizace, a. s., v roce
2013, jehož obsahem je navýšení ceny odebírané vody na 10,80 Kč/m3, tj. o 9,86 % proti
loňskému roku;
souhlasí s realizací veřejné zakázky na akci
„Dešťová kanalizace a vodovod v ulici Pardubická“ – výběr zhotovitele stavby, s termínem
konání komise pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek dne 18. 2. 2013 od 8.00;
schvaluje znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na akci „Dešťová kanalizace
a vodovod v ulici Pardubická“ - výběr zhotovitele
stavby; jmenuje členy společné komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
ve složení: p. Kořínek, p. Melichar, p. Šetelík,

z radnice

•

•

•

•

•

p. Jiránek, p. Havránek, a jejich náhradníky ve
složení: p. Wolf, p. Rejlek, pí Rosičová, pí Hlavičková, p. Votava a ukládá odboru investic zveřejnit výzvu společně se zadávací dokumentací
na veřejnou zakázku;
mění usnesení č. R/71/12/2013 ze dne
7. 1. 2013, a to bod I.2 v tom smyslu, že v souvislosti s legalizací třetí bytové jednotky v domě
č. p. 990 ve Strakonické ulici bude uzavřena
s novými majiteli nemovitosti darovací smlouva
o poskytnutí částky 40.000 Kč za nově oznámenou bytovou jednotku;
souhlasí s darováním vybudovaného úseku vodovodního řadu délky 30,6 m v Komenského
ulici městu a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit darování vybudovaného úseku
vodovodního řadu délky 30,6 m v Komenského
ulici městu;
bere na vědomí informace o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu z prostředků
SFŽP č. 12121353-SFŽP uvedené v rozhodnutí
vydaném dne 30. 11. 2012 a Registračním listu
akce č. EDS/SMVS 115D222002518 ze dne
28. 11. 2012 určené na akci „Zateplení objektu
ZŠ Komenského v Černošicích“; souhlasí s poskytnutím podpory z prostředků Státního fondu
životního prostředí ČR na spolufinancování projektu dle bodu I. ve výši 1.721.719 Kč a s celkovým podílem města 1.140.503 Kč a ukládá
starostovi předložit rozhodnutí k projednání
zastupitelstvu města a úseku právnímu připravit
podklady a vypsat výběrového řízení na zhotovitele stavby „Zateplení objektu ZŠ Komenského
v Černošicích“; zastupitelstvu doporučuje
schválit poskytnutí podpory ve výši 1.721.719
Kč;
souhlasí s cenovou nabídkou firmy Ing. Ivan Fiala - PROJEKTY v celkové částce 40 tis. Kč
bez DPH na vypracování projektových podkladů
pro vyřešení technického opatření na eliminaci
vzniku hydraulického rázu na potrubí z přivaděče
pitné vody Radotín - Černošice v úseku mezi napojením a předávací armaturní komoru u přejezdu a zapojovacím uzlem v čerpací stanici v ulici
Radotínská;
schvaluje 1. směnnou smlouvu o směně
pozemků parc. č.1133/3 a 4105/3 za pozemek parc. č.4105/1 v k. ú. Černošice a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení,
2. plánovací smlouvu o výstavbě veřejné dopravní infrastruktury v ul. Kollárova a doporučuje
ji zastupitelstvu města ke schválení; souhlasí
s dělením pozemku parc. č.4105/1 v k. ú.
Černošice o výměře 7696 m2 na dva samostatné pozemky parc. č. 4105/1 o výměře
3920 m2 a 4105/4 o výměře 3776 m2, oba

•

•

•

•

v k. ú. Černošice dle geometrického plánu č.
4173-28/2012;
souhlasí s uzavřením směnné smlouvy (směna pozemků p. č. 2751/6 a p. č. 2750/4 za
1/2 podíl pozemku PK 308/4, všechny v obci
a k. ú. Černošice) a doporučuje zastupitelstvu
města projednat a schválit uzavření směnné
smlouvy; souhlasí s přijetím daru – pozemku
parc. č. 2786/2 o výměře 65 m2, v obci a k. ú.
Černošice a doporučuje zastupitelstvu schválit
přijetí daru;
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového
vedení na pozemcích p. č. 2522/12, PK 329/2,
PK 328/3, 2522/9 a 2522/15, všechny v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice
za 38.000 Kč bez DPH;
jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení
a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Veřejné
osvětlení v ulici Dr. Janského a Vrážská, Černošice“ ve složení: členové – p. Wolf, pí Mutlová,
pí Rendlová; náhradníci - pí Březinová, p. Jiránek, p. Omáčka; souhlasí s termínem konání
komise dle bodu 1 tohoto usnesení dne 29. 1.
2013 ve 13.00;
souhlasí s prodejem 45 m2 pozemku parc.
č. 3829/14 v k. ú. Černošice vzniklého oddělením od pozemku parc. č. 3829/3 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice na základě
geometrického plánu č. 4253-30/2012 za cenu
3.010 Kč/m2; doporučuje zastupitelstvu schválit
prodej 45 m2 pozemku parc. č. 3829/14 v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice.

ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice souhlasí s pořízením
roční maintenance Novell Identity Manager (200
lic.) v ceně 40.200 Kč bez DPH od spol. Datron,
a. s., na základě výsledku výběrového řízení GEM
G13/110902.
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice:
• souhlasí s ověřením měřiče rychlosti ProLaser
III. výrobcem, a to společností LAVET, s. r. o.,
za 28.484 Kč vč. DPH. Tato cena nezahrnuje
náklady spojené s dopravou;
• souhlasí se zpětvzetím výpovědí veřejnoprávních smluv s obcemi Ohrobec a Zlatníky - Hodkovice, o poskytování služeb MP Černošice,
schválených zastupitelstvem města Černošice
dne 20. 12. 2012, podle nichž by činnosti dle
smlouvy trvaly do 30. 6. 2013; ukládá starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu; schvaluje návrh na ukončení platnosti veřejnoprávní

smlouvy s obcemi Ohrobec a Zlatníky - Hodkovice k 31. 5. 2013 dohodou v souladu s ustanovením § 167, odst. 1, pís. b) zákona č. 500/
2004 Sb., o správním řádu ve znění pozdějších
předpisů a ukládá starostovi předložit nový návrh zastupitelstvu.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky
„Revitalizace stromů na hřbitovech v Černošicích“ ve složení pí Novotná, pí Petelíková a pí Paříková, náhradníci pí Kopačková, pí Chauturová
a pí Švehlová;
• pověřuje vedoucí odborů MěÚ Černošice k rozhodování o uzavření objednávek, smluv o dílo
a kupních smluv s majetkovým plněním (všech
do 20.000 Kč bez DPH); zmocňuje vedoucí
odborů MěÚ Černošice k podpisu objednávek
a smluv dle uvedeného;
• projednala 1. návrh předmětu plnění veřejné
zakázky na výstavbu nového dětského hřiště
u základní školy, 2. hodnoticí kritéria pro veřejnou zakázku na výstavbu nového dětského hřiště u základní školy;
• bere na vědomí doporučení hodnoticí komise;
schvaluje rozpočtové opatření č. 5; souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy S.V.A.,
s. r. o., za 119.790 Kč s DPH.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o uložení odpadů na skládce
se společností AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, s. r. o., kterým se zvyšuje cena u vybraných
druhů odpadů ze 1.450 Kč/t (bez DPH) na 1.590
Kč/t (bez DPH).
RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s podáním žádosti o změnu zápisu
školy v rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti s navýšením kapacity školní jídelny a novým ustanovením výdejny jídel v budově ZŠ Komenského ul.;
• schvaluje dohodu mezi městem Černošice
a OS Jazz Černošice o podpoře projektu digitalizace černošického kina;
• schvaluje program 21. zasedání zastupitelstva
města;
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 4.

Z 21. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 31. 1. 2013
Zastupitelstvo města Černošice:
• bere na vědomí současný stav projektové přípravy rekonstrukce železniční trati, který u zastávky Černošice počítá se zrušením železničních přejezdů v ulicích Radotínská a Kazínská
a vybudováním mimoúrovňového křížení trati
s komunikací II/115 v souladu s platným územním plánem města Černošice, a u zastávky Černošice-Mokropsy s nahrazením přejezdu Říční
podchodem či nadchodem pro pěší a zřízením
3. koleje umožňující vyšší frekvenci osobní vlakové dopravy; ukládá jednat o nahrazení přejezdu v Dr. Janského mimoúrovňovým křížením;

• schvaluje darování části vodovodního řadu
délky 30,6 m na pozemcích parc. č. 396/1
a 396/2 v Komenského ulici městu;
• neschvaluje záměr prodeje městských pozemků č. parc. 4046 o výměře 46 m2 a 4047
o výměře 24 m2 v k. ú. Černošice za cenu
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
č. 2815-164/12 ze dne 15. 10. 2012, a to min.
500 Kč/m2;
• neschvaluje záměr prodeje pozemku č. parc. 4048
o výměře 22 m2 v k. ú. Černošice za cenu obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 2803-152/2012
ze dne 15. 10. 2012, a to min. 500 Kč/m2;

• schvaluje záměr směny městského pozemku
parc. č. 4893/32 o výměře 43 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc. č. 4893/1 geometrickým plánem č. 3312-1/2008 ze dne 1.
3. 2008, za pozemek parc. č. 4896/6, který
vznikne oddělením z pozemku parc. č. 4896/3
geometrickým plánem č. 4262-3/2013 ze dne
8. 1. 2013;
• schvaluje 1) směnnou smlouvu mezi Městem
Černošice a MUDr. H. N. o směně pozemků
parc. č. 1133/3 a 4105/3 za pozemek parc.
č. 4105/1 v k. ú. Černošice, 2) plánovací smlouvu o výstavbě veřejné dopravní infrastruktury
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z radnice

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

v ul. Kollárova mezi Městem Černošice a MUDr.
H. N.;
schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi městem Černošice a panem J. L., kterou dojde
ke směně pozemků parc.č. 2751/6 a parc.
č. 2750/4 za ideální 1/2 podílu k pozemku PK
308/4 k. ú. Černošice;
schvaluje prodej pozemku parc. č. 3829/14
v k. ú. Černošice vzniklého oddělením od pozemku parc. č. 3829/3 v k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice;
schvaluje přijetí daru-pozemku parc. č. 2786/2
o výměře 65 m2 v obci a k. ú. Černošice od paní
Z. T.;
neschvaluje poskytnutí podpory z prostředků
Státního fondu životního prostředí ČR na spolufinancování projektu „Zateplení objektu ZŠ Komenského v Černošicích“ ve výši 1.721.719 Kč a s celkovým podílem města ve výši 1.140.503 Kč;
souhlasí po projednání podle § 85, pís. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přijetím úvěru
od České spořitelny, a. s., ve výši 35.000.000
Kč na financování výstavby a rekonstrukce místních komunikací včetně souvisejících nákladů;
schvaluje předložený návrh Smlouvy o úvěru;
souhlasí po projednání podle § 85, pís. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přijetím úvěru
od České spořitelny, a. s., ve výši 6.000.000 Kč
na financování rekonstrukce hasičské zbrojnice;
schvaluje předložený návrh Smlouvy o úvěru;
schvaluje rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy;
schvaluje 1) poskytnutí daru Římskokatolické
farnosti Třebotov ve výši 100.000 Kč na renovaci soch věrozvěstů Cyrila a Metoděje dle darovací smlouvy, 2) rozpočtové opatření č. 2;
bere na vědomí předložený návrh řešení pozemků parc. č. 1691/13 a 1683 v k. ú. Černošice a doporučuje jeho zapracování do Návrhu 1.
změny územního plánu Černošice;
nepřijalo usnesení: Zastupitelstvo města
Černošice rozhoduje v souladu s § 46 odst.

•

•
•

•

•

•

3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, že návrh č. 30 na
pořízení změny územního plánu na pozemku parc. č. 2064 v k. ú. Černošice bude
projednáván ve změně Územního plánu Černošice;
nepřijalo usnesení: Zastupitelstvo města
Černošice rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, že návrh č. 29 na pořízení změny územního plánu na pozemku parc.
č. 882 v k. ú. Černošice bude projednáván ve
změně Územního plánu Černošice;
bere na vědomí zprávu o činnosti komisí rady
města a výborů zastupitelstva v roce 2012;
bere na vědomí 1) informaci o rozhodnutí rady
přijmout dar na vybudování hřiště u základní školy ve výši 500.000 Kč od společnosti Muchovo
muzeum, s. r. o., zastoupené panem S. G. P.,
za podmínek dle darovací smlouvy, 2) informaci
o nabídce daru ve výši 200.000 Kč od pana M.,
učiněné ústně na zasedání zastupitelstva dne
11. 10. 2012; souhlasí s přijetím daru ve výši
200.000 Kč od pana M., jako finančního příspěvku na výstavbu dětského hřiště u základní
školy v Černošicích dle podmínek stanovených
v ústní nabídce pana M. ze dne 11. 10. 2012;
schvaluje Pravidla pro poskytnutí příspěvku na
kompenzaci navýšení daně z nemovitosti pro rok
2013;
souhlasí s dohodou o partnerství s SK Černošice, o. s., k projektu „Zakrytí zimního stadionu
a vytvoření kryté šatny pro veřejnost“;
souhlasí se zpětvzetím výpovědi veřejnoprávní
smlouvy s obcí Ohrobec uzavřené dne 14. 12.
2011, která byla podána dne 27. 12. 2012;
ukládá městské policii zaslat zpětvzetí výpovědi
veřejnoprávní smlouvy s obcí Ohrobec podané
dne 27. 12. 2012 této obci a požádat ji o vyslovení souhlasu s tímto zpětvzetím; schvaluje
návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy s obcí

Ohrobec v souladu s § 167 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, k datu 31. 5. 2013 a ukládá městské policii zaslat návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy s obcí Ohrobec v souladu
s § 167 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
k datu 31. 5. 2013 obci Ohrobec;
• souhlasí se zpětvzetím výpovědi veřejnoprávní
smlouvy s obcí Zlatníky - Hodkovice uzavřené
dne 12. 12. 2011, která byla podána dne 27.
12. 2012; ukládá městské policii zaslat zpětvzetí výpovědi veřejnoprávní smlouvy s obcí Zlatníky
- Hodkovice podané dne 27. 12. 2012 této obci
a požádat ji o vyslovení souhlasu s tímto zpětvzetím; schvaluje návrh na zrušení veřejnoprávní
smlouvy s obcí Zlatníky - Hodkovice v souladu
s § 167 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k datu 31. 5. 2013 a ukládá městské
policii zaslat návrh na zrušení veřejnoprávní
smlouvy s obcí Zlatníky - Hodkovice v souladu
s § 167 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
k datu 31. 5. 2013 obci Zlatníky – Hodkovice;
• schvaluje výpověď veřejnoprávní smlouvy s obcí
Dolní Břežany uzavřené dne 14. 12. 2011; ukládá městské policii doručit tuto výpověď veřejnoprávní smlouvy obci Dolní Břežany.

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 pí
Štukové. 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 vašich reakcí

Zamyšlení po prezidentských volbách
Občané Černošic se opět ve vysokém počtu zúčastnili voleb. Naposled to byly volby prezidentské. Vítězného kandidáta ovšem zřetelně volilo
méně černošických občanů.
V roce 2014 nás čekají volby hned troje – sněmovní, komunální a senátní. Výsledky prezidentské volby nám do jisté míry umožnily vytvořit si obraz o budoucí možné orientaci české společnosti.
Cca 2,2 mil. hlasů ve prospěch K. Schwarzenberga ukazuje, že široká obec volitelů pravicové orientace je ve značné míře znepokojena aktuálním
vývojem politické situace v ČR.
Velmi poučný může být výrok K. Schwarzenberga, že v Česku obvyklý princip škatulkování občanů mezi pravicové a levicové voliče nutno odmítnout s vědomím, že praktický společenský život
je mnohem pestřejší, což se v posledních letech
projevuje i v naší obci.
Na příkladu Černošic lze prokázat, že dělicí
čára mezi občany není jen jejich politická orientace. Základním hodnoticím principem při výběru
vhodných kandidátů se ve stále větší míře stává
hledisko slušnosti, věrohodnosti, pravdomluvnosti. Očekává se, že zvolený zástupce občanů bude
mj. disponovat přirozenou autoritou bez výrazného stranického koloritu, dále odpovídající kvalifikací a mírou zkušeností.
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Zcela mimo volitelnost se stávají projevy přezíravosti doprovázené arogancí, dále neochota, resp.
neschopnost akceptovat jiné možné přístupy při
řešení problémů obce a v neposlední řadě projevy
hulvátství. Poslední komunální volby v obci jasně
ukázaly, že občané ztratili trpělivost dále přihlížet
tomu, jak byly dlouhodobě zneužívány výsledky
voleb ve prospěch osobních zájmů některými
funkcionáři ve vedení obce. Neexistuje asi mnoho příkladů toho, kdy z dominantního postavení
v obecním zastupitelstvu získali představitelé ODS
v posledních volbách jediného zastupitele a voliči občanského sdružení Věci černošické, resp.
jejich zástupci, získali nevídanou převahu. V daných souvislostech bych si dovolil připomenout,
že v osobě podnikatele pana Moravce získalo toto
hnutí významného aktivistu a podařilo se zainteresovat „mlčící většinu“.
Přes všechny obtížné situace a rozhodování,
která před představiteli obce stojí, bych si dovolil
vyslovit podporu stávajícímu vedení obce, které
dokáže realizovat komunální programy směřující
ve prospěch většiny občanů Černošic. Za dané
hospodářské situace je velmi obtížné při skromných finančních zdrojích přijímat strategická rozhodnutí, se kterými by souhlasili všichni občané. Zvýšení výběru daně z nemovitosti je jedním

z konkrétních příkladů, jak postupně dospět ke
zlepšování dopravní infrastruktury obce. Mohou
být rozdílné názory na to, které komunikace lze
považovat za tzv. „vícepáteřní“, ale toto strategické rozhodnutí považuji nejen za akceptovatelné,
ale také velice aktuální.
V občanské společnosti je nezbytné se v rámci
dalšího potřebného rozvoje obce přednostně angažovat v oblastech, které mohu svým konáním
ovlivnit. Je důležité vytvářet podmínky k tomu, aby
nastupující generace občanů Černošic nacházely
obec ve stavu srovnatelném s vyspělými evropskými zeměmi. Poslední volby mě naplňují optimismem, že mladí občané přemýšlejí dnes již v jiných
souvislostech a dobře ví, co jim chybí.
Ještě navíc bychom měli slovy ředitele Ústavu
pro jazyk český K. Olivy přesvědčit občany o tom,
že „...stereotypy XIX. či první poloviny XX. století,
stereotypy národní malosti, národního vymezování, vyvolávání nacionalismu a zejména připomínání
starých, často dokonce neexistujících křivd do
moderní Evropy a moderního světa vůbec nepatří.
Toto bude nutné postupně a pomalu prosadit do
vědomí národa, nebo alespoň do jeho podstatné
části.“
Josef Kraus
Mokropsy

z vašich reakcí

Vítejte ve starých časech
Rodina pana Šlechty se rozhodla, po zakoupení
parcely v Karlické ulici, postavit si zde svůj rodinný dům. Je to sice jen malá plocha na kraji lesa
a rokle, ale když se chce, jde všechno.
Plánované výstavbě ale poněkud překážejí
vzrostlé stromy, v tomto případě duby, s obvodem kmene cca 140–170 cm.
Nejdříve pan Šlechta při schvalování projektové dokumentace stavby dokladuje, že stavba
bude stromy na pozemku respektovat a že realizace stavby nevyžaduje jejich kácení.
Později ale mění názor a žádá o povolení jemu
překážející stromy pokácet.
S tím by ovšem mohly být problémy. Opět
tedy mění strategii a žádost stahuje, stromy prý
nevadí.
V květnu 2012 podávám písemný dotaz na stavební úřad v Černošicích a také na Odbor životního
prostředí s pochybnostmi jak o samotném povolení
stavby na tomto místě (na pozemku cca 600–700
m2), tak o osudu vzrostlých pěkných stromů.
Na OŽP vznáším i obavu, aby se nestala ta
v podobných případech oblíbená věc, totiž že se
náhle zjistí, že stromy jsou vlastně staré a nebezpečné.
Zatímco stavební úřad sděluje, že není
nejmenší problém se stavbou, tak OŽP města
Černošice odpovídá, cituji:
„Stromy, popisovaných rozměrů, by bylo
možné kácet pouze po vydání souhlasného rozhodnutí o kácení zdejším orgánem
ochrany přírody. Žádná taková žádost nebyla předložena, a proto za stávající situace
kácení nemůže být provedeno…“
K mé obavě, o náhle zjištěném nebezpečí
od těchto stromů, se odbor nevyjadřuje.
Léto 2012. Šlechtovi začínají budovat základy
svého domu.

Kope se, betonuje se.
O „respektovaných stromech“ už nemůže
být ani řeč. Základy budoucího domu se v podstatě stromů dotýkají.
Říjen 2012. Pan Šlechta povolává svého Odborníka, který zjišťuje, že stromy jsou
velmi nebezpečné a musí se pokácet. Jak
se později ukazuje, má to svou logiku. Pro
zmiňovaného Odborníka je to totiž možnost
výdělku. Právě on totiž bude později stromy
kácet.
Pan Šlechta tedy předává svůj posudek na
městský úřad... A nastává zajímavý obrat.
Odbor životního prostředí Černošice,
který před pár měsíci neshledal na stromech nic špatného, náhle také zjišťuje, že
stromy jsou nebezpečné, a dává povolení
ke kácení.
Pan Šlechta tedy může konat, jak je mu libo.
OŽP Černošice rozhoduje k jeho naprosté
spokojenosti, ovšem zapomíná o tomto svém
rozhodnutí kohokoliv informovat (např. občanská sdružení).
Prosinec 2012. Sousedé budoucího sídla
rodiny Šlechtovy nacházejí ve schránkách dopis, kde je jim sděleno, že v průběhu prosince
se začne na pozemku kácet.
Tento dopis vyvolává velmi negativní reakce.
Z dopisu není totiž jasné, jestli se budou kácet
tři stromy, nebo pět, nebo dvacet.
Teprve později se dozvídáme, že je povoleno
zlikvidovat sedm dubů. Přijíždí tedy výše zmiňovaný Odborník pana Šlechty a se svými
kamarády či svou firmou začíná v podstatě
zdravé stromy kácet.
Nakonec je jich pokáceno deset.
Začíná se mluvit stále více o tom, že za tím
vším stojí příbuzenské vztahy.

Já osobně jsem přesvědčen, že za
vší vstřícností ze strany městského úřadu v tomto případě je opravdu to, že pan
Šlechta je bratrem pana starosty Kořínka.
Také Česká inspekce životního prostředí,
shledává chyby v postupu MěÚ Černošice.
„Rozhodnutí vydané MěÚ Černošice
nemá, dle názoru ČIŽP, náležitosti dané
ust. § 68 a 69 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Z uvedeného důvodu podá ČIŽP, ve smyslu
ust. § 42 a 94 správního řádu, podnět na
přezkoumání daného rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.“
Bohužel je ale pozdě, stromy jsou pryč.
Šlechtovi jsou ale spokojeni a teď už se vždy
nějaká výmluva najde a úředně potvrdí. Každopádně lze těžko vysvětlit, proč nastal v jednání
MěÚ Černošice takový obrat v posuzování dotyčných stromů.
Všechno tak působí dojmem, že se opět
měří různým lidem různým metrem.
Doufejme, že se rodina pana Šlechty nezačne obávat dalších stromů v okolí jejich budoucího sídla. To bychom také mohli brzy přijít
o další část lesa.
Na můj argument, že si nesmíme nechat
všechno líbit, slyším stále častěji názor občanů: „To nemá cenu, stejně si udělají, co budou chtít. Je to stejný jako dřív.“
Takže opět pocit marnosti a zklamání.
Vítejte ve starých časech.
P.S. Únor 2013. Pan Šlechta s chotí zažádali
o změnu územního plánu. Z části lesa na pozemku by si rádi udělali zahrádku. Návrh zatím
neprošel. Na jak dlouho?
Pavel Dražan

Vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Černošice
Shora uvedený příspěvek do IL se věnuje
pokáceným stromům na pozemku v Karlické
ulici. Vzhledem k tomu, že článek obsahuje nepřesnosti, pokusím se podat pohled na
projednanou věc ze strany městského úřadu
a jeho odboru životního prostředí.
Autor pravdivě uvádí, že na jeho písemný
dotaz ohledně možnosti kácet stromy OŽP
v květnu 2012 odpověděl, že stromy popisovaných rozměrů podléhají povolení a dosud
taková žádost nebyla podána, takže stromy
nemohou být pokáceny.
Taková odpověď by byla podána jakémukoli
jinému žadateli s obdobným dotazem, neboť
zákon o ochraně přírody a prováděcí vyhláška k němu stanoví, že stromy, jejichž obvod
kmene je větší než 80 cm ve výšce 130 cm
nad zemí, mohou být pokáceny jen na základě
povolení, které je výsledkem správního řízení
vedeného orgánem ochrany přírody.
V té době zdejší úřad žádné takové řízení
nevedl, a protože jde o řízení vedené výlučně
na návrh vlastníka pozemku, ani vést nemohl.
Proto tedy byla odpověď poskytnuta v obecné
rovině.

Na podzim 2012 obdržel městský úřad,
OŽP, žádost majitelky pozemku č. parc.
858/1 o povolení kácet některé stromy na
jejím pozemku, ke které byl doložen dendrologický posudek předmětných stromů, jenž
popisoval, že stromy na pozemku rostou v letité navážce výkopové zeminy staré 10–20 let
a tato navážka má na stromy devastující vliv.
Dendrolog popsal, že stromům odehnívají
kořeny, vytvářejí se kořeny podružné, které
nemohou zvládat dostatečnou výživu a zajistit
stabilitu stromů.
Orgán ochrany přírody před vydáním povolení šetřením na místě ověřil závěry dendrologického posudku, a protože shledal, že
skutečnosti obsažené v posudku s maximální
možnou pravděpodobností odpovídají skutečnosti, vydal rozhodnutí, jímž kácení povolil.
Žadatelkou byla paní Šlechtová, která je
vlastníkem pozemku a má trvalé bydliště v obci
Černolice. Pokud autor příspěvku dovozuje,
že úřad byl ve svém rozhodování ovlivněn rodinnou vazbou na starostu města Černošice,
jde o pouhou domněnku. Jen pro úplnost
uvádím, že úředníci zdejšího orgánu ochrany

přírody nejsou občany města a vědomostmi
o osobních vztazích, které jsou možná známé
autorovi příspěvku, nedisponují.
Dosud uvedeným se tedy snažím polemizovat s přesvědčením autora příspěvku, že
„za vší vstřícností ze strany městského úřadu
v tomto případě je opravdu to, že pan Šlechta
je bratrem pana starosty Kořínka“.
Žádný obrat v posuzování dotyčných stromů
tedy ze strany úřadu nenastal. Abych věc popsala ve všech souvislostech, považuji za poctivé uvést ještě to, že již dříve (v roce 2011)
byla podána podobná žádost o povolení pokácet stejné stromy na stejném pozemku, ale po
výzvě k předložení dendrologického posudku
stromů ji žadatelka vzala zpět a řízení bylo zastaveno.
Ačkoli se pan Dražan domnívá, že se opět
měří různým lidem různým metrem, jsem naopak přesvědčena, že tomu tak není a pan Dražan do celé věci vnesl své znalosti osobních
vazeb a vztahů, o kterých úředníci nemají povědomost, a proto jimi ovlivňováni nejsou.
JUDr. Markéta Fialová
vedoucí odboru životního prostředí
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z vašich reakcí

Odpověď panu
Dražanovi
V dané věci jsem se prokazatelně zdržel
veškerého projednávání a příkladně dodržel
etický kodex i obecné principy nezávislosti
výkonu státní správy. Dodržím je i nyní a nebudu se zde vyjadřovat k meritu věci, přestože Váš text považuji za zkreslený. Své soukromé vyjádření k věci jsem zveřejnil již před
Vánoci na adrese http://easylink.noveranet.cz/duby-odpoved.pdf, kde je dodnes
zájemcům k dispozici včetně souvisejících
dokumentů.
Filip Kořínek

Vyjádření Daniely Göttelové ke kauze
v příštím čísle IL

Poděkování
Ráda bych poděkovala Městskému
úřadu Černošice za pomoc, kterou poskytl evakuovaným obyvatelům při dvou
požárech hotelu Kazín 24. 1. a 8. 2.
2013. Děkuji rovněž hasičům a policii
za jejich rychlý zásah a následnou pomoc a podporu.
Marianna Kolářová

Vyjádření majitele pozemku
Vážený pane Dražane,
k Vašim nařčením a domněnkám o protekci
se vyjadřovat nebudu, považuji je za účelové
a urážející, omezím se jen na krátkou reakci
k vlastní podstatě problému:
V roce 2011 jsme si řádně koupili stavební parcelu v Karlické ulici, před koupí jsme
si ověřili, že je na ní opravdu možné stavět.
Kdybychom tehdy věděli, že případné kácení
stromů na stavebním pozemku bude taková
kauza, možná bychom se bývali rozhodli jinak.
Protože se záhy poté ukázalo, že plánovaná
stavba našeho domu na nezpochybnitelně
stavební parcele opravdu vyvolává jisté vášně,
po dohodě s projektantem jsme se rozhodli
umístit dům tak, aby bylo možné stavbu realizovat i bez kácení.
Nakonec však jsem si pro jistotu, při vědomí toho, že stromy byly zavezeny ještě za doby
předchozích majitelů mohutnou vrstvou zeminy, nechal udělat odborný posudek z obavy,
zda stromy nemohou ohrožovat zdraví nebo
život mé rodiny. Odborný posudek bohužel
tuto obavu potvrdil. Stromy, jejichž kmeny byly
zasypány do výšky více jak 2 metrů zeminou,
mohou být nebezpečné, protože jim uhnívají kořeny a hrozí jejich pád, i když mohou na
první pohled vypadat zdravě. Možná si vzpomínáte na tragickou událost ze Zlína z roku

2009, kdy strom s uhnilými kořeny, který také
vypadal zdravě, spadl a zabil 2 chlapce. Máteli výhrady k „mému“ zpracovateli odborného
posudku, lze si toto ověřit u libovolného dendrologa nebo arboristy, což jste ale zřejmě
neudělal. Na základě tohoto zjištění jsem tedy
podal žádost o kácení, a protože byla podložena faktickými důvody, úřad žádosti vyhověl.
Dovolím si tvrdit, že přes veškeré Vaše proklamace byste postupoval na mém místě stejně,
a o pokácení stromů, o nichž odborník tvrdí,
že mohou ohrozit život Vašich dětí, byste požádal také. Nebo byste v zájmu sousedských
vztahů riskoval život svých dětí?
Vámi uvedená citace z vyjádření ČIŽP se
týká údajných formálních pochybení při vydání
Rozhodnutí OŽP, ale nijak nezpochybňuje, že
důvod ke kácení opravdu existoval. V celé záležitosti jsme postupovali legálně. Chápu, že
můžete mít pocit marnosti a zklamání z toho,
že jste nedokázal kácení stromů nebo stavbě našeho domu zabránit, ale dovolil bych si
Vás požádat, abyste respektoval naše právo
na soukromé vlastnictví. Možná jste se měl
o stromy na našem pozemku více zajímat již
v době, kdy byly za předchozího majitele zaváženy zeminou, protože už tehdy byl jejich
osud zpečetěn.
David Šlechta

Bydlení ve Střední ulici – bydlení v hnoji – navždy?
Střední ulici netřeba představovat. Je to ulice
nechvalně známá svým hrozným technickým
stavem. A radnici neobměkčí ani fakt, že tato
ulice slouží pro řadu dětí jako spojnice mezi
vzdělávacími institucemi (ZUŠ, Baby Club Ottománek; nedaleko je ZŠ).
Shrňme hlavní negativa této komunikace
bránící její rekonstrukci:
• nevyřešené majetkoprávní vztahy;
• délka komunikace.
Marná sláva, byť je ze strany pana starosty
Střední prezentovaná jen jako jedna z řady ulic
Černošic, z hlediska významu další zanedbané
ulice např. Na Višňovce, která se dočká rekonstrukce již v letošním roce, blednou.
Dosavadní politika města v této lokalitě byla
a je: dohodneme se s majiteli. Těžko se argumentuje, že majitelé (pokud jsou vůbec známí)
s rekonstrukcí buď nesouhlasí, nebo pozemky

nechtějí darovat; jsou však ochotni jednat o výkupu. To se ovšem nelíbí radnici. Dotčeným
obyvatelům ulice Střední je dále radnicí navrhováno, aby se na výkupech, popř. samotné
rekonstrukci finančně podíleli. Rekonstrukce
by se týkala cca 30 domů, tj. cca 100 obyvatel.
Vzhledem k tomu, že se radnici ještě nepodařilo zkontaktovat všechny majitele pozemků, dá
se těžko věřit, že se v dohledné době podaří
domluvit se s dotčenými obyvateli na příspěvku.
Na co přesně by obyvatelé Střední měli přispět? Poplatek za prach či bahno, které zde
desítky let dostávali gratis? Nebo mají přispět
na to, že radnice tento problém mnoho let zanedbávala?
My, obyvatelé ulice Střední, žádáme, aby
město jasně deklarovalo, kdy bude ulice opravena a aby již na nadcházejícím zastupitelstvu

mělo od majitelů pozemků jasná stanoviska, co
s vlastními pozemky v ulici Střední zamýšlí.
Zatímco město problém odsouvá, my v této
lokalitě musíme žít. A to bychom nepřáli žádnému ze zastupitelů, kteří na rozdíl od nás mají
nástroj k vyřešení tohoto problému jednou pro
vždy.
Pokud se tedy pan starosta v Informačním
listu Černošic pro leden 2013 zamýšlí „Co uděláme s 10 miliony navíc“, vzkazujeme mu – vykupte pozemky v ulici Střední (při jednotné sazbě na m2 ve výši 150 Kč by se jednalo o částku
310.050 Kč) a zahajte rekonstrukci.
Jana Zelinková
Jiří Gejdoš

Vyjádření za město naleznete
na následující straně.

Stanovisko místostarostky k situaci ve Střední ulici
O tom, že Střední ulice je pro život ve městě
důležitá, jsem psala již před několika lety ještě
jako opoziční zastupitelka. Budu opakovat to,
co všichni víme, že ulice Střední je současně
velmi důležitou komunikací našeho města a zároveň je v katastrofálním stavu. Z toho pro mě
vyplývá, že město má eminentní zájem na její
rekonstrukci a majetkové vztahy musíme řešit
s ohledem na výše uvedené.
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Jsem připravena přinést do zastupitelstva
návrh na vykoupení pozemků ve Střední ulici
za cenu 150 Kč za m2 (odhadní cena pozemků je cca 700 Kč za m2). Argument, že „potom
budou tuto cenu chtít všichni majitelé pozemků
pod komunikacemi v celém městě“, je nesmysl.
Pokud má dojít k obchodu, musí na to být dva
– prodávající a kupující. A já v tuto chvíli nevím
o žádné jiné komunikaci než je Střední, pod níž

potřebujeme tak naléhavě získat pozemky, abychom ji mohli zrekonstruovat. Tím chci říci, že
zkrátka nejsme v žádném případě povinni vykupovat další pozemky pod jinými komunikacemi
za tuto cenu. Odkup pozemků za cenu 150 Kč
za m2 se mi jeví jako rozumné a výhodné řešení
pro všechny – pro město, pro majitele pozemků, pro lidi, kteří zde bydlí, i pro ty, kteří touto
ulicí procházejí a projíždějí.
Daniela Göttelová

z vašich reakcí

Situace ve Střední ulici – reakce za město
Při přípravě rekonstrukcí komunikací jsem byl pověřen radou města k jednání s vlastníky pozemků
pod komunikacemi. Všechny vlastníky pozemků
pod vybranými komunikacemi jsem oslovil dopisem, ve kterém jsem navrhl možný další postup.
Již při schvalování navýšení daně z nemovitosti
bylo jasně deklarováno, že toto navýšení nebudeme používat na výkupy pozemků. Za poslední dva
roky se nám podařilo získat několik pozemků pod
komunikacemi darováním či směnou, v některých
případech jsme získali souhlas se stavbou, což
je pro realizaci komunikace dostačující. Zejména
za tyto kroky bych rád poděkoval všem majitelům
pozemků, kteří nám realizaci komunikací svým
vstřícným přístupem umožnili. Poslední možností
je řešení formou odkupu. Zde se ceny, požadované vlastníky, pohybovaly od 20 Kč do 1500 Kč
za m2. K řešení formou odkupu došlo v ulici Komenského (odkup byl uznatelným nákladem, tedy
hrazen z dotace), v ulici Jižní (cena cca 20 Kč/ m2)
a v ulici Klatovské (18 majitelů přilehlých nemovitostí přispělo částkou cca 200.000 Kč). Část ulice

Střední v úseku od Vrážské byla v uplynulém roce
rovněž zrekonstruována. Z celkové délky komunikace Střední je tedy velká část již opravena.
K úspěšnému dokončení celé ulice Střední zbývá vyřešit cca 2000 m2 pozemků. Na následujícím
zasedání zastupitelstva 7. 3. 2013 bude na programu řešení pozemků šesti majitelů, které by nás
výrazně posunulo v řešení majetkoprávních vztahů.
Dále se řeší dědické řízení dvou majitelů pozemků.
S jedním je podepsána Smlouva o smlouvě budoucí a s druhou dědičkou jednáme o možnosti směny
těchto pozemků. Jsou zde ještě dva pozemky o výměře cca 100 m2, u nichž zatím nemáme dohodnutý žádný způsob řešení. Jeden patří obyvatelům
ulice Střední s požadovanou výkupní cenou cca
450 Kč za m2 a druhým majitelem je pan Oldřich
Akrman, kterého se mi podařilo písemně kontaktovat až na začátku letošního roku, zatím bez odezvy
(na adrese uvedené v katastru nemovitostí se nevyskytuje, ale podařilo se dohledat jinou korespondenční adresu). Poslední a největší část pozemků
cca 1100 m2 patří třem vlastníkům z jedné rodiny,

Ohlédnutí za masopustem
FOTO: 4x Petr Kubín

kteří opakovaně vyjádřili připravenost pozemek
odprodat za cenu ve výši 150 Kč za m2 s tím, že jeden z nich deklaroval ochotu část výnosu věnovat
na nějaké veřejně prospěšné využití.
Není tedy pravdou, že město problém ulice
Střední odsouvá, ale řešení majetkoprávních vztahů je opravdu časově velmi náročné. V Černošicích je stále odhadem 20.000 m2 soukromých
pozemků pod komunikacemi. Pokud bychom je
všechny měli vykupovat, nezbyly by nakonec prostředky na samotné rekonstrukce. Proto hledáme
i jiné cesty, jak se k možnosti rekonstrukcí ulic propracovat. Nadále platí, že ideální je získat prostý
souhlas nebo bezúplatný převod či vyjednat směnu. Ve Střední tato možnost ale není, a proto aktivně hledáme a postupně nacházíme s jednotlivými
majiteli jiná řešení.
Na závěr bych využil této příležitosti a veřejně
touto cestou poděkoval majitelům nemovitostí v ulici Klatovská, zejména panu Ruffrovi, který svým
aktivním přístupem velmi pomohl k dořešení majetkových vztahů v jejich ulici. Její rekonstrukce byla
již dokončena.
Petr Wolf, člen rady města

z historie

Ještě k městskému
znaku
Autor dnešní podoby městského znaku
a praporu PhDr. Otakar Štanc vzpomíná
ve svém sborníku textů nazvaném „Dobrý
den, sousede“ na dobu, kdy znak vznikal:
,,...v roce 1990, v tehdejších černošických novinách LEVIATHAN (které jsem
vlastnil), byli sousedé vyzváni k zaslání
návrhu na městský znak. Jediné, ale velice inspirativní návrhy zaslal v černobílém
provedení pan Dr. Jan Schejbal. Následné návrhy (znak i prapor) jsou výsledkem
snahy o jednoduchost a srozumitelnost
obsahu. Po určení třech základních barev
znaku i praporu rada návrhy jednomyslně
schválila a stejně tak i zastupitelstvo města“, dodává pan Štanc.

-- Bez maškar by nebylo masopustu. --

Dana Jakešová

-- Skvělou zábavu si užili všichni, od těch nejmenších až po ty nejstarší. --

13

z města a okolí

Kurzy trénování paměti
Nabídka aktivit, které seniorům zprostředkovává Dům s pečovatelskou službou,
je již dnes poměrně široká. Přesto jsme se rozhodli ji ještě rozšířit, a to o kurz
trénování paměti. První lekce kurzu proběhne v úterý 12. 3. v rámci celosvětového
týdne trénování paměti.
Není pochyb o tom, že kvalita života, sebevědomí člověka a stupeň jeho soběstačnosti
závisí nejen na tom, jak se člověk cítí po fyzické stránce, ale stejně tak je důležité, jak je na
tom s pamětí, s koncentrací apod. V kurzech
trénování paměti vám ukážeme, že trénovat
paměť může být zábavné a že výsledky se dostavují překvapivě rychle. Vysvětlíme si, proč
se náš mozek "brání" přijímání nových informací a jak mu informace naservírovat tak,
aby si je zapamatovat chtěl. Naučíme vás

praktické techniky, které vám zapamatování nových informací usnadní. V kurzu nejde
o prověřování toho, co víte, nepůjde o žádné
zkoušení z vědomostí, jeho smyslem je naučit
se pracovat s přicházejícími informacemi tak,
aby nám ty potřebné v hlavě zůstaly a my je
kdykoliv mohli použít.
Lekce trénování paměti budou probíhat ve
společenské místnosti Domu s pečovatelskou
službou ve Vrážské ul. každé úterý počínaje
12. 3. od 9.45 do 11.15. Lekcí bude celkem

Výlet pro seniory do Karlových Varů
Dům s pečovatelskou službou již v těchto dnech
plánuje pro seniory z Černošic první letošní výlet do Karlových Varů. Pro seniory připravujeme
několik typů na vycházku v tomto krásném lázeňském městě. Předběžný termín výletu je naplá-

nován na 11. 6. 2013, veškeré další informace
včetně informací o rezervaci míst uveřejníme
v květnovém IL.
Miroslav Strejček
vedoucí odboru DPS
FOTO: MěÚ Černošice

deset a vstup je zdarma. Zájemcům doporučujeme přihlásit se na tel. 725 923 777, protože počet účastníků kurzu je omezený.
Na viděnou s vámi se těší trenérky paměti
Daniela Göttelová a Eva Matějáková

Také vám dělá potíže zapamatovat si planety
Sluneční soustavy v tom správném pořadí?
Možná vám pomůže tohle akrostikum technika, při níž první písmena slov, která si
chceme zapamatovat, jsou prvními písmeny
slov, která tvoří smysluplnou a zapamatovatelnou větu.
My všichni zemědělci máme jistou stravu
u naší plotny.

Nabídka aktivit
pro seniory
Hudební kavárna
Každou třetí středu v měsíci od 14 hodin
v Domě s pečovatelskou službou na Vráži
(DPS). K poslechu a na přání nám hraje
pan Radek Novák z Černošic. Zajistíme
vám dovoz i odvoz z akce, volejte na tel.
725 923 777 paní Matějákové.
Nejbližší termíny:
• 20. 3. – podávat se bude domácí puding s ovocem
• 17. 4. – těšit se můžete na pečené kuřecí stehno s chlebem
Vstupné: 30 Kč

-- V současné době má terénní pečovatelská služba 80 klientů. --

Dotace pro terénní pečovatelskou službu
Od dubna 2011 poskytuje pečovatelská služba
města Černošice své služby i mimo Dům s pečovatelskou službou na území města Černošice.
V únoru 2013 nám byla na základě naší žádosti
přidělena dotace na provoz pečovatelské služby,
kdy z požadované částky 1,2 mil. Kč nám byla
přiznána dotace ve výši 449 tis. Kč, což je o 40
tis. více než v loňském roce. Vyplacena nám
bude ve třech splátkách. V rámci dotace pro
pečovatelskou službu bylo plánováno udržení
současného standardu nabízených služeb a aktivit pro seniory. V současné době má terénní
pečovatelská služba 80 klientů a denně rozváží
až 45 obědů.
Pečovatelská služba nabízí seniorům a osobám se zdravotním postižením tyto základní služby:
- péče o vlastní osobu (podání stravy a pití, dohled nad podáním léků, oblékání, orientace
v domácím prostředí);
- pomoc při osobní hygieně;
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- pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný
úklid a údržba domácnosti);
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
(pouze v obytné místnosti klienta);
- běžné nákupy a pochůzky (vyřízení záležitostí
u lékaře, na úřadě, v lékárně, na poště apod.);
- dovážka obědů ze ZŠ Černošice (výběr ze dvou
hlavních jídel včetně polévky v hodnotě 65 Kč
včetně dovážky)
- praní a žehlení osobního a ložního prádla;
- odvoz a doprovod k lékaři, na rehabilitaci, do
obchodu, na procházku;
- společenská aktivizace (výlety, Univerzita
3. věku, Hudební kavárna apod.);
- odvoz k lékaři.
Tyto služby poskytujeme v pracovní dny od
6.30 do 15.00 s ohledem na vytíženost pečovatelek. Kontaktní osoba – Eva Matějáková,
725 923 777.
Miroslav Strejček
vedoucí odboru DPS

Bowling
Druhá středa v měsíci od 15 hodin patří
již zavedenému turnaji v bowlingu, který
zajišťujeme včetně dopravy ve sportovním areálu ve Všenorech. Rezervace míst
u pí Matějákové na tel. 725 923 777.
• Termíny: 13. 3. a 10. 4.
Cena: 60 Kč
Německá konverzační dopoledne
Každý týden ve čtvrtek od 10 hod. v DPS
pod vedením pana Jandy.
Nenáročné kondiční cvičení
Cvičení pod vedením zkušené cvičitelky
se koná každý čtvrtek od 13.30 ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou
službou.
Klub důchodců
Každé pondělí od 14 hod. ve společenské místnosti probíhají setkání Klubu důchodců. Zde se schází senioři, kteří mají
zájem posedět a popovídat si při kávě se
zákuskem. Kontaktní osoba Jiřina Pomahačová, tel. 251 177 539.
Vstupné: 10 Kč

z města a okolí

Zprávy
ze Sokola
Valná hromada Sokola
V úterý 5. února 2013 se konala v Sokole –
tak jako každý rok – valná hromada. Tentokrát
se jednalo o valnou hromadu volební, neboť
uplynulo čtyřleté období, na které jsou vždy
voleni členové výboru. Vzhledem k tomu, že
účast na valné hromadě přislíbili starostka ČOS
sestra Hana Moučková a starosta naší župy
Jungmannovy bratr Josef Cmíral, záleželo nám
na tom, aby proběhla důstojně. Zejména byla
důležitá účast členů a nejen důchodců Věrné
gardy Hanky Fořtové, kteří účast na VH každoročně zachraňují. Tentokrát se ovšem naše
obavy nenaplnily a ráda bych touto cestou poděkovala všem členům, resp. členkám Sokola,
které se valné hromady zúčastnily, a tak mohla
být usnášeníschopná.
Ocenění trenérům gymnastiky
Kromě tradičních bodů programu o činnosti
jednotlivých složek – zprávy starostky, zprávy
náčelnice, zprávy oddílu stolního tenisu, zprávy vzdělavatele a zprávy hospodáře, měla VH
slavnostní ráz, neboť naši vzácní hosté (sestra
Moučková a bratr Cmíral) předali bronzovou
medaili ČOS manželům Jaroslavu a Martě Formánkovým jako ocenění za jejich dlouholetou
trenérskou činnost gymnastů. Přišli jim s kyticí
poděkovat i jejich svěřenci.
Volba výboru
Dalším důležitým bodem byla volba nového
(resp. téměř staronového) výboru. Ze stávajících
členů zůstali ve výboru všichni kromě náčelnice
Dany Pánkové, která odstoupila na vlastní žádost
a nahradila ji Zuzana Pavlovská. Ráda bych Daně
touto cestou poděkovala za její dlouholetou angažovanost v roli náčelnice a věřím, že i nadále
bude v Sokole působit jako cvičitelka a nové náčelnici Zuzce bude v případě potřeby rádkyní.
Současné složení výboru je tedy následující:
Libuše Müllerová – starostka, Petr Řehoř –

Foto: Martina Řehořová

-- Na valné hromadě se projednávala i možnost přístavby sociálního zázemí Sokola. --

místostarosta, Zuzana Pavlovská – náčelnice,
Petr Zmatlík – vedoucí oddílu stolního tenisu,
Hana Fořtová – vzdělavatel, Michaela Dvořáková – hospodářka, Janetta Tuháčková – jednatel
a pokladník, Jaroslav (Oskar) Kořínek – člen
a trenér basketu, Jan Beneš – člen.
100. výročí založení černošického Sokola
Kromě volby výboru byly na programu valné
hromady zmíněny dva důležité mezníky. Jedním
z nich bylo zhodnocení minulého roku, ve kterém jsme oslavovali 150. Výročí založení Sokola, které vyvrcholilo XV. Všesokolským sletem.
Druhým pak přípravy oslav 100. výročí založení
Sokola v Černošicích v letošním roce, na které
bychom se rádi připravili tak, aby to odpovídalo
významu tohoto výročí. Věříme, že se všichni
přátelé Sokola do pořádaných akcí, o kterých
budeme včas prostřednictvím IL i na veřejných
nástěnkách informovat, zapojí.
Přístavba sociálního zázemí Sokolovny
V rámci diskuse, ve které vystoupili naši
vzácní hosté s poděkováním členům výboru
a trenérům Sokola za jejich práci, prezentoval
účastníkům VH místostarosta Petr Řehoř projekt na plánovanou přístavbu sociálního zázemí
k budově Sokola, na který máme zpracovaný

FOTO: Marie Burgetová

projekt, ale nemáme na stavbu peníze. Chceme zažádat o grant MŠMT na tuto investici
a snad tentokrát budeme mít více štěstí než
v minulých letech.
Cesta na Severní pól
Tradiční zimní akce – výprava na severní pól
nechyběla ani letos. Její průběh je každý rok
téměř stejný, protože je navštěvována dětmi
převážně předškolního a mladšího školního
věku, jen se každý rok dostaví jiné děti. Letošní
výpravy se 13. ledna zúčastnilo asi 40 dětí v doprovodu rodičů. Děti s chutí plnily připravené
úkoly, zejména se jim líbilo překonávání propastí po laně. Na pólu jsme se vyfotografovali,
děti byly za své výkony odměněny sladkostmi
a všem se výlet líbil. Užili jsme si hezké odpoledne, vylákali jsme děti a jejich rodiče do zimní
přírody podmalované popraškem sněhu. Cestu
připravily cvičitelky Zuzana Pavlovská a Hana
Fořtová, lanové překážky připravil a bezpečnost
dětí zajišťoval Michal Schrötter, fotografovala
Marie Burgetová.
Sokolský ples
Letošní ples se konal 26. 1. 2013 v prostorách Club Kina a tělocvičny, tentokrát bez spolupráce s SK Černošice. K tanci a poslechu
hrály dvě kapely, Cactus Show band a Romské
Trio, předtančení zajistila skupina Fantasy a nechyběla ani tradiční tombola. Škoda, že se plesu zúčastnilo jenom okolo 50 lidí. Proč takový
nezájem?
Župní přebor v plavání v Hořovicích
Pořadatelem župního přeboru v plavání byla,
jako každoročně, TJ Sokol Komárov. Závodu
se zúčastnilo 135 závodníků z 8 jednot župy ve
všech kategoriích od předškoláků po seniory.
Černošická výprava 29 závodníků byla třetí nejpočetnější. Letos jsme z bazénu nevylovili tolik
medailí jako jiné roky, Květa Lžičařová a Jaroslava Farová získaly zlaté, Jakub Fara stříbrnou
a Miroslav Lžičař bronzovou medaili, dále čtyři
4. místa. Výsledky z plavání se budou započítávat do soutěže všestrannosti, v květnu v Příbrami se bude závodit ve zbylých disciplínách
(šplh, gymnastika a atletika).

-- Letošní výpravy na Severní pól se zúčastnilo kolem 40 dětí,
po cestě musely plnit různé úkoly. --

Za výbor TJ
Libuše Müllerová
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Kam můžete přihlásit své dítě do školky či klubu malých dětí
MŠ Kvítek (Černošice)

FOTO: MŠ Kvítek

Jsme soukromá školka, která již pátým rokem nabízí vzdělávání 25 dětem ve
věku 3–6 let. Je umístěna v klidné vilové čtvrti Černošic. Součástí školky je
i pěkně vybavená zahrada.
Základní filosofií naší školky je vytvářet harmonické vztahy mezi dětmi a dospělými, podporovat zdravý a všestranný rozvoj dětí, hravou formou rozvíjet
jejich tvořivost, fantazii, smysl pro zodpovědnost a samostatnost. Každodenní práce ve školce vychází ze Školního vzdělávacího programu, který je dále
rozpracován do ročního a měsíčních plánů.
Za zmínku stojí spolupráce s Mensou ČR, která zpracovala projekt „Mensa
pro školky“. Speciálně vypracovaná metodika je zaměřena na rozvoj asociativního myšlení u dětí předškolního věku. Děti jsou vedeny tak, aby maximálně
využily svůj intelektový potenciál. V naší školce je dobře postaráno i o děti
s nejrůznějšími problémy (ADHD, vady řeči), ale i o děti nadané. Této skutečnosti je přizpůsobeno vybavení třídy nejrůznějšími metodickými a didaktickými pomůckami, deskovými hrami, hlavolamy. Velkou pozornost věnujeme
výtvarné, hudební i pohybové výchově, do ŠVP je od loňského roku také
zařazena jóga pro děti a keramika (školka má k dispozici vlastní keramickou
pec). Součástí celoročního programu je plavecký výcvik, který probíhá přímo
v objektu. Ve školce mohou děti dále navštěvovat kroužek keramiky, pohybovek, sportovek, jógy, flétny a angličtiny.
FOTO: školka Kryštof

Na podporu vytváření dobrých vztahů pravidelně pořádáme akce pro rodiče a prarodiče, některé z nich mají přesah i do volnočasových aktivit.
Přijďte se do naší školky podívat, ve středu 24. 4. budeme mít „Den otevřených dveří“!
Vladimíra Ottomanská, ředitelka MŠ

Anglická školka Kryštof (Černošice)
Kryštof je školkou rodinného typu, působíme v Černošicích od roku 2003, v Praze na Skalce již od
roku 1999. V Kolumbových stopách tak u nás ve
školce čeká malé námořníky každodenní plavba
mořem zábavy i poučení. Za doprovodu kapitánů
z tajuplných míst, kde se mluví pouze anglicky, plují
zajímavými vodami – tématy, kterým zvídavým pozorováním, pozorným nasloucháním a trpělivým zkoušením nejprve porozumějí a později je budou i aktivně používat. Vstřebají atmosféru plavby – zvuky,
slova i melodii v té nejpřirozenější podobě, ochutnají
exotiku cizích zemí – zvyky a tradice v originálním
podání. Věřte, že je to s Kryštofem možné! Naši pětiletí námořníci tak na základě jednoho z našich témat
vědí, že „Many, many years ago, lived the great big
dinosaurs. Some ate plants. Some ate meat.They
moved by air or on their feet. Then the earth turned
very cold and they all died so I’ve been told.“
Kryštof je školkou pro všechny děti bez ohledu
na jejich mateřský jazyk i počáteční znalost anglič-

tiny. Celý program je v angličtině, a tak děti vstřebávají angličtinu nejen při výuce samotné, ale i při
hrách, stolování, oblékání, při pobytu na zahradě
i procházkách. Bez námahy a nenásilně se tak učí
slovíčka i gramatické struktury, všemu zpočátku
pasivně rozumí, následně je začnou i aktivně využívat. Naší předností je i malý počet dětí, připadajících na jednoho lektora. Pozornost, kterou je třeba
věnovat jedinečnosti každého dítěte, je tak u nás
samozřejmostí. Věřte, že známe tu správnou cestu
i její cíl a víme, jak ho dosáhnout. Naši první absolventi Kryštofa budou v příštím školním roce skládat
zkoušku z dospělosti. S řadou z nich se setkáváme
i v našich juniorských programech v rámci Kryštof
Club Junior, které na školku navazují nejen svou formou a obsahem.
Palubní vstupenky k dispozici na www.klckrystof.
cz! Pospěšte si, právě vyplouváme!
Marcela Polová
ředitelka školky

Anglická školka KinderGarten (Černošice)
Metody, pomůcky a formy výuky respektují
Školka je umístěna v klidné části Černošic,
přirozený vývoj dětí, specifické potřeby jednotliv prostorné moderní rodinné vile s velkou zahravých věkových období a individuální tempo učedou. Vzdělávací plán je koncipován pro děti od
ní. Nízký počet dětí ve skupině garantuje osobní
2,5 do 6 let a program je určen dětem všech
přístup a vysokou efektivitu výuky, jejíž nedílnou
národností i bez znalosti anglického jazyka. Vycházíme z poznání, že v předškolním období jsou děti nejvíce vnímavé k jazyku jak
mateřskému, tak i cizímu. Záměrem naší
školky je proto vytvářet cizojazyčné prostředí, v němž se děti předškolního věku
spontánní a zábavnou formou učí anglický
jazyk, který následně vnímají jako přirozený komunikační nástroj.
Veškerá komunikace a aktivity v našem
předškolním zařízení jsou tedy téměř výhradně vedeny v anglickém jazyce. Klademe důraz na individuální přístup, kdy
zejména u velmi malých dětí (okolo 3 let),
je počáteční občasné používání mateřského jazyka otázkou vytvoření pocitu
FOTO: KinderGarten Černošice
bezpečí a důvěry v učitele.
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součástí jsou hudební, pohybové a kreativní výtvarné činnosti.
V naší školce působí pouze kvalifikovaní lektoři a rodilí mluvčí s pedagogickými zkušenostmi.
Výchovně vzdělávací program je založen na britských osnovách a je plně v souladu
s Rámcově výchovně-vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávání v ČR. K výuce používáme
osvědčené metodické a didaktické
pomůcky a materiály jak zahraniční
produkce, tak i předních českých
pedagogů a psychologů. Úspěšně
připravujeme předškoláky k zápisům
na výběrové základní školy, zvláště
pak na školy s rozšířenou výukou
cizích jazyků.
Více informací na http://www.kindergarten.cz/cs/anglicke-skolky/
cernosice/clanek/o-nas-cernosice.
Kateřina Dvořáková, ředitelka školky

z města a okolí
Klub malých dětí Lumek (Dobřichovice, Mořinka)
Klub malých dětí Lumek je spravován občanským sdružením Lumen. Nabízí možnost
aktivního trávení času pro děti od dvou let hned na dvou místech v našem regionu,
v Dobřichovicích a na Mořince. V Dobřichovicích má Lumek k dispozici starý pronajatý domek, téměř babičkovský, kousek od zámku a od řeky. Na Mořince, v krásné
vesničce na kopci nad obcí Lety, jsou pro Lumek k dispozici nové prostory v rekonstruované budově obecního úřadu. Na Mořince je užívána i přilehlá zahrádka, blízké
hřiště a les.
Program v Lumku se opírá o poznávání změn v přírodě v průběhu roku a fungování
přírodních zákonů. V zimě zkoumají děti sníh a krmí ptáčky, na jaře sejí semínka, v létě
sbírají plody ze zahrádky a z lesa a na podzim pečou třeba martinské podkovy. Jinými
slovy, program Lumku má duši – inspirací mu je běh přírody, svátků a zvyklostí v roce,
otevřenost a partnerství s dětmi a rodinami. V Lumku jsou pořádána pravidelná příjemná
setkání rodin na Slavnostech během roku, která navazují na program klubu malých dětí
Lumek.
Do Lumku mohou děti přicházet průběžně od srpna do června od 7.30 do 17 hodin
tak, jak je to pro rodiny nejvýhodnější, a účast na programu je tak maximálně flexibilní.
Více informací na www.ilumen.cz nebo mailu: info.lumek@seznam.cz, tel. 734 483
188.
Přijďte se k nám podívat, těšíme se na Vás!
Renata Bartoníčková

MŠ a ZŠ Hlásek
V Hlásné Třebani se v návaznosti na mateřskou
školu Hlásek otevře i základní škola Hlásek.
Dětem a jejich rodičům nabídne alternativu
k přeplněným třídám a individuální péči.
Do 29. března 2013 se mohou děti zapsat
do školní skupiny 1. a 2. třídy základní školy
Hlásek. V případě zájmu ze strany starších
dětí bude zajištěn program pro děti až do
5. třídy. Nová soukromá škola bude fungovat
v prostorech Penzionu Hubert, který vyhovuje
veškerým potřebám školy a je jen 2 minuty od
vlakového nádraží Zadní Třebaň. Bude zapsána v rejstříku škol a nabídne tedy obsah výuky
jako ve státní škole, zároveň však dětem i rodičům poskytne nadstandardní služby s ohledem na jejich individuální potřeby a s důrazem
na výuku založenou na logickém myšlení a samostatném objevování.
Jednou z hlavních přidaných hodnot bude
maximální velikost třídy do 15 dětí a zároveň
vyšší počet odborného personálu, než je běžné ve státních školách. Kromě přítomnosti
učitelů a rodilého anglického mluvčího je zásadní například stálá péče speciálního pedagoga, který případné obtíže řeší individuálně
hned v zárodku. Stejně jako v naší mateřské
škole Hlásek, se i ve škole bude klást důraz
na moderní a praxí ověřené metody vzdělávání, které děti vedou k logickému a kritickému
uvažování a k tomu, aby přednášené principy
samy objevovaly.
Děti čeká intenzivnější výuka angličtiny s rodilým i českým mluvčím. Učební program také
zaručí dětem i rodičům konec trápení s mnoha
hodinami odpoledního doučování. Součástí
školného 5 000 Kč je totiž i péče odborníka
ve školní družině. Pokud tedy dítě potřebuje
něco procvičit či dohnat, úkoly s ním píše
pedagog. Domů by si mělo dítě nosit pouze
úkoly typu – Na procházce s rodiči hledejte
přírodniny, o kterých jsme se učili.
Individuální zápisy probíhají po celý březen.
Markéta Bosáková
www.skolyhlasek.cz.

FOTO: Lumek

MŠ Bambinárium v Řevnicích
Naši školku vám představíme trochu netradičně – prostřednictvím exkluzivní abecedy
Bambinária.
Adresa – Čsl. Armády 139, Řevnice • Absenci
nahrazujeme • Angličtina – denně • Bambibus – ranní svoz dětí • Certifikát bezpečnosti
hřiště a zahrady MŠ • CD s foto zdarma • Čteme dětem – jsme součástí celorepublikového
projektu • DVD z vystoupení MŠ – zdarma •
Environmentální činnosti (vztah k přírodě) –
základ vzdělávacího programu • Francouzská
miniškolička – 2x týdně • Gardnerova teorie
emoční inteligence – součást vzdělávání •
Hlídací nonstop služba pro děti od 1 měsíce • Hodnocení dětí – měsíčně, písemně •
Hudební vzdělání 2x týdně • Hygiena v MŠ,
hřiště, voda – pravidelná kontrola Krajskou
hygienickou stanicí • Chválíme přiměřeně
a s chybami dětí společně pracujeme • Individuální přístup • Jídlo pestré a vyvážené •
Kroužky – tenis, golf, balet, bruslení, plavání,
jóga, keramika, výtvarka, tanečky, divadelní,
bubnování, výuka flétny, logopedie a další –
přímo v MŠ • Kurzy, přednášky a společné
dílny • Les a příroda součást denního programu • Marie Montessori – všestranná italská
pedagožka, filozofka a vědkyně. Využíváme
prvky její alternativní pedagogiky • Motivační
programy: TĚŠÍM SE DO ŠKOLKY a SNÍM

CELÝ OBĚD • Narozeniny ve školce • Oddělení v Bambináriu jsou dvě. Starší „předškoláci“ od 4 let a mladší děti do 4 let • Pracovní
sešity – kvalitní předškolní výuka a příprava
dětí pro přijímací řízení na výběrové ZŠ • Rozvoj kognitivního myšlení a matematických,
jazykových, interpersonálních, intrapersonálních, kulturních a estetických schopností
a dovedností • Samostatnost dětí je jedním
z cílů vzdělávání v MŠ • Slevy pro sourozence
a předškoláky • Spánek po obědě v oddělené
ložnici (nepovinné) • Školský vzdělávací program dle MŠMT ČR • Švédská Montessori
školka Pinochio – partnerská MŠ • Telefon:
775 665 090, 257 720 362 • Usměvavé
učitelky – 2 na každé oddělení • Vzdělávací
výlety, dětské a zábavné akce, projekty, experimenty, prázdninový provoz … • Www.bambinarium.eu • Zdraví a bezpečnost dětí hlídají
učitelky (kurzy první pomoci) • Život v MŠ se
řídí mottem: Našimi „zaměstnavateli“ jsou děti,
je velké štěstí pro ně pracovat.
Dagmar Hrabová

Školka Eldorádo v Lahovicích
Mateřská škola Eldorádo se nachází v Lahovicích
při ulici Strakonická. Jedná se o zařízení, které
poskytuje kvalifikovanou péči o děti ve věku od
2 do 7 let.
V Eldorádu se pracuje podle vlastního výchovněvzdělávacího programu, který je zaměřen zejména
na zdravý životní styl, na prohlubování správných
návyků, rozvíjení individuálních schopností dětí
a nakonec i na tradiční slušné chování.

Školka je umístěna v nově rekonstruované vile ze
30. let, k níž přiléhá vlastní velká zahrada, která je
přizpůsobena pro pobyt dětí na čerstvém vzduchu.
Můžete své dítě zapsat do pravidelného režimu,
který přizpůsobujeme potřebám dětí a hlavně jejich
rodičů. Dále nabízíme i tzv. hodinové hlídání včetně
víkendů. Přijďte se podívat kterýkoliv den v týdnu.
Školka je otevřená od 7 do 18 hodin. Více se dozvíte na www.skolkaeldorado.cz, na tel. 739 560
407 nebo na spravce@skolkaeldorado.cz.
Markéta Machová, ředitelka
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Mokropeská školka na lyžích

Termíny zápisů na školní rok 2013/14
Mateřská škola

TERMÍN
ODEVZDÁNÍ
PŘIHLÁŠKY
středa čtvrtek úterý středa
13. 3. 14. 3. 26. 3. 27. 3.
ZÁPISU

Barevný ostrov
Pod Ptáčnicí 2158,
Černošice – Na Vápenici
tel: 251 511 424
email: skolkabarevnyostrov@seznam.cz
http://skolkabarevnyostrov.webnode.cz/
pro-rodice/
Ředitelka: Andrea Červenková
v ul. Karlická
Karlická 1170, Černošice
tel. 251 642 433
email: mskarlicka@seznam.cz
www.materskeskolky.cz/cernosice
Ředitelka: Alena Janovská
v ul. Topolská
Topolská 518, Černošice-Mokropsy
tel: 251 642 185
email: mokropeskaskolka@seznam.cz
www.mokropeskaskolka.cz
Ředitelka: Kateřina Mandová

8–12
13–17

-

8–12

-

8–12

-

-

15–17

8–12
-

13–17

V září jsme dostali do školky nabídku na „Hravé lyžování“ pro
předškolní děti, která nás velmi zaujala. V lednu se celá akce
uskutečnila a polovina dětí z naší školky vyrazila na lyže.
Celý týden nás každé ráno autobus vozil na nedalekou sjezdovku do
Chotouně u Jílového u Prahy. Na svahu již čekali báječní instruktoři. Nejdříve byla rozcvička a potom se již děti rozdělily podle lyžařského umění
do malých družstev. Ti nejzkušenější lyžaři se hned první den vrhli na
velký vlek a svištěli na velké sjezdovce. Pro ty méně zkušené byla určena
dětská sjezdovka s malým lanovým vlekem. Úplní začátečníci se museli
naučit vše od začátku.
Když jsme si dostatečně zalyžovali, autobus nás zase odvezl zpátky do
školky na dobrý oběd. Pokroky byly na dětech vidět den ze dne. Poslední den se na velkou sjezdovku vypravili úplně všichni. A také si všichni
zazávodili ve slalomu.
Akce byla naprosto profesionálně připravena a děti i my paní učitelky
jsme byly přístupem pořadatelů nadšeny. Už se moc těšíme na příští rok
a doufáme, že budeme zase Hravě lyžovat.
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Topolská

15–17 15–17

FOTO: MŠ Topolská

Přednostní přijetí dítěte do školky
Žádost o přednostní přijetí dítěte do MŠ ze závažných sociálních,
zdravotních či jiných důvodů adresujte sociálnímu odboru městského
úřadu: paní Marcela Haspeklová
Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice
Žádosti je nutné na úřad doručit do 3. 4. 2013, později doručené
žádosti nebudou posuzovány.
Daniela Göttelová, předsedkyně sociální komise, tel. 604 268 000

inzerce
Anglická školka Kryštof vás zve do tělocvičny,
do pohádky i na kolo k Berounce.
V sobotu 16. března 2013 zveme maminky i táty našich školkových
dětí a prvňáčků na sportování do fitness centra v Radotíně. Čeká vás
hodina „Niké Dynamic Training“ - posilovacího cvičení pro zlepšení tělesné kondice i pro dobrou náladu (více na www.adelablahovcova.cz).
Rádi byste si zacvičili, ale nevíte kam s dětmi? Snadná pomoc,
pro ty připravily naše lektorky-rodilé mluvčí v prostorách naší školky
v Černošicích POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE. Ve společnosti Mauglího a jeho zvířecích kamarádů tak vaše děti prožijí příběh, který před
léty přinášel radost i vám. Že vy byste mu v angličtině nerozuměli, vaše
děti toto neřeší, v angličtině jsou jako doma.
Účastníkům akce nabídneme bonus: možnost nákupu zajímavých dětských knížek v angličtině.
Vstupné je dobrovolné (bude použito na námi vybrané humanitární
účely).
Organizace pro děti:
KDY? 9.30-12 hodin
KDE? Anglická školka Kryštof,
Sadová 61, Černošice
O ČEM? Jungle Book
Anglická dětská beletrie ke koupi od 11.30 do 12.30

Organizace pro dospělé:
KDY? 10-11 hodin
KDE? Radotín Fitness, Vrážská
1562/24a,Praha 5 - Radotín
O ČEM? Posilovací cvičení pro
dobrou kondici i náladu

Malá připomínka další akce s rodiči: sobota 25. května 2013 cyklisticko-běžecký závod podél Berounky. Po týdnu stráveném na
„Spring Campu“ budou mít školkové děti natrénováno. Protože je to
však závod dvojic rodič a dítě (3-7 let) trénujte i vy, ať to dětem nezkazíte! Občerstvení a nápoje k dispozici!
Akce jsou otevřené veřejnosti, kapacita je však
omezena a je třeba se na ně přihlásit na níže
uvedenou emailovou adresu.
Email: info@klckrystof.cz
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-- Celý jeden týden v lednu děti z MŠ Topolská jezdily lyžovat
do nedaleké Chotouně. --

Březen v Tam Tam Mraveniště
• pá 1. 3. Ovečka Pepina. Jaro už je za dveřmi, a tak ho přivítáme
společně s chundelatou ovečkou Pepinou.
• čt 7. 3. Rozlučka se zimou. Vyprovodíme posledního sněhuláčka
na cestu za polární kruh.
• pá 8. 3. Přednáška Mgr. Dany Lesové. Jarní očista bylinkami správný čas zdraví prospěšných změn.
• čt 14. 3. Vyhlížení jara s Bystrozrakým. Vyrobíme si kouzelný dalekohled, abychom mohli vyhlížet jaro.
• pá 15. 3. Sluníčkové mraveniště. Víte, kolik má sluníčko paprsků?
Přijďte si s námi vyrobit to nejstřapatější.
• čt 21. 3. Vítání jara. Přiletěli k nám barevní motýlci, přijďte si jednoho chytit!
• pá 22. 3. První jarní kytička pro maminku. A jaká to bude? No,
přeci ta nejkrásnější, ta od malého mravenečka!
• čt 28. 3. Velikonoční hrátky. Hody, hody doprovody,.... připravíme
vajíčka pro malého zajíčka.
• pá 29. 3. Velikonoční mraveniště plné malých koledníčků a barevných vajíček.
Všechny maminky, dítka i rodiny srdečně zveme mezi nás. Zima je
dlouhá, tak proč si ji nezpestřit příjemným dopolednem plným hrátek
a pohody.
Lenka Divišová, Mateřské centrum Tam Tam Mraveniště
www.tamtammraveniste.estranky.cz

z města a okolí
FOTO: Martina Řehořová

Krátké zprávy
ze základní školy
• Od 21. do 24. ledna byla ve škole Česká
školní inspekce. Jednalo se o pravidelnou
plánovanou kontrolu, která slouží k zjišťování
a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání podle příslušných vzdělávacích
programů, zjištění a hodnocení naplnění
školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy. Inspekční zpráva je
k nalezení na stránkách ČŠI.
• 28. ledna proběhl ve škole zápis do prvních tříd, k zápisu přišlo 120 dětí, rodiče 16
dětí požádají o odklad. Do pěti prvních tříd
v září 2013 nastoupí 104 dětí.
• Ve škole opět proběhl preventivní program
zaměřený na sociálně patologické jevy,
kterého se po 8. a 9. ročnících zúčastnily
i 6. a 7. třídy. Pro 7. třídy bylo připraveno
téma kyberšikany, pro 6. třídy téma nebezpečí nikotinismu.
• Žáci 5., 7. a 8. ročníků se zúčastnili soutěže slohových prací na téma „Spící spravedlnost“, kterou vyhlásilo nakladatelství Fragment pod záštitou JUDr. Pavla Rychetského
– předsedy Ústavního soudu ČR. Naše škola
jako jediná získala 2 ocenění (čestná uznání
a knižní odměnu). Děkujeme za ně Martinu
Halodovi ze třídy 5. B a Lucii Capkové ze
třídy 7. B.
• Žáci, kteří se učí francouzskému jazyku,
se i letos přihlásili do soutěže Týden chutí
pořádané Francouzským institutem v Praze. Za své „Nebeské croissanty“ s ovocem
a ovocnými omáčkami a za ovocný dort ve
tvaru šestiúhelníku, který připomínal mapu
Francie, obdrželi speciální prémii – návštěvu
francouzské cukrárny v Praze.
• Leden a únor je doba konání okresních
kol olympiád. Zúčastnili jsme se dějepisné
(4. místo obsadil Vratislav Šustr), v českém
jazyce (8. místo z 30 soutěžících – Karolína Novotná a Květa Jungmannová), v anglickém jazyce (1. místo a zároveň postup do
krajského kola Adam Tyl) a matematické (2.
místo – Martin Hašek). Všem těmto olympiádám předchází školní kola.
• Žáci navštívili Muzeum alchymistů, sklárnu
v Nenačovicích, divadlo Minor, Betlémskou
kapli, stanici přírodovědců a první polovina
ze sedmých tříd strávila týden v Albrechticích
v Jizerských horách na lyžařském výcviku.
• Proběhly doplňkové volby do školského
parlamentu.
• 31. ledna obdrželi žáci výpis z vysvědčení.
Bylo klasifikováno 704 žáků školy. 3 žáci byli
nehodnoceni a 20 žáků plní docházku podle
§ 38 Školského zákona, což znamená, že
navštěvují školu v zahraničí. Průměrný prospěch byl 1,359. S vyznamenáním prospělo
538 žáků a 157 pouze prospělo. 6 neprospělo. Celkem jsme zameškali 30 801 omluvených hodin (průměr je 43,87 na žáka), 12
hodin neomluvených. Byla udělena 1 snížená známka z chování.
Jitka Kahounová, zástupkyně ředitele

-- Projekt „Ruce tleskejte“ slavil i letos velký úspěch. --

Ruce, tleskejte masopustu!
Ve čtvrtek 7. února se uzavřel projekt prvního
pololetí školního roku „Ruce, tleskejte masopustu!“. Scénář vytvořila dvě děvčata z devátých
tříd, 6 tříd si připravilo vlastní vstup, ve sboru zpívalo 25 dětí, hrálo 15 dětí z dramatického kroužku, žonglovalo 9 žonglérů, v zákulisí 6 pomocníků pomáhalo všem dvěma stům účinkujícím.
Celým představením diváky provázelo 6 hlavních
postav a na scénu se nebáli vstoupit ani pedagogové. Na výtvarném pojetí se podílelo 14 tříd.

Malované pozadí měřilo 32 metrů a bylo celé
nakresleno dětmi ve věku 2 až 16 let. Vznikalo
na chodbě, kdo šel kolem, kreslil, protože toto
dílo se do učebny nevešlo.
Budovu školy vyzdobily děti ze školní družiny
a zároveň pro rodiče připravily masopustní trh
z výrobků, které děti samy vytvořily a samy je
i prodávaly. V nabídce převládaly karnevalové
doplňky.
Ludmila Zhoufová, zástupkyně ředitele ZŠ
FOTO: Martina Řehořová

-- Diváky čekal pestrý a nápaditý program, například vystoupení žonglérů. -Ohlasy představení „Masopustní cestování“
7. 2. 2013 jsem podlehla nadšení žáků účinkujících v chystaném školním programu a organizačnímu shonu svých kolegyní, které se ujaly
velmi náročného úkolu připravit a nacvičit s žáky
naší školy každoroční představení, a rozhodla
jsem se je v daném úsilí podpořit alespoň tím,
že se na ně půjdu podívat na generální zkoušce.
A tam jsem byla tak nadšená vynalézavostí, vtipem a rozmanitými tvůrčími schopnostmi všech
zúčastněných, že jsem zůstala i na představení
pro veřejnost.
S rodiči žáků, s vedením školy i s dalšími kolegyněmi a kolegy a současnými i bývalými žáky jsem během představení navštívila Čínu, Ukrajinu, Polsko,
Indii, Itálii i mokropeský masopust, prožila jsem
netradiční hodiny snad všech školních předmětů
a sdílela nesmírně pozitivní atmosféru, která v černošické sportovní hale vznikla díky pestrému a ná-

paditému programu s úžasnou hudbou, světelnými efekty, ale hlavně s báječnými herci! Všichni
byli skvělí a já jsem byla najednou pyšná, že učím
v takové škole, kde jsou učitelé a vedení spolu se
žáky schopni přátelsky a konstruktivně komunikovat a vytvářet hodnoty, které přinášejí nejen radost
a zábavu, ale i prospěch potřebným (charitativní
sbírka, prodej vlastních výrobků…). Každý z tvůrců,
všech účinkujících a z diváků si mohl uvědomit, že
vzniklo něco, co přesáhlo rámec běžných pracovních povinností a co ukázalo ohromný potenciál
pro budoucnost našich dětí.
Za to vše si zaslouží velký dík především pí učitelky Capková a Zhoufová, Baráková, Čechová, Filípková, Knollová, Kodešová, Lehnertová, Radová,
Sticzayová a Venclíčková, p. Capko, herci a jejich
neviditelní pomocníci, kameramani, fotografové
a profesionální zvukaři a osvětlovači.
M. Fritschová
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Úspěch žáků ZUŠ na hudební soutěži
2x FOTO: ZUŠ

-- Kvarteto zobcových fléten,
zleva: A. Rišková, L. Rišková, K. Pavlovská a H. Babková --

V pátek 8. 2. 2013 proběhlo v řevnické základní umělecké škole okresní kolo Soutěže základních uměleckých škol v komorní hře dechových
a smyčcových nástrojů.
Za naši školu zde bojovaly čtyři formace
s pěti vystoupeními. Naší velikou radostí a obrovským úspěchem je výsledek, kterého naši
žáci dosáhli. Všechna soutěžní vystoupení postoupila do krajského kola.

-- Část Barokního souboru, zleva: A. Poulová a V. Marešová --

A tak v březnu a dubnu budeme držet palce
Kvartetu příčných fléten (David Kraffer, Karolína
Hubáčková, Ivana Loudová, Monika Ticháčková), Kvartetu zobcových fléten a Triu zobcových
fléten s doprovodem klavíru (Helena Babková,
Kristina Pavlovská, Anastázie a Ludmila Riškovy), souboru Dittersdorf (Anna Poulová, Jan
a Jakub Pácalovi) a Baroknímu souboru (Anna
Poulová, Jakub Pácal, Veronika Marešová).

Co chystají zahrádkáři
Zahrádkáři oznamují konání výroční členské
schůze. Proběhne 23. března 2013 ve 14 hodin
ve společenském sále Domu pečovatelské služby na Vráži. Povíme vám, co jsme dělali v uplynulém roce a co chceme udělat letos. Také vám
sdělíme další užitečné informace.
Všechny naše členy i další zájemce potom
zveme na tradiční jarní Tržnici Čech konanou v Litoměřicích, kam pojedeme ve čtvrtek
11. dubna v 7.30 od samoobsluhy na Vráži
s dalšími zastávkami po Černošicích. Máte jedinečnou příležitost zakoupit květinovou a zeleninovou sadbu spolu se školkařskými výpěstky
a spoustu dalších věciček pro dům i zahradu,
ale i různé zázračné přípravky na posílení vašeho zdraví. Cena zájezdu je 150 Kč, přihlášky přijímá paní Tůmová na tel. 311 225 005.
Za ČZS Milan Boháč

Milí rodiče, nenechte si ujít...
Besedu
s RNDr. Pavlou Polechovou CSc.
„Jak podpořit vztah k matematice
už v předškolním věku
aneb Matematiky netřeba se bát“
26. 3. 2013 od 20.00
v klubu Ferenc Futurista,
Vrážská 324, Černošice
Hračky pro děti, týkající se tématu,
budou na místě k prohlédnutí
i ke koupi
MC Tam Tam Mraveniště

Toto klání jistě poskytne adrenalinové zážitky
soutěžícím i nám všem, protože krajská kola
jsou na vysoké umělecké úrovni a konkurence
je zde veliká. O výsledcích budeme rádi informovat v některém z dalších čísel.
Všem soutěžícím i jejich pedagogům upřímně
gratulujeme a děkujeme za vzornou prezentaci
kvalit naší školy!
Ludmila Plzáková, ředitelka školy

FOTO: KLIKA

-- Na festiválku vystoupí i radotínsko-černošické hudební sdružení Klika. --

GOP Fest
Tradiční festiválek hudebních těles, souborů
a kapel, v nichž vystupují převážně studenti
a absolventi radotínského gymnázia, se koná
v pátek 29. 3. v Club Kinu od 20 hodin. Hlavním hřebem večera je vystoupení oblíbených
a dnes již ostřílených kapel Klika a Paradogs.
Obě kapely si jako vždy připravily spoustu
překvapení, takže v průběhu večera se na pódiu objeví i několik dalších zajímavých hostů.
Radotínsko-černošické hudební sdružení
Klika – šestičlenná rocková kapela z Černošic a okolí – hraje především vlastní písničky.

Izrael dneška
Zajímáte se o život v cizích zemích? Pak vás
možná zaujme beseda na téma Izrael dneška:
o židovství v dnešním světě, která se koná ve
čtvrtek 14. března od 17.30 v komunitním cen-

V současné době má na svém kontě singl
Hořkosladká (2007), demo Pozor dědci!
(2009) a hlavně debutovou desku s názvem
Nevim! Dál!...(2011). Tvorba kapely Klika je
inspirována mnohými světovými hudebními
tělesy (Mňága a Žďorp, Znouzectnost atd.).
Kromě veselých, většinou punk-rockových
písní, kapela Klika vždy předvede energickou a originální show s množstvím bláznivých
převleků, divokých pódiových tanců až po
dýmové a jiné pyrotechnické efekty. Proto
neváhejte a přistupte blíže, další jízda právě
začíná.
kolektiv Club Kina

tru MaNa, ul. Komenského (naproti kostelu)
v Černošicích.
Hostem bude Mgr. Hana Reichsfeldová – v roce
2012 pobývala tři měsíce v Jeruzalémě u svých
příbuzných. Besedu bude doprovázet videoprezentace a fotografické materiály.
Pavel Blaženín
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Velikonoční
pomlázka pro děti

-- Loňského pochodu se zúčastnilo 471 turistů a turistek. --

Turbanské Černošice
Na sobotu 16. 3. je připraven 2. ročník pochodu Turbanské Černošice. Start je na železniční
zastávce Černošice.
Od 6.30 do 8.00 pro tři delší trasy:
• 23 km, Černošice–Vonoklasy–Choteč–Mokropsy
• 35 km, Černošice–Vonoklasy–Všenory–Vonoklasy–Černošice-Mokropsy
• 53 km, Černošice–Vonoklasy–Srbsko–Mořinka–Vonoklasy–Sulava–Černošice-Mokropsy
Od 8.00 do 11.00 pro dvě kratší trasy:
• 7 km, Černošice–Vonoklasy–Mokropsy
• 11 km, Černošice–Sulava–Vonoklasy–Černošice-Mokropsy

Cíl je pro všechny stejný – restaurace U Mlynáře a Libuše v Černošicích-Mokropsech mezi
11.00–21.30.
Nabídka tras po blízkém i širším i širokém
okolí je dostatečná, proto doufáme, že i vy se
letos zúčastníte a uděláte něco pro sebe. Věříme, že se podaří překonat loňskou účast, kdy se
pochodu zúčastnilo 471 turistů a turistek. V cíli
na vás bude čekat originální razítko pochodu,
pamětní list a také dvojí možnost výhry poukazů
na zlevněné pobyty na horách.

Další zábavní dětské odpoledne je připravené na neděli 31. 3. v Club Kinu. Tentokrát nese název „Velikonoční pomlázka“
a začíná od 15 hodin. V průběhu odpoledního programu si děti vyzkouší dle návodu
uplést svoji vlastní pomlázku, budou pro
ně připraveny soutěže, velikonoční překvapení, pohádkové divadelní vystoupení
„O pejskovi a kočičce – Velikonoční“ a samozřejmě i vykoledovaná pomlázka. A nezapomeňte si vzít s sebou řehtačku!!!
Vstupenky je nutné zakoupit v předprodeji v Club Kinu nebo v Minimarketu – trafice na nádraží Černošice.

Těšíme se na Vaši účast
TurBani

kolektiv Club Kina

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
1. 3.
3. 3.
7. 3.
7. 3.
6.–9. 3.
10. 3.
10. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.
22. 3.
24. 3.
26. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.
7. 4.

Will Bernard trio – koncert
Král Šašek – divadelní představení pro děti
Zasedání zastupitelstva
Beseda o Cyrilu a Metodějovi
ProChrist 2013
Magic Show pro děti – kouzelník Ray Salman
Můj otec Jaroslav Papoušek – večer věnovaný spisovateli, scenáristovi,
režisérovi, malíři a sochaři J. Papouškovi; debata s Petrou PapouškovouVlčkovou; projekce filmu Nejkrásnější věk
Izrael dneška – beseda
Hundred Seventy Split – koncert britské rockové legendy
2. ročník pochodu Turbanské Černošice
Kapičky – koncert country kapely
Via Crucis Franze Liszta a desetihlasé Stabat Mater
Domenica Scarlattiho – koncert Mezinárodního komorního sboru Frankfurt-Praha
Beseda s RNDr. Pavlou Polechovou – jak podpořit u dětí vztah
k matematice
GOP Fest
Gerald Clark Kvartet – bluesový koncert
Velikonoční pomlázka pro děti – odpolední program
Dana Klásková a Kateřina Košťálová – komorní koncert

20.30, Club Kino
16.00, Club Kino
19.00, Club Kino
19.00, komunitní centrum MaNa, ul. Komenského
vždy v 19.00, modlitebna Církve bratrské na Vráži
15.00, Club Kino
20.00, klub Ferenc Futurista, Vrážská 324
17.30, komunitní centrum MaNa, ul. Komenského
20.30, Club Kino
Sraz na železniční zastávce Černošice
20.00, Club Kino
17.00, modlitebna Církve bratrské na Vráži
20.00, klub Ferenc Futurista, Vrážská 324
20.00, Club Kino
20.30, Club Kino
15.00, Club Kino
19.30, sál ZUŠ, Střední ul.

v okolí
9. 3.
15. 3.
16. 3.
22. 3.
23. 3.

Jarní burza dětských věcí – RC Fabiánek
Sladké tajemství – premiéra hry anglického dramatika Raye Cooneyho,
komedie z lékařského prostředí (reprízy: 16., 17., 21., 22. a 23. 3.)
IX. benefiční ples Náruče 2013
Beseda s Pavlem Hlušičkou v rámci projektu na podporu osvěty autismu Putování s básníkem
Velikonoční trhy

9.00–11.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice
20.00, Kino-divadlo Řevnice
20.00, Sport centrum Liďák v Řevnicích
18.00, ZŠ u mostu, Dobřichovice
od 11.00, zámek Dobřichovice
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Stabat Mater v modlitebně na Vráži
FOTO: archiv MKSFP

-- Proslulé dílo Stabat Mater zazní v podání Mezinárodního komorního sboru Frankfurt-Praha. --

Mezinárodní komorní sbor Frankfurt-Praha Jana
Polívky ve spolupráci s pražským sborem Mikrochor pod vedením dirigenta Lukáše Prchala zvou
na společný koncert do modlitebny Církve bratrské v Černošicích. Koncert se koná v neděli 24. 3.
v 17 hodin.
Program tvoří dvě ojedinělá díla duchovní vokální
tvorby – Via Crucis Franze Liszta pro sólisty, sbor
a klavír a desetihlasé Stabat Mater Domenica Scarlattiho.
Čtrnáct zastavení Křížové cesty je v Lisztově kompozici sugestivním dramatem i niternou meditací.
Svou sjednocující myšlenkou je hluboce osobním výrazem stárnoucího Mistra. Obdivuhodným způsobem
zpracovává gregoriánský chorál, Palestrinovu a Bachovu polyfonii, svou harmonickou odvahou však již
ukazuje cestu do 20. století.

Stabat Mater Domenica Scarlattiho se řadí mezi
nejproslulejší díla svého druhu. Slavný skladatel klavírních sonát napsal své dílo patrně na zakázku portugalského královského dvora a okouzluje zároveň
virtuózním vokálním stylem a dojímavou citovostí,
strhující vitalitou a dokonalou harmonií.
Budete si je moci poslechnout v podání Mezinárodního komorního sboru Frankfurt-Praha, který letos
slaví 15 let své existence. Je tvořen zpěváky z Prahy a Frankfurtu nad Mohanem, několika národností
a různého věku. Spojuje je chuť, odvaha a umění
provádět náročná, často jen okrajově prováděná díla
skladatelů jako Stravinskij, Janáček, Bruckner, Poulenc, Elgar a Britten.
Na tento ojedinělý koncert vás srdečně zve město
Černošice. Vstupné 150 Kč, děti a důchodci 100 Kč.
Pavel Blaženín

Britská rocková legenda vystoupí v Černošicích
FOTO: archiv kapely

-- Hundred Seventy Split --

Rocková skupina Hundred Seventy Split je „vedlejšák“ dvou členů slavných anglických Ten Years After. A v pátek 15. března vystoupí v Černošicích. Koncert začíná ve 20.30 v Club Kinu.
Ústřední postavou je basový kytarista Leo
Lyons, zakládající člen Ten Years After, který
nechyběl na pódiu při mnoha rozhodujících událostech rockové historie. Jako jedna z prvních
rockových skupin byli pozváni na slavný jazzový
festival v Newportu, v roce 1969 účinkovali na
legendárním Woodstocku, o rok později pak na
dalším významném festivalu Isle of Wight. Lyons
je také významným producentem, pod jeho do-
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hledem vznikala alba skupin UFO nebo Procol
Harum.
Dalším členem kapely je výborný kytarista
a zpěvák Joe Gooch, který v Ten Years After
zaujal místo po Alvinovi Lee. Sestavu doplňuje
bubeník Damon Sawyer. Ani on není žádný začátečník. Spolupracoval například s producentem
Mikem Vernonem, nahrává s muzikanty z kapel
Whitesnake či Bad Company.
Vstupenky za 300 Kč lze zakoupit v předprodeji v Club Kinu v Černošicích a v radotínské
Koruně.
kolektiv Club Kina

Gerald Clark Kvartet
Zpěvák a bluesový písničkář Gerald Clark z Johannesburgu (JAR) patří k předním představitelům jihoafrické bluesové scény. Na jeho koncert v černošickém Club Kinu se můžete těšit
v sobotu 30. 3. ve 20.30.
Gerald Clark má na kontě tři alba. Jeho akustické afrikánské album 'Sweepslag' (label Whiplash) bylo nominováno v roce 2009 na cenu
SAMA (South African Musicians and Artists)
v kategorii nejlepší afrikánské alternativní album
roku 2009. Kromě skladeb v afrikánštině zpívá
Gerald Clark také klasické delta blues, známé
skladby jako např. It Ain't You, Black Water, Hallelujah, 'm Going Mad, Black Horses, Stand By
Me, Elandsbaai, Come On Into My Kitchen,
Stranger Blues, Easy Baby, It's Allright, Seen
a Woman Walking.
Vstupné 150 Kč. Koncert pořádá město
Černošice.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv interpreta

-- Gerald Clark --

Magic Show aneb Kouzelné
odpoledne pro děti
Mistr České republiky, kouzelník Ray Salman,
předvede svou kouzelnickou show pro děti v neděli
10. 3. od 15 hodin v černošickém Club Kinu.
Celé toto interaktivní představení je plné skvělých dětských kouzel a legrace a děti se do něj po
celou dobu zapojují. Představení je zaměřeno především na naše nejmenší, ale zábavu si jistě užijí
i rodiče. Kouzelnické představení bude doplněno
o tvarování zvířátek z balónků, a tak bude mít každé
dítko možnost si domů odnést krásnou vzpomínku.
Vstupné: 90 Kč, v předprodeji 70 Kč.
kolektiv Club Kina

Beseda o Cyrilu
a Metodějovi
U příležitosti letošního 1150. výročí příchodu
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vás srdečně zveme na přednášku a besedu se znalcem
a spisovatelem knih o Cyrilu a Metodějovi, apoštolech Slovanů, panem prof. PhDr. Petrem Piťhou, CSc., ve čtvrtek 7. března 2013 od 19.00
v komunitním centru MaNa, Komenského ul.
2018, Černošice, naproti kostelu.
V průběhu večera bude možnost zakoupení
knih. Besedu pořádá místní Římskokatolická
farnost.
Za farnost Hubert Poul
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Dobřichovické
velikonoční trhy

FOTO: archiv kapely

-- Country kapela Kapičky --

Country večer s Kapičkami
Country kapela KAPIČKY vznikla v roce
1983. Letošní rok je tedy pro skupinu rokem
oslav 30 let jejího působení na hudební scéně. Jedním z míst, kde se bude zpívat a tančit v country stylu je černošické Club Kino.
Přijďte 22. 3. ve 20 hod. přivítat jaro na Jarní
country bál.
Od svého vzniku hrály KAPIČKY na mnoha
zajímavých místech naší země, ať už to byly

různé festivaly, svatby, narozeninové oslavy
nebo jen čistě soukromé akce. A je jedno,
jestli stály na pódiu nebo seděly jen tak u stolu, či drkotaly zuby mezi krápníky v jeskyni,
každá z akcí něco přinesla a na většinu z nich
se krásně vzpomíná.
Na koncert zve město Černošice a Kapičky. Vstupné 100 Kč.
Pavel Blaženín

Pozvánka na komorní koncert
Foto: archiv Dany Kláskové

-- Dana Klásková a Kateřina Košťálová --

Město Černošice si vás dovoluje pozvat na koncert
vážné hudby, na kterém houslistka Dana Klásková
a klavíristka Kateřina Košťálová přednesou oblíbená
díla proslulých skladatelů. Koncert se koná v neděli
7. dubna od 19.30 v koncertním sále ZUŠ (Střední
ul. 403).
Toto velmi perspektivní duo bylo založeno v roce
2010. Dana Klásková studovala housle na Konzervatoři v Českých Budějovicích a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Kateřina Košťálová
pokračovala po ukončení studia Gymnázia Jana Nerudy ve studiu klavíru na Akademii múzických umění
v Praze. Dana Klásková působí ještě v souboru Missa a Kateřina Košťálová spolupracuje s Orchestrem
BERG.

Obě mladé interpretky pravidelně prohlubují svou
praxi účastí na houslových i klavírních mistrovských
kurzech. Koncertují jak u nás, tak i v Rakousku.
Jejich hra se vyznačuje hlubokým, vřelým projevem
a krásným zvukem a spolu s výběrem repertoáru si
získává posluchače bez rozdílu věku. Pro hudbymilovné publikum připravily tentokrát program sestavený z posluchačsky velmi oblíbených skladeb.
Vstupné 100 Kč děti a důchodci za 50 Kč.
Program:
• Arcangelo Corelli – Follia
• Maurice Ravel – La Tzigane
• Antonín Dvořák – Humoreska
• Zdeněk Fibich – Poem
• Pablo de Sarasate – Španělské tance op. 22:
Andaluzská romance, Jota Navarra
Pavel Blaženín

Soutěžní kvíz pro děti

ProChrist 2013
Modlitebna Církve bratrské v Černošicích se zapojí mezi dalších téměř 1000 přenosových míst
z celé Evropy, kam bude v prvním březnovém
týdnu audiovizuálně se simultánním překladem
přenášen program ze stuttgartské Porsche-Areny. Během večerů zazní klasická i moderní
hudba, lze shlédnout divadelní scénky a vyslechnout osobní zkušenosti s vírou v Boha. Vrcholem
programu je přednáška evangelického faráře,
teologa a kazatele Ulricha Parzanyho na zajímavá

Každý rok jsou před velikonočními svátky na zámku v Dobřichovicích velikonoční trhy. Ty letošní
připadají na sobotu 23. 3., začínají od 11 hodin.
Nebudou chybět již tradiční doprovodné programy, jako je pro děti pečení jidášů a tvoření od
13 hodin, pohádka s názvem Veselé Velikonoce
(ve 14 h), kterou přijede zahrát Liduščino divadlo.
Tentokrát bude trh víc květinovo-řemeslný, s předváděním řemesel. Trh bude propojen s omezenou
nabídkou trhovců, kteří jezdí do Dobřichovic prodávat své produkty na farmářské trhy – bude čerstvý kváskový chleba, uzeniny, čerstvý kozí sýr,
olivový olej, velikonoční nádivka…Pro malé i velké
bude u řeky připravena velká trampolína, lukostřelecký turnaj, bludiště a další soutěže a hry.
V 16 hodin na Křižovnickém náměstí předvede
unikátní produkci žonglér na jednokole.
Dana Jakešová

Sladké tajemství
Dobřichovická divadelní společnost (DDS) uvede 15. 3. ve 20 hodin v řevnickém Kino-divadle
premiéru hry anglického dramatika Raye Cooneyho Sladké tajemství.
Třaskavá komedie z lékařského prostředí patří
k nejúspěšnějším divadelním hrám tohoto populárního autora. Hlavní dějová zápletka není nijak
složitá ani nová, ale způsob, jakým Cooney vede
příběh do dalších a dalších peripetií jistě rozesměje i diváka s bolavými zuby. Ve hře uvidíme
excelovat známé protagonisty DDSky Jiřího Šafránka, Karla Krále, Jana Seidla, Alenu Říhovou,
ale i hosty z jiných souborů: Alici Čermákovou
a Evu Koppovou a řadu dalších.
Předprodej vstupenek na premiéru a reprízy
16. 3., 17. 3., 21. 3., 22. 3., 23. 3. ve Vinárně
U Karoliny na dobřichovickém zámku. Více informací a rezervace na www.divadlodds.cz.
Dana Jakešová

témata života a křesťanské víry. Každá z přednášek Parzanyho je uzavřena výzvou, na kterou je
možné reagovat.
• středa 6. března od 19.00: Kolik sítí potřebuje
člověk?
• čtvrtek 7. března od 19.00: Co mají peníze
společného s vírou?
• pátek 8. března od 19.00: Co pomůže, když
jsme zahořklí z utrpení?
• sobota 9. března od 19.00: Můj Bůh, tvůj
Bůh, žádný Bůh?
Pavel Paluchník, kazatel Církve bratrské

Těším se na vaše odpovědi, které můžete nosit do konce března do knihovny.
Tři vylosovaní dostanou knižní odměnu.

Podle popisu poznej postavy z knížek:
a) Bydlím u jelena se zlatými parohy. Moc neposlouchám a otevřu komukoli. Jsem................................
b) Jsem hajný a jezdím na jelenu Větrníkovi. Jsem...........................................................................
c) Patřím mezi hmyz. Jsem pracovitý a můj kamarád se jmenuje Brouk Pytlík. Jsem...............................
d) Jsem žák 3. B a můj psí kamarád se jmenuje Jonatán. Jsem.........................................................

Najdi jména českých spisovatelů:
Lenka, Monika a Barča pekly dort.
Vyprávěj nám o něm, co vás naučil.
Ve čtvrtek půjdeme do knihovny.
Tereza přinesla další učebnice.
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z města a okolí

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
AJVAZ, Michal: Vražda starého varana –
básně a krátké povídky;
CROMBIE, Deborah: Zmizela beze stopy –
detektivka;
ČERNÁ, Jaroslava: Sedmého sedmý – román pro ženy;
EUGENIDES, Jeffrey: Hra o manželství –
trojúhelník v tomto ohromujícím a úžasném
románu o generaci, která začíná stárnout, je
odvěký, ale v tomto případě zcela svěží a překvapivý;
GREEN, George: Krkavci – mrazivý thriller;
HAKL, Emil: Skutečná událost – hlavní postavy románu jsou tři kamarádi. Jeden z nich
– vypravěč – se ocitne v Oslu těsně po tragické
střelbě na ostrově;
LAUEROVÁ, Sylva: Tichošlap – český román;
LYNDON, Robert: Cesta sněžných ptáků –
historický román se odehrává v 11. století a provází čtenáře téměř celým tehdejším světem;
MANN, Jindřich: Poste restante – autobiograficky laděná kniha, která nám nechává nahlédnout do zákulisí slavné spisovatelské rodiny Mannů;
ROLLINS, James: Písečná bouře. Sigma
Force – dobrodružný román;
SEWELL, Kitty: Pouto krve – napínavý román;
TAYLOR, Patrik: Doktore, fofrem, jde o život
– humoristický román;
WALLÓ, Olga: Muž, který polykal vítr – pikareskní román o lidech bez jasné morálky a řádu,
o manipulacích tajné bezpečnosti a o směšném
zápasu inteligence s emocemi;
ZACIOSOVÁ, Radka: Vozík a vězení je pro
každého – drama ženy, která onemocní Guillas

Barrého syndromem, autoimunitním onemocněním, při němž tělo samo ničí nervovou tkáň.
Naučná literatura:
Zachránit Evropu? Obětovat Euro! – pětice
německých měnových a hospodářských expertů, většinou univerzitních profesorů, předvídá
neodvratné situace, které se odehrají v Evropě
po předpokládaném pádu eura a během následného hospodářského a politického chaosu.;
DÄNIKEN, Erich von: Omyly v zemi Mayů –
další autorova kniha o důkazech, že se s předkolumbovskou kulturou Aztéků a Mayů zkontaktovala mimozemská civilizace;
FOSAROVÁ, Grazyna a BLUDORF, Franz:
Svět nad propastí – fakta, která vás připraví
o spánek. Autoři předkládají dokumenty o nebezpečných špionážních aktivitách, o kybernetické válce, o válce proti teroru, která se už sama
stala terorem;
HUSS, Frank: Slabosti velkých mužů – při
četbě o chování známých postav minulých staletí
se vskutku tají dech. Překvapující činy a osudové
zvraty všemocných vládců předurčovaly osudy
národů. Takzvané boží mlýny mlely pomalu, ale
neúprosně. Životní scénář nejmocnějších býval
téměř identický – nešťastné dětství, pohnutý život a útrpná smrt;
KORCZAK, Janusz: Jak milovat dítě – sedmdesát let po smrti polského lékaře a vychovatele
Janusze Korczaka vychází nový český překlad
jeho pedagogických spisů;
LOOSER, Gabriel: Kam odchází duše – průvodce po onom světě. Publikace nám přibližuje
zkušenosti osob, které se ocitly v blízkosti smrti,
nacházely se ve stavu takzvaného rozšířeného
vědomí, nabyly mimotělní zkušenosti či zaznamenaly mimosmyslové vnímání.

inzerce

Pro děti a mládež:
BREZOVICKÁ: Medové příběhy – tři nezbední
sourozenci z velkoměsta stráví prázdniny na venkově u prarodičů, kde objeví krásu okolní přírody
a venkovského života. Pro začínající čtenáře;
GARCIA, Kami: Kronika prokletých zaklínačů. Nádherný zmatek – 3. díl fantasy literatura;
KAMINSKÁ, Renata: Do školky za kamarády
– dva příběhy modrého autíčka Šimona a dalších
kamarádů z Dopravní školky. Pro nejmenší čtenáře;
PRIESTLEY, Chris: Příšerné příběhy strýce
Montaguea – knížka strašidelných příběhů je
určena odvážným dětem od 12 let;
SPIELVOGELOVÁ, Vladimíra: Hroší příběhy –
bohatě ilustrované příběhy dvou malých hrošíků,
která přinášejí dětem poučení o tom, jak je důležité nelhat, umět se omluvit, nepřeceňovat svoje
síly a nechodit nikam s cizími lidmi.
Knížky v angličtině:
AUSTEN, Jane: Persuasion (v češtině Pýcha
a přemlouvání) – poslední román Jane Austenové je brilantní satirou života anglické provinční
šlechty a měšťanstva;
CRICHTON, Michael: State of fear (v češtině
Říše strachu) – techno-thriller.

Otevírací doba v knihovně:

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

Březen – měsíc čtenářů
Prvním jarním měsícem březnem začíná již 4. ročník celostátní,
každoročně pořádané akce zvané Březen – měsíc čtenářů. Akci
organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ČR.
Letošní motto je: S  námi jen all inclusive! Do této akce se zapojuje i černošická knihovna. V centru našeho zájmu je letos opět
čtenář a čtení ve všech jeho formách. Přijměte tedy naši pozvánku
do knihovny.

Pronájem bytu v Černošicích
2 + kk, 70 m2
Nový, částečně vybavený, samostatné WC, koupelna,
internet, parkování na zahradě
Cena 9.000,- Kč/měs. + 3.000,- Kč záloha na poplatky

Kontakt: 724 036 414

Co vás v knihovně v březnu čeká:
1)	seznámení s e-mailem pro seniory. Způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy;
2)	odpuštění poplatků za pozdě vrácené knihy;
3) pohádkový kvíz pro děti;
4)	každé úterý a čtvrtek dopoledne pozvánka pro naše školáky
a paní učitelky;
5)	knižní odměny pro největšího čtenáře za rok 2012;
6)	den otevřených dveří v sobotu 30. 3. od 9.00 do 11.30;
7) registrace nových čtenářů zdarma;
8)	v týdnu od 25. 3. do 29. 3. Týden čtení. Zveme všechny děti,
aby nám, rodičům či prarodičům přišly přečíst z knížek Josefa
Čapka a Zdeňka Svěráka;
9)	ve středu 27. 3. omalovánkový den a ve čtvrtek 28. 3. lízátkový
den – omalovánky a lízátka pro naše nejmenší návštěvníky.
Irena Šilhánková, knihovnice
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WILL BERNARD TRIO (USA, SK)

Z

VELKÝ FRANCOUZSKÝ VEČER

15:00
hod

20:00
hod

LIVE

15.3.
pá

krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí během snění, kdy je mysl nejzranitelnější.
Při konzumaci nad 300,- Kč vstup zdarma
HUNDRED SEVENTY SPLIT
VSTUP: 300,- Kč 20:30
Britská rocková legenda H.S.P. je “vedlejšák” dvou členů slavných Ten Years hod
After. Ústřední postavou je basový kytarista Leo Lyons, který nechyběl na pódiu
např. na slavném jazzovém festivalu v Newportu, v roce 1969, s Ten Years After
na legendárním Woodstocku, nebo na festivalu Isle of Wight.

VSTUP: 50,- Kč 20:00
12.3. POČÁTEK USA / 2010 režie: Ch. Nolan akční
hod
Filmový březen s Leonardem DiCaprio
út
Hrají:Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, Ken Watanabe ...
KINO Dom Cobb je zkušený zloděj, absolutní špička v nebezpečném umění extrakce:

DIVADLO

DĚTSKÉ vení plné skvělých dětských kouzel a legrace. V průběhu celého představení
se děti aktivně zapojují a skvěle se pobaví i přihlížející rodiče.

VSTUP: 60,- Kč, v masce zdarma
9.3. DJ RASTY - MAŠKARNÍ PÁRTY
Club Kino Vás srdečně zve na nevšední maškarní diskotéku.
so
DJ
10.3. RAY SALMAN - MAGIC SHOW
VSTUP: 90,- Kč, předprodej 70,- Kč
ne
Mistr České republiky, kouzelník Ray Salman, předvede interaktivní předsta-

VSTUP: 150,- Kč 19:00
hod
Přijďte s námi strávit překrásný společenský večer plný francouzských
specialit, vín a koňaků, podnícený poslechem francouzských chansonů v podání
GASTRO zpěvačky Natalie Kryžné, kterou na klavír doprovodí Veronika Němcová.

8.3.
pá

Leone roku 1999. Dva muži spojí své síly v zoufalé misi: znovu získat vzácný růžový diamant nevyčíslitelné hodnoty a zachránit rybářova syna, kterého rebelové odvlekli a naučili zabíjet.
Při konzumaci nad 300,- Kč vstup zdarma

VSTUP: 50,- Kč 20:00
5.3. KRVAVÝ DIAMANT USA / 2006 režie: E. Zwick dobrodružný
hod
Filmový březen s Leonardem DiCaprio
út
Hrají: Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, Jennifer Connelly, Arnold Vosloo ...
KINO Bývalý žoldák a prostý rybář se octnou uprostřed ohně občanské války v Sierra

VSTUP: 150,- Kč, předprodej 140,- Kč 20:30
hod
Trio Willa Bernarda v sestavě kytara, varhany a bicí hraje zejména Willův
originální repertoár doplněný širokou paletou různorodých vlivů s důrazem na
LIVE moderní interpretaci klasické soul-jazzové varhanní hudby z šedesátých a sedmdesátých let minulého století.
Srdečně zve město Černošice
VSTUP: 50,- Kč 20:00
2.3. MAMMA MIA! USA / 2008 režie: P.Lloyd muzikál
hod
so
Hrají: Meryl Streep, Colin Firth, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Julie Walters ...
Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá matka, tři potenciální otKINO cové a nesmrtelná ABBA. Jak se to rýmuje? Náramně. Divadelní muzikálovou
show Mamma Mia! obsahující všechny zmíněné ingredience vidělo v osmi různých jazykových verzích přes 30 miliónů lidí.
Při konzumaci nad 300,- Kč vstup zdarma
3.3. KRÁL ŠAŠEK
VSTUP: 70,- Kč 16:00
hod
ne
Interaktivní představení se s nadsázkou vrací k počátkům středověkého nonverbálního umění, vlastního tehdejším hercům, bavičům a šaškům. Pobaví malé i velké diDĚTSKÉ váky. Hlavní postavou tohoto komponovaného programu je Šašek, který spolu s
DIVADLO diváky vytvoří iluzi královského dvora a zahraje tradiční příběh o únosu a vysvobození princezny.
Srdečně zve město Černošice

1.3.
pá

E
BŘ

EN
VSTUP: 70,- Kč

VSTUP: 50,- Kč

15:00
hod

19:00
hod

20:00
hod

VSTUP: 50,- Kč. od 21.00: 70,- Kč

Registrujte se pro odběr programu a novinek na www.clubkino.cz

DJ

31.3.
ne

ODPOLEDNE

DĚTSKÉ

15:00
hod
svoji vlastní pomlázku, budou pro ně připraveny soutěže, velikonoční překvapení, pohádkové divadelní vystoupení „O pejskovi a kočičce – Velikonoční“ a samozřejmě i vykoledovaná pomlázka. Je nutné zakoupit vstupenky pro děti
v předprodeji v Clubu Kino, nebo v Minimarketu na nádraží Černošice.
20:00
DJ BUNDA + VÓĎA - VELIKONOČNÍ PÁRTY
Veselé velikonoce v Club Kinu se speciální taneční pomlázkou od DJ Bundy. hod

VSTUP: děti 100,- Kč, doprovod 50,- Kč
31.3. VELIKONOČNÍ POMLÁSKA
PARTYCZ vás srdečně zve na velikonoční pomlásku. Děti vyzkouší dle uplést
ne

LIVE

20:30
hod
k předním představitelům jihoafrické bluesové scény. Na kontě má tři alba. Jeho
album 'Sweepslag' bylo nominováno v roce 2009 na cenu SAMA v kategorii nejlepší afrikánské alternativní album roku 2009.
Srdečně zve město Černošice

30.3. GERALD CLARK QUARTET
VSTUP: 150,- Kč
Zpěvák a bluesový písničkář Gerald Clark z Johannesburgu ( JAR) patří
so

LIVE

29.3.
pá

Frank W. Abagnale je dnes mužem v nejlepším věku s pověstí špičkového odborníka. Ale ještě než dosáhl plnoletosti, tedy jedenadvaceti let, pátrala po něm
policie bezmála třiceti států a pro agenta FBI Carla Hanratthyo byl doslova
Při konzumaci nad 300,- Kč vstup zdarma
noční můrou.
20:00
GOP FEST - KLIKA, PARADOGS A HOSTÉ
VSTUP: 70,- Kč
hod
Tradiční festiválek hudebních těles, souborů a kapel, v nichž vystupují
převážně studenti a absolventi radotínského gymnázia. Hlavním hřebem večera
je vystoupení oblíbených kapel Klika a Paradogs. V průběhu večera se na pódiu
objeví i několik zajímavých hostů a nemálo dalších překvapení.

VSTUP: 50,- Kč 20:00
26.3. CHYŤ MĚ, KDYŽ TO DOKÁŽEŠ
hod
USA / 2002 režie: S. Spielberg drama
út
Filmový březen s Leonardem DiCaprio
KINO Hrají: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen, Amy Adams ...

scéně. Od svého vzniku hrály KAPIČKY na mnoha zajímavých místech naší
COUNTRY země, ať už to byly různé festivaly, svatby, narozeninové oslavy, čistě soukromé
akce, nebo třeba country bál.
BÁL
Srdečně zve město Černošice
VSTUP: 50,- Kč 15:00
JAK
VYCVIČIT
DRAKA
USA
/
2010
režie:
D.
DeBlois
animovaný
24.3.
hod
Hrají: Jay Baruchel, Gerard Butler, Craig Ferguson, America Ferrera, Jonah Hill ...
ne
Viděli jste už trojrozměrného draka? A Vikinga? Pokud ne, budete mít příležitost
DĚTSKÉ v animované komedii Jak vycvičit draka od studia DreamWorks. Rodičové chluKung Fu Pandy a zeleného zlobráka Shreka se tentokrát rozhodli pro podíKINO paté
vanou, která je ve všech ohledech poněkud drsnější.

22.3. COUNTRY BÁL - KAPIČKY
VSTUP: 100,- Kč
Country kapela KAPIČKY letos oslaví 30. let svého působení na hudební
pá

ostrov Shutter pátrání po šílené vražedkyni jménem Rachel Solando, která zmizela ze své cely ve vězeňské psychiatrické léčebně Ashecliffe a kdesi se úspěšně
skrývá.
Při konzumaci nad 300,- Kč vstup zdarma

18:00
hod

VSTUP: 50,- Kč 20:00
19.3. PROKLETÝ OSTROV USA / 2010 režie: M. Scorsese drama
hod
Filmový březen s Leonardem DiCaprio
út
Hrají: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Max von Sydow ...
KINO Detektiva Teddyho Danielse a jeho kolegu Chucka Auleho přivedlo na prokletý

jídla irských krčem, točený Guinness a neopomenutelná Tullamore Dew,
OSLAVA nebo Jameson whisky různých věkových kategorií.

VSTUP: ZDARMA
17.3. CLUB KINO ALA IRISH PUB
Večerem na oslavu svatého Patrika Vás s potěšením doprovodí tradiční
ne

Hrají:Ray Romano, Queen Latifah, John Leguizamo, Denis Leary, Chris Wedge ...
DĚTSKÉ Do kina se vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské
KINO dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného
krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství. Právě Scratt,
se svou vášní pro žaludy totiž způsobí katastrofu nevídaných rozměrů.

LIVE Fame, Everything We Have
17.3. DOBA LEDOVÁ 4 - ZEMĚ V POHYBU
USA / 2012 režie: S. Martino animovaný
ne

Line up: Born Again, Suffocate With Your Fame, The Sea Charmer, Minute Of

16.3. MAGOR NIGHT VOL.III
Druhý ročník mini-festivalu moderní metalové hudby.
so

inzerce
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