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Černošický běh
aneb vyhrají letos Černošice, Vráž nebo Mokropsy?
První ročník Černošického běhu se uskutečnil vloni
19. září. Jeho účastníci uběhli dohromady celkem
1047.35 km, čímž překonali původní metu organizátorů akce, tedy součtem všech tratí zvládnout
900 km. Tento běžecký závod se totiž konal v rámci
oslav 900. výročí od první zmínky o našem městě.
Nepředbíhalo se však jenom sportem, ale i na poli
kulinářském – černošičtí pekaři a pekařky napekli
všemožné sladké dobroty k prodeji a společně s výtěžkem ze startovného pak putovalo víc než 12.000
Kč do veřejné sbírky na podporu výstavby sportovní
haly u základní školy. Jak bude probíhat letošní ročník Černošického běhu, co nás čeká nového, jaké
jsou podmínky účasti? Všechny tyto informace nám
poskytla Dana Pánková, ředitelka závodu.
XX Kdy a jak vznikla myšlenka uspořádat v Černošicích běžecký závod?
Už hodně let ráda běhám, časem se přidal i můj
muž. Myšlenka na uspořádání běžeckého závodu
uzrávala v našich hlavách dlouho. Chyběl jen poslední impuls pro realizaci. Ten přišel předloni na
Černošickém plese od Bětky a Tomáše Kratochvílových. A tak od ledna 2015 začala postupná příprava
akce.
Původní záměr malého závodu pro pár kamarádů
a běžeckých nadšenců se nakonec rozrostl do
dnešní podoby „profesionálního“ závodu.
XX Co organizace takového závodu obnáší
a kolik za tím stojí lidí?
Ze začátku jsme si ani neuvědomovali, co všechno
bude třeba zařídit. Nejprve vybrat vhodný termín
a místo, vyměřit trasy, zajistit firmu pro měření časů,
vytvořit webové stránky, různá povolení a oznámení,

-- Letos organizátoři připravili
novou hlavní trasu závodu na 10 km. --

2x FOTO: Petr Kubín (2015)

-- Loňského ročníku se úspěšně zúčastnila i spousta malých dětí - podmínkou účasti je,
aby se děti při řazení před startem a na trati obešly bez pomoci rodičů. --

zajistit zázemí na startu a v cíli, občerstvení, ceny
pro vítěze, propagaci… je toho zkrátka spousta.
Příprava toho prvního, loňského závodu byla hodně
náročná, letos už jsme poučeni a tím je to jednodušší, doufám. Jsme čtyři hlavní organizátoři plus
komentátor závodu Honza Novák, který dodal závodu neskutečnou atmosféru. Ale bez pomoci mnoha
přátel a známých v den závodu, bez pomoci technických služeb, městské policie a dalších pomocníků, by to nešlo. Do závodu, i když neběžecky, se
zapojila také spousta pekařek/pekařů, kteří připravili občerstvení pro všechny účastníky. O pomoc se
zajištěním cen pro vítěze jsme se obrátili na černošické firmy a podnikatele.
XX Bude letošní ročník něčím jiný než loňský?
Loňský ročník byl specifický, tematicky řazený
k oslavám 900. výročí vzniku Černošic, výzvou bylo
společně uběhnout symbolických 900 km. A to se
podařilo.
Pro letošní ročník jsme hledali novou motivaci, nový
„tahák“. Nakonec jsme se rozhodli pro běžeckou
výzvu mezi jednotlivými částmi Černošic. Každý
účastník hlavního závodu na 10 km se může rozhodnout, pro kterou část Černošic „bije jeho srdce“, zda poběží za Černošice, Mokropsy nebo Vráž.
Nezáleží na tom, ve které části bydlí, ale ke které má
nějaký vztah. Nechceme určovat nějaké hranice,
chceme v lidech vyvolat pocit sounáležitosti s naším
městem, jeho konkrétní částí. Do výzvy se tak mohou zapojit i přespolní běžci. Vyhraje ta část, která
bude mít nejlepší průměrný čas. Pro vítěznou část
(čtvrť) máme připraveno překvapení.
Také jsme trochu změnili trasu hlavního závodu,
doufáme, že bude pro běžce zajímavější, nepobě-

ží se takový kus tam a zpět po stejné cestě. Další
změna se týká starších běžců, nově jsme zařadili
kategorii 55+.
XX Vloni jste výtěžek z napečených dobrot,
které jste prodali v rámci akce, darovali na podporu výstavby sportovní haly u základní školy.
Plánujete i letos něco podobného?
Letos jsme se domluvili s ředitelkou základní školy,
paní Ludmilou Zhoufovou, že výtěžek věnujeme základní škole na vybavení knihovny.
XX Jak je možné se na závod přihlásit? Máte
nějaký kapacitní nebo věkový limit?
Přihlášení je možné on-line na stránkách Černošického běhu https://cernosickybeh.wordpress.
com/on-line-registrace/ nebo přímo na místě, před
závodem. Všem doporučujeme on-line registraci,
vyhnete se tak určitým zmatkům před závodem.
Kapacita je plánována na 250 závodníků. Věkový
limit nemáme, do určité míry je určen naším hlavním
závodem na 10 km, ale jsou připraveny i doplňkové
kratší závody pro děti a závod dospělých na 3 km
pro ty, kteří si na desítku netroufnou.
XX Je možné závod nějak podpořit?
Samozřejmě nejjednodušší podpora je aktivní účast
v závodě. Pokud nejste zrovna běžci nebo si běh
nechcete u této příležitosti vyzkoušet, můžete pomoci s organizací v den závodu, na trase, ve stánku
s občerstvením, vydáváním čísel, řazením na startu
a v cíli apod. Nebo můžete upéct něco dobrého
a přinést do stánku s občerstvením. Nebo prostě
jen tak přijít povzbuzovat závodníky.
Tak se na Vás těšíme v sobotu 17. září!
Adéla Červenková

z radnice

Vítání občánků
Další vítání občánků se bude konat v pátek
4. listopadu v městském sále na Vráži od 16 hodin. Přihlásit se můžete již nyní na emailu eva.
rehorova@mestocernosice.cz, nebo na telefonu
221 982 526.
Eva Řehořová, matrikářka
FOTO: MěÚ Černošice

-- Další vítání občánků bude v listopadu. --

Pronájem sportovní haly u základní školy
Zbývá několik volných termínů pro pravidelné
i nepravidelné pronájmy sportovní haly u základní školy v Mokropsech. Rádi bychom je
tedy nabídli sportovním spolkům, sdružením
a nadšencům. Halu je možné využívat každý
všední den v odpoledních či večerních hodinách a o víkendech kdykoliv. V dopoledních
a časných odpoledních hodinách ve všedních dnech bude hala sloužit jako tělocvična
pro žáky základní školy.
Cena za pronájem haly je 360 Kč (vč.
DPH) za hodinu za jednu třetinu, resp. 1.080
Kč (vč. DPH) za celou halu. Na aktivity pro
děti a mládež nabízíme zvýhodněné ceny
pronájmu, pokud jsou splněny podmínky uzavření smlouvy na pravidelný pronájem na celý
školní rok (tedy min. 10 měsíců) a čas pronájmu do 18 hodin ve všední den. V takovém
případě je cena 240 Kč (vč. DPH) za hodinu

za jednu třetinu, resp. 720 Kč (vč. DPH) za
celou halu. Dále nabízíme výhodné podmínky
pro zájemce o pořádání víkendových soutěží
a turnajů. Pokud si halu pronajmete na víkend
na min. 6 hodin/den, bude cena celého prostoru 850 Kč/hodina.
V hale je vybavení pro následující sporty:
házená, basketbal, florbal, badminton, stolní
tenis, nohejbal, volejbal, atletika, gymnastika. Fotbal si v hale budou moct z provozních
důvodů zahrát jen děti do 12 let.
Pokud tedy budete mít o využívání haly zájem, kontaktujte, prosím, Adélu Červenkovou
s informacemi na jaký sport, na kolik hodin,
v jakém rozsahu haly (jedna či dvě třetiny
nebo celá plocha aj.) a v jakém časovém rozpětí na emailu adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo na tel. č. 602 342 655.
Adéla Červenková, odbor kultury

Z 69. jednání Rady města Černošice (25. 7. 2016)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• bere na vědomí potřebnost vybudování samostatné plynové přípojky pro nafukovací halu u ZŠ
Černošice; souhlasí 1) s cenovou nabídkou firmy
Rudolf Kříž, IČ: 12377252 se sídlem Na Marsu
387, Černošice na provedení zemních prací pro
zhotovení plynové přípojky k nafukovací hale u ZŠ
Černošice za cenu 2.926,36 36 Kč bez DPH
(3.541 Kč s DPH), 2) s cenovou nabídkou společnosti REVIS - Praha, spol. s r.o., IČ.: 41190114
se sídlem, Výpadová 317/19 Praha 16 - Radotín
na zhotovení plynové přípojky pro nafukovací halu
u ZŠ Černošice za cenu 46.350 Kč bez DPH
(53.302,50 Kč s DPH); schvaluje rozpočtové
opatření č. 76;
• bere na vědomí předložený seznam dodatečných prací požadovaných po dokončení stavby
sportovní haly; souhlasí s předloženou cenovou
nabídkou společnosti Chládek a Tintěra, a.s., IČ:
62743881 se sídlem Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na
dodatečné stavební práce a dodávky požadované
objednatelem po dokončení výstavby sportovní haly
u ZŠ Černošice za celkovou cenu 45.255 Kč bez
DPH (54.758,55 vč DPH);
• bere na vědomí informace o průběhu a výsledku zadávacího řízení na dodatečné změny č. 1 na
stavbě Centrálního vstupu a šaten v ZŠ Černošice
Mokropsy vedeného se společností Chládek a Tintěra, a.s.; souhlasí s cenovou nabídkou ve výši
242.345,28 Kč bez DPH předloženou společností
Chládek a Tintěra, a.s., IČ: 62743881 se sídlem
Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, v rámci jednacího
řízení bez uveřejnění na dodatečné změny zjištěné

v průběhu stavby centrálního vstupu a šaten u ZŠ
Černošice; schvaluje 1) uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 193/2016 mezi městem Černošice a společností Chládek a Tintěra, a.s., IČ:
62743881 se sídlem Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, 2) rozpočtové opatření č. 75;
• bere na vědomí dopis společnosti LUSI s.r.o.,
Agentura domácí péče, IČ: 28930762 se sídlem
Praha 1, U Staré školy 114/4, PSČ: 110 00, ze dne
18. 6. 2016, kterým žádají město Černošice o zvážení možnosti záměru prodeje statku v Mokropsech
za účelem výstavby domu se sociálními a popřípadě
zdravotními službami; doporučuje zastupitelstvu
města projednat záměr možnosti využití objektu
mokropeského statku;
• bere na vědomí žádost spol. Film Makers s.r.o.,
IČ 25738429 se sídlem Terronská 61, 160 00 Praha 6 o zábor veřejného prostranství pro parkování
a umístění filmové techniky v ulici Tyršova, Karlická
a Boženy Němcové z důvodu natáčení v RD č.p.
928 dne 13.8.2016; souhlasí se záborem 440 m2
veřejného prostranství v ulici Tyršova, 80 m2 v ulici Boženy Němcové a 240 m2 v ulici Karlická dne
13. 8. 2016 za poplatek 7.600 Kč za podmínky, že
bude vždy zachován průjezd jedním jízdním pruhem
a nelze parkovat v zelených pásech.

městem Černošice a Středočeským Krajem, IČ:
70891095 se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov za účelem společného postupu při
zajištění zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na
projekční a stavební práce, včetně uzavření příslušných smluv pro rekonstrukci silnice II/115 v Černošicích; předmětem smlouvy je závazek města
se finančně spolupodílet na nákladech spojených
s výstavbou dešťové kanalizace, a to ve výši 27,2 %
z celkových finančních nákladů akce, což v předpokládaných nákladech činí 4.081.960 Kč vč. DPH
(cena byla vypočtena na základě poměru odvodňovaných ploch - cena za 1 m2 kanalizace, která je
následně násobena plochou chodníků a místních
komunikací);
• bere na vědomí žádost spol. ScoutBoy s.r.o.,
se sídlem Salvatorská 10, 110 00 Praha 1, IČ: 289
42 001 o zábor veřejného prostranství pro parkování a umístění filmové techniky v ulici Zdeňka Lhoty
z důvodu natáčení ve dnech 8. 8. až 10. 8. 2016;
souhlasí se záborem 100 m2 veřejného prostranství v zálivu podél ulice Zdeňka Lhoty naproti RD
č.p. 469 ve dnech 8. 8. 2016 až 10. 8. 2016 za
poplatek 3.000 Kč za podmínky, že bude zachován
průjezd ulici Zdeňka Lhoty.

Úsek právní
Rada města Černošice schvaluje a vydává Směrnici o smlouvách.

Plná znění zápisů najdete na webu města: http://www.
mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/vedeni–
mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu
u pí Magdaleny Košťákové. V případě zájmu je možné
získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za stránku (dle ceníku za
poskytování informací).

Dodatečně zařazené body programu
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci
veřejných zadavatelů č. CES 346/2006 mezi

Příští veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve 7. 9. 2016
od 19 hodin v Club Kinu.
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z města a okolí

z vašich názorů

V této rubrice přinášíme názory občanů na různé problémy a témata týkající se našeho města a dění v něm.

V topolové aleji dochází k úpravám v souladu s požadavky petice.
Je nám líto tragické události, která se stala na
cyklostezce. Přáli bychom si brzké uzdravení
zraněného cyklisty. Nelitujeme ale, že jsme se
v kauze topolové aleje angažovali.
V naprosté většině případů, kdy se veřejnost
rozhodne bránit stromořadí, je to v pořádku.
Stromy dnes ustupují v zájmu rozšiřování silnic,
nebo jen kvůli „bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích“, což se dá také vyložit jako
mizerná schopnost řídit motorové vozidlo.
Stromy mizí kolem železnic, na budoucích
staveništích hypermarketů, obrovských hal, logistických center, dálnic apod. Patříme prostě
k lidem, kteří si nemyslí, že je třeba naráz pokácet 200 stromů a v panice zcela oholit břehy.
Příčin, které vedly k současnému stavu, je

celá řada. Jednostranné vysazování topolu kanadského místo topolu černého, výsadba v hustém sponu, vznik cyklostezky a tím poškození
kořenového systému a obrovský nárůst návštěvníků, neudržování stromořadí, orba v těsné blízkosti stromů atd.
Pokud zastánci kácení přichází s argumentem, že tu máme topol kanadský, který je starý
a křehký, souhlasíme. Jsme pro postupnou obnovu za topol černý, který je pevnější a pružnější. A také za celou škálu stromů a keřů, které
sem patří, tedy do nížinného luhu. Vše je ale
třeba provést postupně, s využitím redukčního
řezu korun a s ohledem na výskyt chráněných
druhů živočichů.
Řešením problému by ale nemělo být zkrat-

kovité myšlení, nebo slovní napadání občanů,
kteří mají ke stromům úzký vztah. Vždyť desítky
let zde topoly tvoří dominantu krajiny.
Věci jsou už v pohybu a jdou vlastní cestou.
Vlastně je to cesta, kterou jsme prosazovali v petici. Posudek udělala AOPK, úředníci z Podskalské rozhodují už nyní, místo až na podzim. Takže
se to celé pouze urychlilo se stejným výsledkem,
jako by to bylo bez úrazu na podzim.
I další náš požadavek, tedy biologický průzkum (s potvrzením výskytu netopýrů), byl také
naplněn. Následná pestrá výsadba stromů
a keřů, zpracovaná výzkumným ústavem v Průhonicích, nás potěšila.
Za petiční výbor Václav Vojíř,
předseda Život na soutoku, z. s.

Správný krok, budou následovat další?
Po několika stížnostech na velkou prašnost v oblasti Vráže byla zrušena
prašná polní cesta od ul. K Dubu k transformátoru v Husově ul., po které
se někteří řidiči vyhýbali panelové cestě, přestože obecní úřad se odvolával, že jde o cestu na soukromém pozemku, kde nemají žádnou pravomoc
k nápravě a zrušení cesty. Panelová cesta spojující Černošice a Vonoklasy
až na malý úsek však zůstává neopravena a řidiči jedoucí po této cestě

projíždějí nadále obcí. Město plánuje, že zbytek panelové cesty bude
opraven až v souvislosti s výstavbou nových domů v lokalitě Na Koutech
investorem této výstavby. Město by mělo prokazatelně seznámit občany
s tím, kdy tato výstavba bude zahájena a ukončena a kdy tedy tato komunikace bude opravena.
Josef Potužák

Taneční obor našel útočiště za pět minut dvanáct.
Aneb v Černošicích házíme kabáty na zem.
Chtěli bychom poděkovat firmě IBS Rokal,
s. r. o., především panu Michalu Pánkovi, který
byl tak laskav a našel v suterénu Centra Vráž několik metrů čtverečních pro vytvoření provizorního kabinetu na uskladnění kostýmů, krojů, textilií
a nástrojů pro taneční obor ZUŠ. Vše zrealizoval
pan Petr Wolf.
Velmi si vážíme vstřícnosti, ochoty a rychlosti,
s jakou bylo možné z právě rekonstruované základní školy v Mokropsech materiál přesunout.
Bez Vaší pomoci bychom pravděpodobně místo
pro kabinet nenašli, a kroje by hnily v plesnivém
sklepě ZUŠ.
Taneční obor od svého založení před 30 lety

neměl a stále nemá vlastní prostory, kde by mohl
tančit a zároveň měl uskladněné kostýmy. Před
2 lety jsme se p o d e s á t é, snad už naposled,
přestěhovali do nového městského sálu na Vráži. Vzhledem k chybějícímu zázemí zůstal kabinet
v ZŠ v Mokropsech, což bylo organizačně velmi
náročné. Jsme rádi, že nyní nebudeme muset
kvůli zkoušení kostýmů dětem rušit hodiny.
Asi jste zažili zejména v zimních měsících situaci, kdy při koncertech, divadlech, slavnostním
vítání občánků jste museli kabát místo na věšák,
pohodit na zem. Sál je krásný, ale zázemí nemají
diváci ani účinkující, natožpak frekventanti školní
výuky a kurzů.

Chtěli bychom podpořit rozšíření obslužných
prostor městského sálu, směrem pod kavárnu
Iconiq. Zde je dosud nevyužitý suteren, který by
tyto požadavky splňoval. Pokud však propásneme tuto příležitost, a tyto prostory získá někdo
jiný, budeme muset už navždy kabáty házet na
zem.
	Za taneční obor ZUŠ Černošice
	Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz
www.praminekcernosice.cz
www.facebook.com/FSPraminek

Vrážský lesík - místo pro odpočinek, nebo jen zdroj peněz?
Vrážský les býval vždy pro obyvatele Černošic
oblíbeným místem odpočinku. Čistý, nezaneřáděný lesík využívali lidé k procházkám s dětmi,
se psem, vrážští také jako příjemnou zkratku na
cestě z nádraží.
V posledních letech se v něm každý rok kácelo, ale vždy to mělo nějakou míru. To, co se
s lesíkem stalo letošní zimu, však nemá obdoby.
Tomu, kdo tam zavítá, se naskytne velmi smutný
pohled. Dolní část lesa je téměř zdevastovaná.

Spodní cesta je neprůchodná, hromady větví z kácení stromů z ní nikdo neodklidil. V lese
vzniklo několik hlubokých zářezů po vjezdu
těžké techniky, které zničily stávající cestičky.
Větve, ořezané z pokácených stromů, a menší
padlé stromky, zůstaly ležet na místě. Bylinné
patro, krásné hlavně na jaře (sasanky, hrachory,
orseje, podléšky atd.), je zdevastované. Kácení
se nevyhnulo ani horní části lesa, i když v menší
míře.

Zachránce života z Černošic
V dubnu letošního roku mě postihla závažná srdeční příhoda, která mě ohrozila na
životě. Konkrétně se tak stalo v obci Hostim u Berouna. Měl jsem veliké štestí, že
se tam nacházel i pan Václav Fiurášek, občan Černošic, který nezaváhal ani okamžik a poskytl mi rychlou, odbornou a účinnou pomoc. Ta byla v daném okamžiku
rozhodující! Pan Václav Fiurášek projevil nejen odborné znalosti první pomoci, ale
zachoval se jako člověk s výbornými morálními vlastnostmi.
Jaroslav Mašek, Blovice
8

To, že les neslouží jen jako místo pro odpočinek, domov pro řadu živočichů a zelené plíce
města, ale i jako zdroj peněz za prodej dřeva,
je pochopitelné. Ale ta absolutní neúcta, s jakou se majitelé k lesu chovají, je v dnešní době
opravdu zarážející.
Katka Knišová
Pozn. redakce - les není ve vlastnictví města
Černošice

TOHLE SI BUDETE PAMATOVAT!
Zapamatujte si číslo naší

Městské policie 606 707 156
Všechna stávající čísla platí i nadále. Uložte si je do telefonu
pro případ potřeby: 606 707 156, 724 060 620 (1. hlídka),
605 255 450 (2. hlídka).

z města a okolí

AKCE VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY PODZIM 2016
sobota 24. 9. 8.00 – 12.00
Mokropeská (roh na Višňovce) n Vráž (samoobsluha
U Vávrů) n U Mašitů (Jičínská) n Mokropsy (Šeříková)
sobota 1. 10. 8.00 – 12.00
Mokropsy (Dr. Janského) Černošice (Libušina)
n Černošice (Karlická) n Černošice (u kostela)
sobota 8. 10. 8.00 – 12.00
Černošice (Poštovní) n Mokropsy (u pekárny)
n Vráž (Husova – Majakovského)
n Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)
sobota 15. 10. 8.00 – 12.00
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice) n Karlštejnská
(u trafostanice) n Černošice (Radotínská – Sadová)
n Černošice (Jansova)
sobota 22. 10. 8.00 – 12.00
Chatové osady n Na Vírku n Na Drahách (u hřiště)
n V Habřinách n V Lavičkách

20. 8.

17.9.

15.10.

12.11.

27. 8.

24.9.

22.10.

19.11.

3. 9.

1.10.

29.10.

26.11.

10. 9.

8.10.

5.11.

3.12.

Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům
Mokropsy, nebo do TS), lednice, veškerý elektroodpad = nebezpečný odpad (zdarma do TS), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS), bioodpad (větve,
tráva apod. se sváží každou středu z hnědých nádob
určených na bioodpad).
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy kontejnerů,
odpad ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali
okolí.

Od září opět začínají aktivity pro seniory
Kde: Dům s pečovatelskou službou,
Vrážská ul.

Nenáročné kondiční cvičení
Kdy: každé úterý od 9.30 hod.
Cvičení pod vedením zkušené cvičitelky paní
Ing. Hany Fořtové se koná každé úterý od
9.30 hodin ve společenské místnosti Domu
s pečovatelskou službou, ul. Vrážská 1805.
Cvičení je nenáročné, není zapotřebí zvláštních fyzických schopností a dovedností. Cílem
cvičení pro seniory je zvýšení fyzické kondice,
posílení ochabujících svalů a jejich protažení.
Proto je tato aktivita seniorů nazývána také
jako kondiční cvičení pro seniory.
Vstupné: zdarma

Německá konverzační
dopoledne
Kdy: každou středu od 10.15 hod.
Setkání se konají každou středu od 10.15
hod. pod vedením pana Jandy. Délku a náplň
setkání přizpůsobuje pan Janda potřebám,
přáním a počtu účastníků. Konverzační setkání jsou bezplatná.
Vstupné: zdarma

Angličtina pro seniory
Kdy: každé pondělí od 17.00 hod.
Setkání se konají každé pondělí od 17 hodin
a jsou určená pro začátečníky. Délka a náplň
setkání se přizpůsobuje potřebám, přáním
a počtu účastníků. Konverzační setkání jsou
bezplatná.
Vstupné: zdarma

Klub důchodců
Kdy: každé pondělí od 14.00 hod.
Schází se zde všichni senioři, kteří mají zájem
posedět si a popovídat při kávě se zákuskem.
Scházíme se každé pondělí od 14 hodin.
Setkáte se tu jistě se známými, se kterými
si budete mít co říci. Dozvíte se různé zajímavosti i o akcích DPS, kterých se můžete
zúčastnit.
Příjemnou změnou jsou občasné oslavy narozenin a svátků. Jubilanta potěšíme kytičkou
a symbolickým přípitkem. Děláme radost sami
sobě. A to je naším přáním žít a stárnout aktivně a pohodově.
Vstupné: 15 Kč

Bowling pro seniory
Kdy: každou druhou středu v měsíci
Vyrážíme od DPS do Všenor, kde se odehrává po dobu 90 minut turnaj v bowlingu. Po
každé hře je možné posedět v příjemném
prostředí místní restaurace. Odjezd od DPS
je každou druhou středu v měsíci ve 13.40
hodin.
Cena včetně dopravy 60 Kč
Kontaktní telefon a rezervace míst na telefonu: 725 923 777 nebo 725 926 776
Termíny her: 14. 9., 12. 10., 9. 11.

Posezení s živou hudbou
Kdy: každou třetí středu v měsíci od 14.00
hod.
Každou třetí středu v měsíci je pro naše klienty, ale i pro seniory z obce zpřístupněna naše
kavárna, kde nám k poslechu a k tanci hraje
známé lidové písničky pan Leoš Holan. Dveře
kavárny se otevírají ve 14 hodin a pomalu se
zavírají až po 16. hodině. Vstupné činí 30 Kč.
Samozřejmostí je možnost objednání kávy,
čaje či něčeho dobrého k nakousnutí z naší
kuchyně. Těšíme se na Vás.
Termíny setkání: 21. 9., 19. 10., 16. 11.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
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Posezení u příležitosti Svátku seniorů
Kdy: pondělí 3. října ve 14.00
Kde: DPS
V pondělí 3. října se od 14 hodin v Domě s pečovatelskou službou uskuteční posezení u příležitosti oslavy mezinárodního Svátku seniorů.
Srdečně zveme seniory z města Černošice, pro
které rádi zajistíme dopravu na oslavu a zpět
domů. Čeká nás posezení u sklenky šumivého
vínka a drobné pohoštění, které pro vás připraví naše pečovatelky. Dobrou náladu pak doplní
i živá hudba, kterou nám zajistí dechová hudba
BEROUŇAČKA.
Rezervace míst z důvodu omezené kapacity
sálu je osobně v Domě s pečovatelskou službou
u paní Miškové, případně na telefonu 725 051
326, nejpozději však do 23. 9.

FOTO: Miroslav Strejček

Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS

Opékání buřtů
s heligonkou
Kdy: pondělí 5. září v 14.00
Kde: park za DPS
Srdečně Vás zveme na opékání buřtů s heligonkou a vozembouchem Víta Vávry, které se uskuteční v pondělí dne 5. září od
14 hodin v parku u Domu s pečovatelskou
službou. Po celou dobu akce bude možné
využít místní ohniště k opékání buřtů, které
bude možné zakoupit u zaměstnanců DPS.
Při nepříznivém počasí se sejdeme ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou
službou.
Miroslav Strejček

-- Posezení seniorům zpříjemní živá hudba. --

Virtuální univerzita 3. věku
Kdy: od října 1x za 14 dní
v úterý od 13.45
Kde: DPS
Od 4. října začne v Domě s pečovatelskou
službou další semestr virtuální univerzity
3. věku. V zimním semestru se budeme zabývat hudebními nástroji. Cyklus přednášek
o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty

evropského i mimoevropského organologického instrumentária.
Více informací na www.e-senior.cz nebo
přímo v Domě s pečovatelskou službou. Závazné přihlášky přijímáme do 15. září.
Vstupné (semestr) 300 Kč.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
725 388 564
www.dpscernosice.cz

Přehled kroužků a kurzů pro děti i dospělé
TJ SOKOL ČERNOŠICE ROZVRH CVIČENÍ 2016/2017
cvičení bude zahájeno 12. září 2016
druh cvičení
kdy
děti a mládež
rodiče a děti
úterý 9-10 hod, 2 – 4 roky
úterý 10 - 11 hod, 2 – 4 roky
pátek 10 - 11 hod, 1,5-2,5 roku
předškolní děti
úterý 16.30- 17.30 hod, 5 – 7 let
mladší žákyně
středa 17.30 – 19 hod, dívky 1. stupeň ZŠ
žactvo
pondělí 17.30-18.30, 8 – 12 let
míčové hry
středa 16.30 – 17.30 hod, 6 – 8 let
atletika
čtvrtek 17-18 hod, 5-6 let
čtvrtek 18-19 hod, 7-8 let
gymnastika
úterý 16 – 18 hod (hala)
pátek 15-16.30 hod (mladší)
pátek 16.30-18.30 (starší)
stolní tenis - děti
úterý 17.30 - 18.30 hod
úterý 18.30 - 19.30 hod
pátek 18.30-19.30 hod
sobota 8 – 9 hod
dospělí
seniorky
pondělí 9 – 10 hod
věrná garda
středa 9 – 10 hod
aerobic
pondělí 19 – 20.15 hod
bodystyling
čtvrtek 19 – 20.30 hod
neděle 19 – 20 hod
kruhový trénink muži čtvrtek 20.30 – 22 hod
streatball
středa 19.30-21 hod
stolní tenis - muži
pondělí 20.15 – 23 hod
úterý 19.30-22.30 hod
pátek 19.30-22.30 hod
Přihlášky na jednotlivých hodinách
Více informací www.sokolcernosice.cz
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Hokejový klub SK Černošice –
nábor

Kraso brusle
– bruslení a krasobruslení

29. 9. 2016 v 15 hod. pořádá hokejový klub
SK Černošice společně s ČSLH velkou náborovou akci pro všechny sportovní kluky
a holky ve věku 4-8 let s ukázkou hokejového
zápasu dětí. Přijďte si s rodiči vyzkoušet, jak
to u nás chodí. S sebou sportovní oblečení,
rukavice, přilbu, a pokud máte, tak i brusle.
Nábory pak pokračují každé úterý a čtvrtek
v 15 hodin a v neděli v 8 hodin.
Více informací na www.sk-cernosice.cz.

Kategorie: děti i dospělí
Kdy: září-prosinec, leden-duben
Kontakt: Daria Čiháková, tel. 777 910 470,
email krasobruslecernosice@atlas.cz
Bruslení podporuje rozvoj koordinačních
a pohybových dovedností, zlepšuje kondičku a přináší velkou radost. Pobyt na ledě je
doporučován lidem s respiračními onemocněními. Nasaďte si brusle a pojďte se naučit
nejen základům pod vedením zkušených trenérů s praxí.

FOTO: SK Černošice

-- Hokejový oddíl hledá nové hráče. --

z města a okolí
Předběžný rozvrh městského sálu na Vráži na sezónu 2016/17
08:00 - 14:00
14:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
Pondělí
9:00-10:00 - Cvičení
Taneční obor - ZUŠ
Jóga (od 18:45) Pilates pro zdraví
A. Holingerová
Marcela Látalová
Kateřina Morávková
Dana Pánková
Úterý
8:30-9:30 - Pilates 9:45-10:45 - Cvičení pro seniory Taneční obor - ZUŠ
Zumba
Eva Štiková
Věra Macourková
Marcela Látalová
Vendula Kořínková
Středa
8:30-9:30 - Pilates
Taneční obor - ZUŠ
Monika Kupková
Marcela Látalová
Čtvrtek
9:00-10:00 - Cvičení pro seniory
Thaiji (od 17:30)
Thaiji (od 19:15 do 20:45)
Věra Macourková
Tomáš Kopačka
Ivana Doložílková
Pátek
9:00-10:00 - Cvičení pro seniory
Taneční obor - ZUŠ
Latino dance pro ženy
Věra Macourková
Marcela Látalová
R. Svatošová
Sobota
Neděle
10:00-11:30 TimbreTone
Taneční – R. Svatošová (od 17:00)
Cena pronájmu je 180 Kč/hodina.
V případě zájmu o pronájem kontaktujte, prosím, Adélu Červenkovou na emailu adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo na tel. č. 602 342 655.

Tenis Club Mokropsy – nábor dětí
do tenisové školičky
Kategorie: děti od 4 do 10 let
Kontakt: www.tenisclub-mokropsy.cz,
tel. 725 801 005

Basketbalová akademie Radotín
Kategorie: děti (ročníky 2007-2010)
Kde: sportovní hala u základní školy
Kdy: úterý nebo středa - bude upřesněno
Kontakt: Adam Peřinka, tel. 602214942,
email: adamperinka@yahoo.com,
www.facebook.com/bkradotin
Top klub 2. národní mužské ligy, klub se špičkovým zázemím a nejvyššími ambicemi.

Cvičení pro ženy i muže
– Dana Pánková
Kategorie: dospělí
PILATES – JÓGA (ženy): pondělí 20-21 hod,
městský sál na Vráži
Cvičení v pomalejším tempu s důrazem na provedení, správné držení těla a dýchání, vnímání
vlastního těla.
BODYSTYLING (ženy): středa 19-20 hod, MŠ
Barevný ostrov
Cvičení pro zlepšení kondice, zpevnění a zformování těla, střídají se rychlé a pomalejší části,
formy intervalového a kruhového tréninku, zakončeno strečinkem.
PILATES – JÓGA MUŽI: neděle 20-21 hod,
sokolovna Černošice
Pilates, jóga, SM system, strečink, důraz na
provedení, správné držení těla a dýchání, vnímání vlastního těla.
Kontakt: www.danapankova.cz,
dana.pankova@email.cz

Kategorie: dospělí
Kde: městský sál na Vráži
Kontakt: Věra Macourková, tel. 739 629 875
Jedná se o sloučení prvků klasického rehabilitačního cvičení a východních cvičebních
systémů, tedy zdravotní tělocvik s prvky jógy
a Pilates.

Pilates – Eva Štiková
Kategorie: dospělí
Kdy: úterý 8.30-9.30
Kde: městský sál na Vráži
Kontakt: Eva Štiková, evastikova@seznam.cz
Pravidelné lekce pilates s prvky powerjogy pro
ženy i muže každého věku pod vedením lektorky
Evy Štikové.

Kurzy jógy - podle systému Jóga
v denním životě
Kategorie: dospělí
Kdy: Začátečníci: úterý 19.15 – 20.45 (Petra),
Pokročilí: středa 19.15 – 20.45 (Petra), Proti
bolestem zad: čtvrtek 19.15 – 21.00 (Michael)
Kde: mateřská školka Barevný ostrov
v Mokropsech
Kontakt: Petra Vlčková (775 340 413, petra.
premlata@gmail.com), Michael Vlček (775 340
412, vlckovi@gmail.com)
Cesta k harmonii těla, mysli a duše.Tělesná cvičení, dechová cvičení, relaxace a meditace.
FOTO: Jóga v denním životě

Kruhový trénink pro muže
– Dana Pánková
Kategorie: dospělí – muži
Kdy: čtvrtek 20.30-22.00
Kde: sokolovna Černošice
Kontakt: www.sokolcernosice.cz,
dana.pankova@email.cz
Posilování, kondice – využití pomůcek (činky,
therabandy, gymbally, TRX, flowin, posilovací
lano, balanční disky a další), strečink

Cvičení pro seniory
– Věra Macourková
Kdy: úterý 9.45 - 10.45,
čtvrtek a pátek 9.00 - 10.00

-- Na jógu můžete chodit do MŠ Barevný ostrov. --

Taj Či - Nevers, společnost historických aktivit, z.s.
Kategorie: děti i dospělí
Kdy: čtvrtek 17.30 – 19.00
Kde: městský sál na Vráži
Kontakt: Tomáš Kopačka,
email tomaskokeskopacka@gmail.com

Taj Či je cvičení pro každého, a proto se zájemci
mohou dostavit na jakoukoliv hodinu a vyzkoušet
si Taj Či na vlastní kůži. Vhodné pro začínající
i pokročilé.

Výuka rytířských dovedností pro
děti - Nevers, společnost historických aktivit, z.s.
Kategorie: děti
Kdy: úterý od 17.00 mladí rytíři, od 18.00 ostatní
Kde: škola v Komenského ul.
Kontakt: tel. 603792086, lagarder@seznam.cz
Spolek Nevers, společnost historických aktivit,
z.s. nabízí výuku rytířských dovedností pro děti
od sedmi let. Učíme se odvaze, poslušnosti, šermířskému umění s mečem a další cnosti, které
ke každému rytíři neodmyslitelně patří. Pro starší kluky a holky nabízíme zapojení se do našeho
pohodového kolektivu mušketýrů a markytánek.
Nabízíme zasvěcení do šermířského umění, do
umění mušketýrského a do dalších aktivit našeho spolku. Odměnou za odvahu a vytrvalost
bude mnoho jedinečných zážitků z vystoupení,
bitev a dobových akcí, kterých se naše skupina
účastní.

Zumba pro děti i dospělé
– Vendula Kořínková
Kategorie: děti i dospělí
Kdy: úterý 17.00 Zumba pro děti (7-10 let), úterý 18.00 Zumba pro děti (11-14 let), úterý 19.00
Zumba pro dospělé (15+)
Kde: městský sál na Vráži
Kontakt: Vendula Kořínková,
email vendula@zumbafitness.cz,
tel. 604 105 928, www.zumbafitness.cz
Zumba je taneční fitness hodina plná energie,
skvělé hudby a dobré nálady. Kombinuje dynamické latinsko-americké tance s aerobními
pohyby. Je to cvičení, které zaručeně zvedne
náladu díky spoustě vyplavených endorfínů. Můžete začít na jakékoliv úrovni. Zumba je určená
pro všechny bez ohledu na věk, kondici, taneční
či sportovní zkušenosti. Hodiny dětské zumby
jsou určené pro holky i kluky, plné tance i pohybových her. Zumba pro všechny je opravdu pro
všechny, po prvních třech lekcích zvládne choreografie úplně každý. Tančíme nejen latinské
rytmy, ale i na aktuální světové hity. Zhruba 10
minut v hodině věnujeme posilování a na závěr
nesmí chybět protažení.
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z města a okolí
Taneční kurzy pro páry
- Taneční škola Růženy Svatošové

Středisko volného času
OTTOMÁNEK

Kategorie: dospělí
Kdy: neděle večer
Kde: městský sál na Vráži
Kontakt: www.tanecni-praha.cz, email info@creativedance.cz
Taneční kurzy pro začínající i pokročilé páry!
Poznejte kouzlo svého partnera. Zkuste jeden
z mála párových, indoorových sportů. Poznejte
nové přátele.

Kategorie: děti (i dospělí)
Kontakt: Jitřní 2283, Černošice
www.ottomanek.cz (bližší info ke kroužkům)
Vladimíra Ottomanská – mobil: 603 745 576
Přihlášky emailem: info@ottomanek.cz
Kdy: začínáme 19. 9. 2016
PRO Děti
Aqua aerobik 9–14 let (bazén Černošice,
Dobřichovice)
Atletická přípravka – 5–8 let (hala u ZŠ) –
NOVINKA!
Cvičení rodičů s dětmi
Mimi – miminka od 6 měsíců
Broučci – 1–2 roky
Motýlci – 2–3 roky
Hrátky s muzikou – rodiče s dětmi
Fotografování – 6–14 let – NOVINKA!
Jóga – 4–10 let
Logohrátky – 3,5–6 let
Keramika – 4–14 let
Kompenzační cvičení - 6–14 let – NOVINKA!
Kondiční cvičení – 8–11 let
Kytara – 6–10 let – NOVINKA!
Malá dílna – tvoření pro rodiče s dětmi – NOVINKA!
Malý muzikant - 4–6 let – NOVINKA!
MIX aerobik – 6–14 let
Plavání – 4–12 let (bazén Černošice a Dobřichovice)
Pohybovky 5–8 let
Primahrátky 4–6 let
Sportovky – 4–8 let
SWOBP – 9–12 let
Vaření – 5–12 let – NOVINKA!
Výtvarné tvoření – 4–8 let – NOVINKA!
PRO DOSPĚLÉ
Bosu
Břišní pekáč
Jóga
Jóga senioři
P-Class
Keramika – jednorázové akce

Lady Latin Dance - Taneční škola
Růženy Svatošové
Kategorie: dospělí – ženy
Kdy: pátek večer
Kde: městský sál na Vráži
Kontakt: www.tanecni-praha.cz,
email info@creativedance.cz
Ženy jakéhokoli věku, začátečnice i pokročilé,
pojďte vyzkoušet temperamentní latinskoamerické tance!
FOTO: Taneční škola R. Svatošové

-- Taneční kurzy probíhají v městském sále
na Vráži. --

Taneční obor ZUŠ Černošice
Kategorie: děti
Kdy: pondělí, úterý, středa, pátek odpoledne
Kde: městský sál na Vráži
Kontakt: www.zuscernosice.cz/tanecni-obor/,
www.praminekcernosice, www.facebook.com/
FSPraminek
Taneční obor ve šk. roce 2016/17 nabízí hudebně pohybovou průpravu pro předškolní děti.
V základním studiu pak současný a lidový tanec.
Současný tanec je vyučován podle techniky
duncan. Lidový tanec je inspirován bohatým
folklorem Čech a Moravy. Děti od 1. ročníku
působí ve Folklorním souboru Pramínek. Důraz
je kladen na tvůrčí schopnosti dětí, přirozenost,
prožitek a radost z tance. Vyučujícími jsou Mgr.
M. Látalová (vedoucí, choreografka Pramínku),
MgA. L. Gajdošová (kurz Hrajeme si pohybem,
taneční přípravka), H. Polívková (korepetice,
zpěv). Konkrétní rozvrh hodin najdete na našich
webech.
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ní-chorálky zkouší na obou budovách ZŠ Černošice – v pondělí a středu. Koncertní oddělení na
ZUŠ Černošice – v pondělí a čtvrtek. Bližší informace a čas zkoušek bude upřesněn na www.
chorusangelus.cz. Začínáme 18. září.

Výuka hry na hudební nástroj
– Pavel Hokr
Kategorie: děti i dospělí
Kdy: jakýkoliv všední den
Kde: ZŠ Mokropsy, ZŠ Komenského, u Vás
doma
Kontakt: Pavel Hokr – hudební škola; Středisko
volného času Všenory, email info@pavelhokr.cz,
tel. 608 745 262, www.pavelhokr.cz
Nástroje: klavír, kytara (elektrická i akustická),
flétna, populární zpěv, rychlokurz klavíru pro
dospělé.
Učíme se hrát pro vlastní potěšení, písničky si
sami vybíráte. Koncertujeme 3x ročně. První 2
hodiny jsou nezávazné. Hrajeme například Skákal pes, Dělání, Holubí dům, Tři čuníci, Lhůta záruční, Toulavá, Let It Go, Cesta, Hallelujah. Cena
za pololetí (18 lekcí): lekce 45 min – 5.200 Kč,
lekce 30 min – 3.800 Kč.

MUZIKULA
- hudební kurzy a kroužky
Kategorie: děti i dospělí
Kontakt: Anežka Šubrová, tel. 775 309 166,
email muzikula@gmail.com; Mio Sakamoto, tel.
775 904 012, email sakamoto.muzikula@gmail.
com
Nabízíme kurzy klavíru pro všechny věkové kategorie, skupinové hudební kroužky a umělecké
pobyty pro děti. Aktuální nabídku a rozvrh naleznete na www.muzikula.cz.
FOTO: Muzikula

Černošická komorní filharmonie
Kategorie: děti i dospělí
Kdy: dle potřeby
Kde: ZUŠ Černošice
Kontakt: Václav Polívka, tel. 724 578 031, 605
720 158, email v.polivka@seznam.cz
Vokálně instrumentální díla, uplatní se muzikanti i zpěváci, možnost pro amatéry podílet
se na provedení vrcholných skladeb všech stylových období ve spolupráci s profesionálními
muzikanty.

Chorus Angelus – Chorálek
Kategorie: děti
Kontakt: Simona Kysilková Šnajperková, email
chorus.angelus@gmail.com, tel. 739 352 614,
www.facebook.com/sborchorusangelus
Máte doma dítě, které rádo zpívá? Chcete najít pro své dítě kvalitní a přitom zajímavé využití volného času v místě? Přijďte se podívat na
zkoušku některého z oddělení sboru! Nábor je
otevřen i pro starší nadané děti. Zápis nových
dětí probíhá v době zkoušek. Přípravná odděle-

-- Děti hra na klavír baví. --

Keramika PohodArt
Kategorie: děti i dospělí
Kontakt: M. Capková, www.pohodart.cz
V soukromé keramické dílně pořádáme pravidelné kurzy pro děti, keramické soboty pro mládež
a dospělé a krátkodobé kurzy pro malé dětské
kolektivy. Pracujeme s bezpečnými materiály,
podporujeme osobitost tvůrců. Práce s keramikou je tvořivá, cvičí jemnou motoriku a zároveň
působí relaxačně. Lektorka je divadelní výtvarník, keramik i pedagog, proškolený v moderních
pedagogických směrech výtvarných oborů, jako
je např. Artefiletika, které kladou důraz na prožitek žáka při tvorbě.

z města a okolí
Výtvarné kurzy Martiny Fojtů
Kategorie: děti i dospělí
Kde: děti do 11 let vedou lektorky v ZŠ Mokropsy, adresa pro ostatní skupiny: Majakovského
1633, Černošice - Vráž.
Kontakt: email fojtumartina@seznam.cz,
tel. 608 068 078, www.vytvarnekurzymartinyfojtu.com
Kurzy jsou určeny pro děti všech věkových kategorií, studenty a dospělé. Zaměřeny jsou na
tematické, volné i individuální práce včetně příprav k talentovým zkouškám na střední a vysoké
výtvarné školy.

Kontakt: www.tamtammraveniste.estranky.cz,
FB: Mraveniště Černošice z.s.
Milé maminky a tatínkové, známí i neznámí kamarádi, dětičky i batolátka! Letos 7. října pro vás
již desátým rokem otevíráme mateřské centrum
Mraveniště, klub vedený maminkami, určený
k setkávání dětí od narození po předškoláky
a těch, kteří o ně pečují. Ráno si u nás můžete
vychutnat šálek kávy a tradiční domácí zákusek.
V 9.30 následuje vzájemné uvítání, říkání básniček, zpívání, cvičení, případně poslouchání
pohádky. Po svačině je připravena výtvarná aktivita. V říjnu první návštěva zdarma. Jednorázové
vstupné 60 Kč. Těšíme se na setkání.

FOTO: M. Fojtů

Jeden strom z.ú. – volnočasové
aktivity

-- Výtvarné kurzy jsou určené
pro děti i dospělé. --

Model klub Černošice
Kategorie: děti
Kontakt: Lumír Apeltauer, tel. 605545615,
email L.apeltauer@volny.cz
Stavíme s dětmi hezké a výkonné modely již
36 let, s dětmi od 3. třídy a starší v současnosti v klubovničce v Srbské ulici v Mokropsech,
a to ve dnech, které vyhovují dětem i vedoucím.
Následně s modely létáme na mnoha soutěžích
v republice - to o víkendech. Zájemci nahlásí
svůj zájem a časové možnosti.

S dětmi a pro děti Černošice - o.s.
Kategorie: děti
Kontakt: Lumír Apeltauer, L.apeltauer@volny.cz
Celoročně pracujeme s dětmi a pro děti v organizování volnočasových aktivit, organizujeme
letní tábory, turistické výlety, reciproční zájezdy
pro děti a za dětmi z partnerských měst. Zájemci
o spolupráci se nahlásí nejlépe emailem.

Rodiče dětem – Černošice, z.s.
Kategorie: dospělí
Kde: ZUŠ Černošice, Střední 403
Kontakt: www.zuscernosice.cz/spolek/, www.
facebook.com/rdcernosice
Spolek Rodiče dětem – Černošice má za sebou
již přes 20 let tradice. Od svého vzniku nabízí
prostor přátelům, příznivcům, učitelům, absolventům a rodičům ZUŠ Černošice ke společnému setkávání. Spolek se soustředí především
na rozšíření výuky ZUŠ o doprovodné akce,
akce pro rodiče a akce zaměřené na popularizaci ZUŠ jako instituce a umění vůbec. Pojďte
se s námi podílet na organizaci zajímavých kulturních a volnočasových aktivit. Přivítáme tvůrčí
a kreativní zájemce o spolupráci – neostýchejte
se přijít a realizovat své nápady.

Mateřské centrum Mraveniště
Kategorie: děti s rodiči
Kdy: každý pátek od 9 do 11 hodin
Kde: centrum MaNa (Komenského 2018, naproti kostelu)

Kontakt: www.jedenstrom.cz
Komunitní škola Jeden strom nabídne od září
volnočasové aktivity dětem ve věku 6-11 let:
fotografický kroužek, vaření a řemesla, kreativ,
dramatickou výchovu a lesní družinu.
Mateřská školka Jeden strom nabízí pro děti ve
věku 3-6 let keramiku, angličtinu a pohybově
dramatickou výchovu.
Lesní školka na Dvorečku pak jógu pro děti, kreativní odpoledne, hudební kroužek a pohybově
dramatickou výchovu.
Volnočasové aktivity jsou primárně určeny kmenovým dětem, ale při jejich neobsazení je možnost přihlášení i pro děti „z venku“.
Pro širší veřejnost budou určeny divadla a odborné přednášky.

Klub Beránek – Ostrov objevů
Kategorie: děti 1-3 roky
Kdy a kde:
Klub Beránek, Černošice – pondělí od 10.00
(dítě + rodič);
MŠ Barevný ostrov, Černošice – úterý od 15.00
(samostatné dítě);
Klub Beránek, Radotín – čtvrtek od 9.00 (dítě
+ rodič);
Školka Hlásek – pátek od 9.00 (dítě + rodič)
Kontakt: Kateřina Beranová, email kacka.beranova@volny.cz, www.ostrovobjevu.cz
Jak správně rozvíjet nejmenší děti? Vyzkoušejte
si to zdarma na ukázkové hodině. Ostrov objevů
jsou unikátní kurzy pro děti od 1-3 let, které stimulují jejich rozvoj zapojením všech smyslů. Na
ukázkovou hodinu zdarma je třeba se registrovat
online na webových stránkách.

Wonder Club – anglická družina
Kategorie: pro děti 1. – 4. třída ZŠ
Kdy: pondělí – pátek, vždy 12.30 – 17.30
Kde: v prostorách Tenis Clubu Mokrospy, Topolská ul.
Kontakt: www.wonderclub.cz, info@wonderclub.cz, tel. 739 057 548
Naším cílem je zajistit dětem smysluplně prožité
odpoledne s angličtinou a sportem. Veškerá komunikace se odehrává v angličtině. Rodilí mluvčí
provází děti odpolednem plným her, tvoření, výuky Aj, malování, sportování a zábavy. Celoroční
výukový plán je metodicky zpracován na základě
obsahu Cambridgeských zkoušek. Rozvíjíme
jazykový potenciál dětí převážně v neformálních
aktivitách tak, aby angličtinu začaly používat při-

rozeně a s radostí. Doprovod ze školy ZŠ Černošice do Wonder Clubu je zajištěn.
Možnost využití doplňkových volitelných kroužků
– tenis, rope skopping, in line brusle.

The School House
- angličtina u "Lucy"
Kategorie: děti
Kdy: všední dny odpoledne
Kde: v budově ZŠ Černošice
Kontakt: anglicky.unas.cz, tel. 774 575 314,
email luciekoubek@seznam.cz
Výuka aj od 1.- 5. třídy systematickou a přátelskou formou, dlouholetá praxe; snaha podpořit
u dětí zájem o jazyk a radost z nových znalostí,
pro děti se stává jazyk koníčkem, rády pokračují
v Redbrick House a získávají mezinárodně uznávané diplomy.

The Redbrick House
- Hanka Jelínková
Kategorie: děti i dospělí
Kontakt: tel. 777 861 985, email hanka.jelinkova@tiscali.cz, www.redbrickhouse.cz
Angličtina pro děti a mládež od 9-10 let až do dospělosti. Příprava na zkoušky Cambridge ESOL
(PET, FCE); rodilý mluvčí ve vyšších ročnících;
RbH navazuje na kurzy The School House, pro
začátečníky máme přípravku. Díky přátelskému
přístupu a podpoře sebedůvěry a samostatnosti se děti učí rády a bez obav. Naši absolventi
používají angličtinu jako svůj druhý jazyk, studují často v cizině nebo sami angličtinu vyučují.
Máme již 32 diplomů FCE.
FOTO: Redbrick House

-- Výuka angličtiny nemusí být vůbec nudná. --

Anglická školka a škola Kryštof –
kurzy angličtiny
Kategorie: děti
Kontakt: tel. 604 258 016, 604 204 889
krystof@klckrystof.cz, www.klckrystof.cz
KRYŠTOF CLUB JUNIOR
Kdy: pondělí – pátek 14 – 18 hodin, dle aktuální
nabídky
Kde: Sadová 61, Černošice + ZŠ Černošice
Kurzy angličtiny s RODILÝM MLUVČÍM pro školáky od 6 do 18 let; návaznost na výukový program v anglických školkách KRYŠTOF. Rodilý
mluvčí s nejnižším možným vzděláním Bc. Ve
skupině maximálně 4 děti se stejnou jazykovou
úrovní. Kurz směřuje k naplnění standart zkoušek Cambridge (YLE, KET, PET, FCE, CAE).
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z města a okolí
KRYŠTOF CLUB mini JUNIOR
Kdy: čtvrtek 8 – 13 hodin a pátek 8 – 13 hodin
Kde: Sadová 61, Černošice
Angličtina s rodilým mluvčím pro předškolní děti
(3-6 let). Efektivní zábavná inovativní metoda,
program vede k porozumění angličtiny a posílení
komunikačních schopností. Cílem je zvládnutí
angličtiny jako nástroje vyjadřování v mluvené
podobě.
KRYŠTOF extra English
Kdy: pondělí – pátek v návaznosti na odpolední
výuku v ZŠ Černošice dle aktuální nabídky
Kde: ZŠ Černošice
Konverzační kurzy angličtiny s rodilým mluvčím
pro 1. - 8. třídu v návaznosti na dopolední výuku
v budově ZŠ Černošice. Přirozená metoda učení
se druhému jazyku, kterou při výuce používáme,
je založená na principu, při kterém dítě přijímá
nový jazyk podobně jako svůj mateřský.
KRYŠTOF CLUB JUNIOR 4U
Kdy: úterý 13 - 17 hodin (1.- 2. třída)
čtvrtek 14 - 17 hodin (3.- 5. třída)
Kde: Sadová 61, Černošice
Program s rodilým mluvčím pro školáky ZŠ ČERNOŠICE. Je určen pro 1.-5. třídu ZŠ Černošice, max. 6 dětí/lektor. Celoodpolední angličtina
s rodilým mluvčím s vyváženou kombinací výuky,
filmu, práce s knihou, her a sportu.
*děti vyzvedneme PŘÍMO ve škole nebo v družině

začátku září jsou to intenzivní jazykové nalejvárny
a od poloviny měsíce pak semestrální kurzy pěti
jazyků. Centrála v Karlíně nabízí jazyků dokonce
17, včetně některých exotických.

Česká speleologická společnost
Kontakt: Jan Otava, jan.otava@centrum.cz, tel.
724 308 060
Zabýváme se průzkumem, dokumentací a ochranou jeskyní a jiných podzemních prostor. Působíme převážně na lokalitě Chlum (katastr obce
Srbsko), kde provádíme průzkumné a prolongační práce v systému Srbských a Netopýřích
jeskyní. Pracovní a tréninkové akce probíhají
převážně v sobotu či podle potřeby. Rádi přivítáme zájemce všech věkových kategorií, kterým
nabízíme zajímavou činnost v přátelském kolektivu a hromadu nevšedních zážitků.
FOTO: Česká speleologická společnost

-- Jeskyňáře čekají nevšední zážitky. --

Přírodovědný klub Bažiňák
Jazyková škola Lingua Nova
Kategorie: děti
Kdy: úterý odpoledne
Kontakt: www.linguanova.cz, tel. 608 903 009
V ZŠ otevíráme pro 1. a 2. tř. další ročník angličtiny. Výuka s plně kvalifikovanou učitelkou s
dlouhodobou praxí bude brzy odpoledne v úterý, v případě většího počtu dětí i ve čtvrtek. Kvalitní program plný her, soutěží i písniček rozšiřuje
a prohlubuje výuku ze ZŠ a navazuje na učebnici, kterou probírají děti ve škole. Při platbě za 1
hodinu týdně mají tak děti propojenou výuku 2
hodin. Program je vylepšen celoroční motivační
soutěží, aby děti angličtina ještě více bavila. Přihlásit se lze v září letákem ve škole, nebo lépe
e-přihláškou na www.linguanova.cz.

Kategorie: děti i dospělí
Kontakt: Lucie Čiháková, www.bazinak.club
Kurzy pro školáky: Zálesáctví, Biologie všemi
smysly, Detektivové, Dílna pro kluky i holky
Kurzy pro předškoláky: Malí objevitelé a Ruce
tvoří
Kurz pro dospělé: Detektivové
Děti nemusí sedět doma, mohou zažít dobrodružství a přitom se naučit plno zajímavých
FOTO: Přírodovědný klub Bažiňák

Channel Crossings
- jazykové kurzy
Kategorie: děti i dospělí
Kde: Vrážská 238/8, Praha 5 – Radotín
Kontakt: tel. 210 215 350-1, email radotin@
chc.cz, www.chc.cz/rozvrh
Jazyková škola Channel Crossings, která sídlí
přímo u nádraží v Radotíně, nabízí na podzimní semestr více než 50 kurzů pro dospělé a 25
kurzů pro děti. Děti od 1. do 9. třídy mohou navštěvovat kurzy angličtiny, na zájemce od páté
třídy čekají kurzy němčiny a šesťáci a sedmáci
mohou nově chodit do španělštiny. Vedle dětských kurzů škola nabízí i kurzy pro dospělé. Na
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dovedností, osvojit si znalosti, které jim dosud
přišly nezáživné, naučit se spolupráci nejen se
svými vrstevníky, ale i s mladšími a staršími dětmi (Zálesáctví, Biologie všemi smysly). Atraktivní
formou mohou děti nahlédnout do zákulisí vědy,
například se dozvědí, co vše je možné vyčíst
z jediného otisku prstu (Detektivové). Děti jsou

spíše tvořivé? Pak si mohou vyrobit kuši či rukavice ke zbroji, elfí čelenky, roztodivné náušnice,
ptačí budku ze starých pastelek a další zajímavé
věci (Dílna pro kluky i holky).
Pro nejmenší jsou nabízeny kurzy v dopoledních
hodinách – Malí objevitelé a Ruce tvoří.
Kurz Detektivové je otevřen dospělým všeho
věku! Přihlaste se se svým rodičem, prarodičem, sourozencem či partnerem a dostanete
slevu 100 Kč z kurzovného pro každého!

Dobřichovický domek
– středisko volného času
Kategorie: děti i dospělí
Kde: DoDo, 5. května 12, Dobřichovice; některé kroužky v ZŠ Všenory, ZŠ Dobřichovice a ZŠ
Černošice
Kontakt: www.dobrichovickydomek.cz,
tel.: 774 019 597
Taneční studio Dobřichovice – od 3 let až po
dospělé
Studio Orffáč – 4-6 let
Balet – 5-7, 7-9 let,
Street dance a pohybová příprava – 5-8 let,
Tančím, tančíš, tančíme – 1. stupeň ZŠ
Sebeobrana – 8-12 let
Florbal – 7-9, 10-15 let
Tvoření 3D – 5-11 let
Grafika – 6-14 let,
Dílna ArteRadky – výtvarka 3-15 let + páteční
keramika 4-15 let
Dramaťák s Bětkou – 5-6, 7-9, 7-10, 10-13 let
Kouzelná jehlička – 5-10 let
Korálkování – 8-14 let
Šití – 8-14 let
Přírodověda a zdravověda – 8-14 let
Věda nás baví – 1. stupeň ZŠ (út 14-15 h v ZŠ
Černošice)
Kostky pro děti (Bricks4kidz) – 1.stupeň ZŠ (út
13-14 h v ZŠ Černošice)
FIE – Feuersteinův program pro předškoláky –
4-6 let
Kurz pro předškoláky
Příprava na přijímačky pro žáky 5. ročníků
Hrátky s AJ – 1. s 2. třída
AJ EasySpeak – individuální hodiny – 1.-5. třída
AJ doučování, němčina, ruština – individuální
hodiny od 6 let
Španělština – pro dospělé
Flétnička pro nejmenší 3-6 let
Flétna, klavír, kytara, hudební nauka pro děti
a dospělé
Grafika – dospělí a starší děti
Orientační běh – děti i dospělí
Inline bruslení – děti i dospělí
Baby joga, Jogo hrátky, Kulihrášci – 0-2 roky
Kondiční cvičení pro seniory
Meditační pondělky
Utajené dialogy
Feldenkraisova metoda
Harmonizační jóga pro ženy
Ateliér pro seniory
Živá a krásná (ženy)
Ženy, které tančí s vlky (ženy)
TAI JI
Informace o náboru do oddílu Karate a fotbalového mužstva SK Černošice naleznete na str. 25.
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Záměry a cíle školy v novém školním roce

Základní škola v Černošicích prošla v uplynulém
školním roce 2015/ 2016 výraznými změnami.
Změnilo se nejen vedení školy, ale výrazné
změny zaznamenal i školní areál, který prochází
tolik potřebnou revitalizací. Byla dokončena stavba nových učeben v půdních prostorách a slavnostně otevřena nová sportovní hala. V současnosti probíhá rekonstrukce školní jídelny a stavba
centrálních šaten.
Co škola nabízí ve školním roce 2016/
2017?
- na 1. stupni se bude i nadále v některých třídách vyučovat matematika metodou profesora
Hejného
- ve 2. ročníku pokračuje pilotní projekt výuky

metodou CLIL ve spolupráci s KLC Kryštof, kdy
jsou některé předměty vyučovány v angličtině rodilým mluvčím
- v 1. a 2. ročníku zachováme projekt MIND
(vzdělávání mimořádně intelektově nadaných
dětí) ve spolupráci s nadací Qiido
- školní poradenského centrum bude i v tomto školním roce k dispozici všem žákům i jejich
rodičům
Co nás čeká nového?
- zájemcům bude umožněna příprava k mezinárodním zkouškám z angličtiny ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek
- připravujeme zavedení povinně volitelného
předmětu FIE (Feuersteinovo instrumentální
obohacování)
- chceme podporovat mimoškolní aktivity žáků,
které by měly vést ke zlepšení čtenářské gramotnosti a lepším studijním výsledkům (čtenářský
klub, doučování)
- těšíme se na plné využití nové sportovní haly,
díky modernímu vybavení zpestříme výuku těles-

né výchovy
- několikrát ročně uspořádáme pro rodičovskou
veřejnost odborné semináře zaměřené na problematiku výchovy a vzdělávání
- od září dojde ke změně ve stravovacím systému – školní kuchyně přejde pod školské zařízení
– GTH školní stravování s.r.o.
Prioritou zůstává vzájemný respekt a otevřenost mezi žáky, rodiči a pedagogy, snaha o společné řešení problémů. K posílení informovanosti
měníme webové stránky školy tak, aby byly přehlednější s lepší možností dohledat potřebné
informace. Obnovíme činnost žákovského parlamentu. Vytvořili jsme příručky se základními informacemi pro rodiče prvňáčků a nově příchozí učitele a doufáme, že jim budou dobrým průvodcem
a rádcem v jejich prvním roce na naší škole.
Cílem zůstává naučit děti efektivně používat nabyté vědomosti a zároveň posilovat jejich sounáležitost a sociální cítění, kterého je v životě třídního
kolektivu, ale i v celé společnosti tolik zapotřebí.
Přeji všem žákům, rodičům a v neposlední řadě
i kolegům učitelům hodně elánu a chuti do práce
v novém školním roce 2016/ 2017.
Ludmila Zhoufová,
ředitelka školy

ANGLIČTINA
- VÝSLEDKY JSOU TADY
Všichni přihlášení studenti v červnu úspěšně
složili zkoušky z angličtiny pořádané University
of Cambridge:
zkouška PET (Preliminary English Test):
Marie Janeková, Marek Růžička, Alma Mehić
zkouška FCE (First Certificate in English):
Johana Opravilová, Linda Skálová, Ema Soukeníková
Blahopřejeme!
Hanka Jelínková a Luke Grunshaw,
The Redbrick House

Co připravuje Jeden strom
v novém školním roce
Organizace Jeden strom z.ú. vstupuje do sedmého
školního roku svého působení. Od září 2016 přivítá ve
svých školkách (MŠ Jeden strom a LMŠ Na dvorečku)
a Komunitní škole celkem 116 dětí z oblasti Dolního
Poberouní. Jako v předchozím školním roce se výchova
a vzdělávání dětí v Jednom stromě opírá o výchovu k trvale udržitelnému rozvoji, kdy je nám inspirací především lesní pedagogika, enviromentální výchova, důraz
na osobnostní rozvoj dětí i jejich vzájemná vrstevnická
podpora. Nedílnou součástí naší činnosti je i inkluzivní
vzdělávání, kdy pracujeme s dětmi, které mají specifické vzdělávací potřeby.
Komunitní škola Jeden strom nabídne od září i volnočasové aktivity dětem ve věku 6-11 let (více v přehledu
kurzů s kroužků).
Pro širší veřejnost budou určeny divadla a odborné
přednášky. Bližší info o nabízených aktivitách i pozvánky na akce či adresář jednotlivých projektů najdete na
webu www.jedenstrom.cz.
Tak přijďte třeba hned 4. 10. do školky Jednoho
stromu na divadlo Dominka Tesaře, O skřítkovi, který to
nevzdal. Začínáme v 10 hodin.
Alena Laláková,
ředitelka Jeden strom z.ú.
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Herečka Vlasta Žehrová
Vlasta Žehrová se narodila v Havlíčkově Brodě,
letos oslavila kulaté životní jubileum. Pochází
z muzikantské rodiny, od dětství hrála na klavír
a chtěla se věnovat hudbě, nakonec ale vystudovala hudebně-dramatické oddělení Pražské
konzervatoře. V Černošicích žije se svým manželem Michalem Strejčkem a dvacetiletým synem
Vildou již 15 let. Po konzervatoři vystudovala dálkově ještě divadelní a filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Již během
studia na konzervatoři hrála v Národním divadle,
kde byla v angažmá do roku 1989. Zároveň
hostovala i v Divadle v Řeznické. Po odchodu
ze „zlaté kapličky“ získala angažmá v Hudebním
divadle Karlín, od roku 1993 do roku 2008 byla
členkou hereckého souboru Městských divadel
pražských, v letech 2003 - 2008 hostovala v divadle Radka Brzobohatého. V současné době
hostuje mj. v Divadle Bez zábradlí, v Divadle
Hybernia a hraje v divadelní společnosti HÁTA.
Věnuje se práci v dabingu a příležitostně i na rozhlasových inscenacích. Pracuje jako pedagog
na Státní konzervatoři na oddělení populárního
zpěvu. Natočila mnoho pohádek, inscenací i seriálů, v posledních letech jsou to např. Četnické
humoresky, Vyprávěj, 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem, Ordinace v růžové zahradě, Obchoďák,
Kriminálka Anděl ad.
XX Jaká byla Vaše první role na profesionálním jevišti? Královna Anna v Thylovi Eulenspiegelovi v Divadle v Hradci Králové.
První práce pro kameru? Ještě na konzervatoři
film Kulový blesk.
XX Vaše nejoblíbenější role?
Milady de Winter v Dumasových Třech Mušketýrech, Helena v Polské krvi, Božka ve
Světácích.
XX Máte nebo měla jste nějakou vysněnou
roli?

4x FOTO: archiv V. Žehrové

-- Vlasta Žehrová --

Teď už žádnou vysněnou roli nemám. A pokud
jsem někdy nějakou měla a ona mne minula, určitě to bylo pro mé dobro.
XX Kde jste se viděla jako studentka herectví – u filmu, na velkých jevištích, komorních
scénách,…?
Neměla jsem žádné konkrétní představy – hostovali jsme s několika spolužáky v ND, v Realistickém divadle i v divadle Jiřího Wolkera. Chtěli
jsme hrát a mít hezké role. A to se většině z nás
splnilo.
XX Největší jevištní trapas?
Když jsme hráli Polskou krev v divadle Na Zábradlí, kam jsme byli pozváni jako hosti na pár
představení se souborem Divadla v Řeznické.
V tom představení jsem tančila a zpívala, měla
jsem na sobě kroj se sukní, pod níž byly takové ty spodní nabírané bílé kalhoty ke kolenům.
Představení končilo, byla děkovačka, my jsme
zopakovali ústřední hit „Blondýnky něžné…“, já
jsem odcházela v pohodičce z jeviště do šatny
a jako první si sundala právě ty spodní kalhoty.
Pak si ale diváci znovu vyžádali přídavek. V písni
děvčata juchajíc zvedaly sukně a tančily kankán… a já si až na jevišti uvědomila, že součást
mého kostýmu mi chybí a jen jsem před diváky
vykřikla: „Ale já nemám spoďáry!“
XX Proč jste herečka?
To bych taky ráda věděla… (smích)
XX Jak jste se k divadlu dostala?
Chodila jsem na Lidovou školu umění na klavír. Tam zároveň vyučovala dramatický kroužek
skvělá herečka Jiřina Steimarová, začala jsem
k ní s kamarádkou chodit, a ona mi řekla, že
mám talent a abych zkusila přijímačky na konzervatoř. Zkusila jsem to a oni mě vzali. Rovnou
do druháku.

-- Agnes ve Hře vášní Petera Nicholse
na jevišti divadla Rokoko -16

je dobrá souhra s kolegy, pak je to vlastně dar,
že můžu dělat takové povolání.
XX Měla jste někdy období, kdy jste chtěla
herectví pověsit na hřebík?
Nedávno jsem se na internetu dočetla, že herectví je na šestém místě žebříčku nejvíc stresujících povolání. I pedagogická práce je dost
náročná a vyžaduje energii, takže bych občas
ráda vypnula alespoň na čas, ale to zrovna v naší
profesi moc nejde, nemůžeme si vzít volno, kdy
chceme. Pokud tu práci člověk dělá poctivě
a snaží se, jak umí, je to únavné. A právě ve chvílích, kdy mám vyčerpané baterie a energii, mám
chuť se na to vykašlat.
XX Vystudovala jste divadelní a filmovou
vědu. Jak vnímáte divadelní a filmové recenzenty, případně bulvár, a do jaké míry Vás
zasahuje kritika?
Kritiku si vždycky ráda přečtu, i co se týká mě,
a snažím se si z toho něco poučného pro svou
práci vzít. Ráda si přečtu filmovou kritiku od
konkrétních recenzentů. Zvlášť když jsou vtipné
a trefné, jako jsou pro mě třeba ty od Kamila Fily.
A bulvár? Ten nepíše kritiky, ale vlastní příběhy,
které si vymýšlí, aby si to lidé víc kupovali, to
nemá s realitou nic společného.
XX Poznávají Vás sousedé? Je Vám popularita spíš příjemná či nepříjemná?
Sousedi mě ještě poznávají … ale ne kvůli
tomu, že jsem herečka. I já je poznávám – ještě tedy nejsem úplně mimo realitu Populární
v Černošicích je Věra Čáslavská a Jarda Dušek.
Ale tzv. „celebrity“ v Čechách? Podle mě se tady
dělá kolem herců nepřiměřeně velký a neopodstatněný humbuk. Psát bychom měli o lékařích,
vědcích…

XX Divadlo nebo film/televize?
V divadle hraju nepřetržitě od konzervatoře
a ráda… ale natáčení v televizi či ve filmu je změna, která potěší…

XX Jak Vaši profesi vnímá Váš syn a jeho
okolí?
Žádné špatné zkušenosti s tím nemá. Dokonce
prý jednou, když byl se školou v Národním divadle, řekl, že „tady hrála moje máma“.

XX Co máte na té profesi ráda/nerada?
Nerada se převlékám v rámci role – to úplně
nenávidím! A co mám ráda? Že člověk na jevišti
může třeba zapomenout na osobní trable. Když
hraju v představení, které se divákům líbí, když

XX Jak jste se dostala do Černošic a jak
dlouho tu žijete?
Moji rodiče měli od roku 1975 chatu na Slunečné – tam jsem jezdila. A potom, když jsem
se vdala, jsme tu chatu prodali, vyměnili za ji-
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nou parcelu s malou chatkou, a tu jsme zase
vyměnili, něco jsme doplatili a posunuli se do
staršího domu. Nejsem žádná náplava – to bych
ráda zdůraznila – jezdím sem od svého mládí!
Dokonce mám oba dva rodiče pohřbené na černošickém hřbitově.
XX Byla jste z dětství zvyklá starat se
o dům se zahradou nebo jste se to naučila
časem? Jak se Vám to líbí, baví Vás to?
Já jsem se to doteď pořádně nenaučila
O chatu jsem se starat moc nemusela. O zahradu se stará můj manžel – je do kopce, takže je
to dost náročné. Veškeré opravy v domě zajišťuje chudák taky on. Já uklízím. A mám skleník,
kde občas vypěstuju rajčata a okurky. Letos
jsem vypěstovala zvláštní odrůdu rajčat - jsou
jen o něco málo větší než špendlíkové hlavičky… takže něco je špatně a příroda se mé péči
vzpírá... ne, to opravdu nejsou cherry rajčata,
ta znám…
XX V Černošicích se Vám tedy líbí? Nikdy
jste nepomýšlela na přesun do hlavního
města?
Zažila jsem dobu, kdy jsem ze Slunečné chodila
k Vávrovi do sámošky přes kukuřičné pole… Ta
doba už je ale nenávratně pryč, takže se akorát
těším, až se tady přestane stavět. Samozřejmě
chápu, že všechny stavební a developerské
projekty podléhají všemožným směrnicím, ale
přesto si myslím, že mnohé věci se mohly udělat jinak. Jako např. parkoviště u mokropeského
nádraží… Ale mám to tady moc ráda! Líbí se mi,
že je tady kultura i příroda! Ráda zajdu do Club

-- Božka ve známé hudební komedii Světáci --

Kina, Bollety, k Berounce, nebo si odpočinout
na kosmetiku do salonu Lucie Pitrové.
XX Jak trávíte volný čas?
V sezóně se snažím o víkendech dohnat spánkový deficit. Také jezdím s kamarádkami do jižních Čech na cvičení jógy a pilates. Hodně čtu,
chodím na swingovou muziku, snažím se uchovat si v hlavě francouzštinu…
XX Jaké pracovní projekty Vás v dohledné
době čekají?
V Divadle Hybernia hraju ve Sněhové královně
v rámci projektu Muzikály pro děti. Pro nadchá-

zející sezónu připravujeme další dětský muzikál
Alenka v říši zázraků. V září mě čeká nástup do
školy na oddělní populárního zpěvu, a hraní se
společností Háta po celé republice, kde hraju
v šesti komediích. Zároveň chystáme s kolegy
autorský projekt spojený se swingovou muzikou
a příběhem Barrandova a jeho hvězd. Nemohu
prozradit více kvůli potenciální tzv. krádeži námětu… Teď momentálně sháníme sponzory, které
by tento ojedinělý projekt oslovil, tak pokud by
se taková dobrá duše našla mezi čtenáři Informačního listu, neváhejte mne oslovit.
Adéla Červenková

inzerce

VLASTENECTVÍ
ROZVAHA - ODHODLÁNÍ

PhDr. Petr Hampl, Ph.D.
www.petrhampl.com

Vlastenecký program Petra Hampla
Konec šikanování podnikatelů a živnostníků.
Naším bohatstvím bude poctivé řemeslo
a výroba, nikoliv čerpání dotací.

Zákaz islámské imigrace, nulová tolerance
k zavádění islámského práva.
Obnova národní samostatnosti,
hrdosti a vzdělanosti.

-- s Ondřejem Brouskem ml. v Arturově Boleru --

Ve své zemi máme právo říkat, co si myslíme.
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Mariánská pouť 2016

-- Během dvoudenní akce se na pódiu vystřídalo
několik muzikantů. --

-- V rámci programu vystoupily i místní děti. --

4x FOTO: Petr Kubín

-- Samozřejmě nechyběly ani stánky a kolotoče. --

-- V sobotu odpoledne proběhl křest historické knihy o Černošicích, kterou představil
vydavatel knihy Zdeněk Bergman společně s vedoucí autorského kolektivu Pavlou
Státníkovou a starostou Filipem Kořínkem. --

inzerce
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích

září

2. 9.
3. 9.
4. 9.
7. 9.
9. 9.
10. 9.
10. 9.
10. 9.
14. 9.
16. 9.
17. 9.
17. 9.
18. 9.
18. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.
24. 9.
24. 9.
24. 9.–2. 10.
25. 9.
28. 9.
28. 9.
1. – 30. 9.

září

3. 9.
6. 9.
10. 9.
10. 9.
10. 9.
10. 9.
10. 9.
10. 9.
11. 9.
11. 9.
17. 9.
23. 9.
24. 9.

Bukifest
All by myself/Petr Váňa jr. – hudební sobota na grilu
Radiofest
Zasedání Zastupitelstva
NAŽIVO: Mr. Cocoman & The solid vibez + Space Cripple Bastards + After: DJ
Wilda Panda
Farmářské trhy na Vráži - snídaně, pro děti korálková dílna, skákací hrad
Farmářské trhy v Mokropsech – doprovodný program v 10.00 - Knižní směnárna
a bleší trh
Letní kino – Fargo
Jefim Fištejn – beseda
Brazilská noc – Adriano Trindade a Los Quemados
Garage Sale
Černošický běh – registrace od 13.30, start 14.15-15.15
Den se Sokolem – sport a zábava pro celou rodinu
Will Johns Band
Edith Piaf
Di Grine Kuzine
Farmářské trhy na Vráži - snídaně, medový workshop, skákací hrad
Farmářské trhy v Mokropsech – doprovodný program v 10.00 - Klaunské divadlo
Jeníčka a Mařenky: O perníkové chaloupce
koncert False Hope
Výstava: Žili mezi námi, ulicím dali jména
Slavnostní odhalení Lavičky Václava Havla
Svatováclavské setkání místních spolků
Svatováclavský koncert
Zírání – výstava

19.00, Club Kino
19.00, Club Kino
od 14.00, Sportpark u Berounky
19.00, Club Kino
20.00, Club Kino

Hravě a zdravě - 2. ročník rodinného festivalu
Přednáška: Zápisy ve starých matrikách v bývalých obcích Horní Černošice
a Dolní Mokropsy
Šermířská Alotria – 13. ročník festivalu historického šermu, tance a divadla

od 11.00, náměstí v Řevnicích
18.00, Obecní úřad Všenory

v okolí

8.00-12.00, náměstí centra Vráž
8.00-12.00, prostor před nádražím
v Mokropsech
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
po celých Černošicích
start a cíl u hřiště v Husově ul.
od 13.30, areál Sokola
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
8.00-12.00, náměstí centra Vráž
8.00-12.00, prostor před nádražím
v Mokropsech
20.00, Club Kino
Komunitní centrum MaNa (naproti kostelu)
Centrum Vráž
18.00, komunitní centrum MaNa
19.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Mokropeská kaplička

11.00–21.45 u řeky pod zámkem, Dobřichovice
Kouzelná školka – Michal je kvítko! – Michal Nesvadba
10.30, Lesní divadlo Řevnice
Garage Sale
Řevnice
Během Třebotovem na podporu Centra Paraple
prezentace 8.30-9.30, Třebotov na Brandejsce
Tanec na konci léta – taneční festival – studio Hany Tuháčkové
16.00, Lesní divadlo Řevnice
Rozmarné léto – představení Vladislava Vančury a Rudolfa Felzmanna v nastudování 19.30, areál Biotopu v Radotíně (v případě
Rádobydivadla Klapý
nepřízně počasí v Koruně)
Operní gala – Ester Pavlů a hosté
19.00, Lesní divadlo Řevnice
20.00, Lesní divadlo Řevnice
Depeše pro Jarku Horákovou – z Lesního divadla až do Národního/ Body Voice
Band
Radotínské burčákobraní
Nám. Sv. Petra a Pavla, Radotín
Koncert Milli Janatkové Ke svým kořenům
20.00, zámek Dobřichovice
Garage Sale
Dobřichovice
Přecházíme na FB - skupina Kultura v Černošicích

Facebook / Kultura v Černošicích
inzerce

VLASTENECTVÍ
ROZVAHA - ODHODLÁNÍ

Vlastenecký program Petra Hampla
Konec šikanování podnikatelů a živnostníků.
Naším bohatstvím bude poctivé řemeslo a výroba.
Zákaz islámské imigrace, nulová tolerance
k zavádění islámského práva.
Obnova národní samostatnosti, hrdosti a vzdělanosti.

www.petrhampl.com
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Bukifest 2016
Kdy: pátek 2. září v 19.00
Kde: Club Kino
Město Černošice vás srdečně zve na 7. ročník
Bukifestu, který proběhne v pátek 2. září od
19 hodin v Club Kině Černošice. Bukifest je
každoroční vzpomínkový večer na úspěšného
textaře, hudebníka, a černošického milovníka
dobré muziky Michala Bukoviče. K jeho nejznámějším textům patří například píseň Karla
Zicha Paráda nebo Jiřího Korna Karel nese
čaj. Psal i pro Věru Martinovou, Petra Spáleného, skupinu Rangers a bezpočet dalších interpretů. Do historie Černošic se Michal Bukovič
zapsal jednak hospodou Tornado u Pumpahony, kde často zněly jeho trampské písničky,
dále také černošičtí vzpomínají na Bukovičovu
sbírku gramofonových desek a jeho hudební produkci na Černošické Mariánské pouti
a v hotelu Kazín.
Bukovičovu lásku k rock’n’rollu a country
si každý rok Černošice připomínají Bukifestem, jehož program je složený z muzikantů,

kteří měli vztah k Bukovičovi osobně nebo
k jeho textům. Letos se tedy můžete těšit na
stálici Bukifestu - Jitku Vrbovou a její kapelu.
Dále na proslulou country skupinu Rangers
s Jiřím Veisserem a na závěr večera parket dostane do varu rock’n’rollová legenda Pepa Pilař
& Rock’n’roll Band. Večerem nás provede Pavel Kopačka.
Vstupenky zakoupíte v předprodeji za 150
Kč v Club Kině, kde si zároveň můžete rezervovat i místa k sezení. Na místě budou vstupenky za 180 Kč. Upozorňujeme, že v den konání mohou, ale i nemusí být k dispozici místa
k sezení.
Naše poděkování patří Stavitelství Řehoř,
Albet, dále Club Kinu Černošice a Městu
Černošice.
Přijďte si užít skvělou muziku a zavzpomínat
na mimořádnou černošickou osobnost!
Za organizační tým festivalu
Michaela a Magdaléna Voldřichovy
www.bukifest.cz

Mr. Cocoman jako další hvězda v sérii
večerů NAŽIVO!
Kdy: 9. září
Kde: Club Kino
Iniciativa Na Nohou pokračuje v sérii koncertních večerů NAŽIVO! a 9. září uvede v černošickém Club Kině jednoho z nejvýznamnějších
představitelů české reggae scény a držitele
hudební ceny anděl v kategorii Reggae a ska
Mr. Cocomana s jeho kapelou The Solid Vibez. Černošice se díky Cocomanovi proto
mohou naladit na pohodovou vlnu reggae
atmosféry, která v kombinaci s končícím létem jistě vytvoří nezapomenutelný večer. Jako
předkapela se představí místní kapela Space
Cripple Bastards.
Cocoman, vlastním jménem Adam Lanči,
aktivně působí na české hudební scéně již od
příchodu nového milénia. Od roku 2006 se
začal zajímat o propagaci moderní podoby reggae a dancehall music. Originální pojetí hudby, texty s nádechem folku a chytlavý taneční
rytmus, tak lze popsat Cocomanův repertoár. Do širšího povědomí se Cocoman dostal
v roce 2011, kdy se podílel na vzniku desky

Sklizeň, která získala hudební ocenění Anděl.
V roce 2014 vydává ve spolupráci se svou kapelou The Solid Vibes album Zázraky, které
svojí kvalitou navazuje na úspěšnou Sklizeň
a navíc s ní Cocoman udělal díky nosným textům a projevu krok k rapové scéně. Zázraky
jsou navíc speciální tím, že za kompletní postprodukcí celého alba stojí sám Cocoman.
Koncertní série NAŽIVO! odstartovala
v květnu úspěšným vystoupením dua Rest
& Fatte, které v klubu přivítalo na 300 návštěvníků. NAŽIVO! jsou koncerty zaměřené
především na mladé publikum, které představují přední jména české klubové i festivalové
scény přímo v Černošicích. Večery pořádá
iniciativa Na Nohou, která v Černošicích pořádá například Letní Kino ve Sportparku Berounka, ve spolupráci se spolkem Otevřené
Černošice.
Tak neseďte a doražte si to dát s námi NAŽIVO! Těšíme se na Vás 9. září v Club Kině.
Jan Jelínek
Na Nohou

FOTO: archiv Reggae.cz

-- Díky Cocomanovi se návštěvníci koncertního večeru NAŽIVO
naladí na pohodovou vlnu reggae atmosféry. --

Garage Sale
Černošice je tu,
už podvanácté!
Kdy: 17. září, 10.00-15.00
Kde: po celých Černošicích
Před zimou je třeba zbavit se všeho nepotřebného a je třeba uklidit dům, zahradu,
půdu i sklep od všeho, co už nám nedělá
žádnou radost. Projděte dům, vyberte věci,
které vás mohou opustit a v klidu a pohodě je nabídněte vašim sousedům. Dnes již
tradiční kulturně prodejní událost se bude
konat 17. září od 10 do 15 hodin. Veškeré
informace najdete na webu www.garagesalecernosice.cz, pro nejaktuálnější data doporučuji přidat se k události na Facebooku,
kde můžete případně rovnou sdílet lákalda,
která u vás budou k sehnání. Pro přespolní prodejce bude opět k dispozici louka ve
Zvonkové, tentokrát ovšem bez stanů.
Pokud se chystáte prodávat z vašich
vrat, nezapomeňte obejít nejbližší sousedy
a přimět je, aby se také účastnili, čím víc
vás v ulici a blízkém okolí bude, tím spíše
se k vám nakupující vydají. Pro ty, kteří si
garážové prodeje oblíbili, ještě přidávám
informaci, že v Řevnicích se vrata otevírají
v 10 hodin 10. září a v Dobřichovicích pak
24. 9. Novým přírůstkem do rodiny Garage
Sale jsou Pečky, kde novou aktivitu poprvé
vyzkouší 1. října.
Mapky domů, kde se bude prodávat, budou opět k dispozici na webu, facebooku
a černošičtí si vytištěnou budou moci vzít
ve Zvonkové. Těšíme se na nové poklady,
nové prodejce i nové lovce! Registrace
k prodeji bude opět přes elektronický formulář, případně mailem na bara@garagesalecernosice.cz.
Bára Nováková (Veselá)
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Turistický pochod Turbanské Černošice – 5. ročník
Kdy: sobota 1. října
Kde: start nádraží Mokropsy
Trasy: 12 km – po významných vilách Černošic (start 9.00-11.00 hod.), 17 a 22 km (start
8.00-11.00 hod.), 30 a 50 km (start 7.0010.00 hod.).
Rok je za námi a my zveme příznivce chůze a poznávání všech věkových kategorií na
procházku po Černošicích a jeho okolí. Cíl je
opět v restauraci U Králů od 11.30 do 21.00
hod, kde za svoji námahu budete odměněni

diplomem, razítky do wanderbuchů a dalšími
drobnostmi. K letošnímu ročníku byly vyrobeny
i speciální tur. známky a nálepky. Samozřejmě
můžete posedět a občerstvit se. Letošní ročník je zaměřen na významné vily černošické.
Každá trasa vede trochu jinými místy. Abyste
věděli kudy kam, dostanete na startu popis
trasy, kterou si vyberete. Trasa 12 km vás provede křížem krážem po Černošicích a seznámí
vás s významnými vilami. Trasa 17 km kromě vil
vás zavede k hájovně Steinských, k Solopis-

Žili mezi námi
ulicím dali jména
Kdy: 24. 9. - 2. 10.
Kde: komunitním centrum MaNa (naproti kostelu)
Černošická společnost letopisecká srdečně zve na výstavu
o našem městě, tentokrát se
setkáme s řadou zajímavých
osobností, po kterých jsou
pojmenovány některé zdejší
ulice. Kdo byl např. Zdeněk
Škvor, Václav Jansa či Zdeněk Lhota? Kudy povede ulice
spisovatele Jaroslava Foglara či cestovatele a starosty
A. V. Nováka? Přijďte se s nimi
seznámit a poznat, čím jsou
spjati s naším městem.
Výstava čerpá zejména
z archivu paní Mileny Křížové, která nezištně dlouhá
léta shromažďuje materiály
o všech částech našeho
města i jeho obyvatelích (její
články znáte z Informačních
listů Černošic).
Vernisáž v sobotu 24. září od 18 hodin, otevřeno pondělí a úterý
9 až 13 hodin, středa, sobota a neděle vždy 11 – 18 hodin. (Čtvrtek
a pátek zavřeno.)
Za ČeSpoLet Simona Kysilková Šnajperková
www.facebook.com/letopiscicernosice

inzerce

kám a přes Vráž do cíle. Trasy 30 a 50 km půjdou až na Jíloviště společně, kde se rozdělí.
50km trasa vede krásnými místy přes Trnovou,
Oleško s japonskou zahradou, Vrané nad Vltavou, Zbraslav, Kazínskou skálu do cíle. Více
vám neprozradíme, přijďte sami poznat krásy
okolí svého bydliště. Těšíme se na vás!
Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov,
oddíl Turistická banda TurBan

FOTO: archiv organizátorky trhů

-- Farmářské trhy na náměstí Centra Vráž
se konají každou druhou sobotu dopoledne. --

Med, včelky, korálky – i to budou
farmářské trhy v Centru Vráž
Farmářské trhy na Vráži během několika týdnů dostály svého záměru
proměnit každou sudou sobotu náměstí Centra Vráž v jedno velké příjemné tržiště, kde si rádi nejen nakoupíte, ať už kvalitní ovoce, zeleninu,
vejce, jogurty, marmelády, pečivo, domácí uzeniny, slovenské sýry, koření a různé speciality, ale i příjemně posedíte s přáteli. Třeba u dobré
kávy v jedné ze dvou kaváren nebo si k tomu zahřešíte s dortíkem či
zákusky nabízených hned na čtyřech stáncích. Nikomu zde nevadí, že
se se zakoupenou kávou usadíte na zahrádce kavárny s dobrotou od
„konkurence“. Se vzrůstající popularitou trhů je občas nelehké ukořistit
nějaké to místo k sezení, ale vezměte si s sebou deku – trávníky kolem
náměstí k pohodlí přímo vybízí. Stále větší oblibě se těší stánek, který
nabízí snídani v podobě míchaných vajíček či palačinek. Na každých
trzích mají možnost se Vaše děti zdarma vydovádět na skákacím hradu
nebo mohou vyrábět v malé výtvarné dílničce na různá témata tvoření.
V sobotu 10. 9. bude opět oblíbená korálková dílna, při které bude
možnost si korálky i zakoupit. Na následujícím trhu 24. 9. se můžete
těšit na speciální stánek, kde bude k prodeji v omezeném množství med
přímo z Vonoklas. Víc než o vlastní prodej medu však půjde o přiblížení
chovu včel a to s ukázkami úlů, potřebného náčiní k získávání medu atd.
Děti si budou moci po celou dobu trhu (8-12hod.) vyzkoušet včelařskou
kuklu, která chrání před včelím bodnutím, ochutnat zákusky z medu,
nazdobit si vlastní medový perníček či vyrobit malou svíčku z pravého
vosku. Vlastní přednáška bude probíhat od 10 hod.
Je se tedy v září na co těšit. V říjnu nás pak čeká velká úroda dýní
a určitě proběhne i jejich vyřezávání.
Sledujte nás na www.trhycentrumvraz.cz nebo Facebooku.
Kristýna Pánková, organizátorka trhů na Vráži
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Brazilská noc plná samby s fantastickým
zpěvákem a živou kapelou!
Kdy: pátek 16. září od 20.00
Kde: Club Kino
Po pár letech si znovu zahraje v černošickém
Club Kinu Adriano Trindade z Brazílie v doprovodu kapely Filipa Spáleného Los Quemados.
Můžeme se těšit na temperamentní sambu se
směsí groovy, funky, afro hudby a latiny v podání
černošského zpěváka Adriana Trindade, který
patří mezi nejuznávanější interprety moderní
samby. Kapela Los Quemados je složené z vynikajících sólistů, a v současné době nahrává CD,
tak se můžete těšit na novější repertoár i autorské skladby Adriana. Více informací naleznete
na www.myspace.com/adrianotrindade a na
www.losquemados.cz. Přijďte se pobavit v pátek 16. 9. od 20.00 do Club Kina! Vstupenky
na koncert obdržíte v předprodeji (Minimarket
u černošického nádraží) v ceně 140 Kč, na místě před koncertem za 150 Kč. Koncert pořádá
město Černošice. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv interpreta

-- Adriano Trindade --

Zírání: výstava v mokropeské kapličce
Zírání – projekt, který sahá až do 70. let. Před
rokem 1989 šlo převážně o výstavy bytové
a v plenéru, prošlo jimi asi 50 výtvarníků.
Jednalo se spíše o takové jemnější undergroundové akce, setkání. Výtvarník Emil Pejša
(*1955), který dnes žije v Rakovníku, se převážně věnuje dřevořezbě, ale má také obrazy.
Pavel Kreml (*1954) maluje převážně realisticky, žije v Teplicích. Malíř Petr Vránek (*1953),
bytem Dobřichovice, je organizátor všech ZÍRÁNÍ. Je též organizátor výstavy, která se asi
konala na nejhlubším místě v Československu,
možná i na světě, a to krátkodobé výstavy kreseb a grafiky v hlubinném dole na Mostecku,

WILL JOHNS band
Kdy: neděle 18. září od 20.00
Kde: Club Kino
Will Johns je uznáván jako jeden z nejvýraznějších a nejzajímavějších umělců na dnešní britské
bluesové scéně. Jeho hra na kytaru je moderní,
ale zároveň respektuje i bohatou historii blues. Zkušenosti a dovednosti, které přecházejí
z generace na generaci, jsou zde jednoznačně
FOTO: archiv interpreta

-- Will Johns --

důl Kohinor. Tenkrát byla výstava v hloubce
400 metrů pod zemí. Později se Zírání přesunulo pouze do plenéru, volné přírody (např.
pražské Riegrovy sady, park Parukářka), potom už se pomalu a jistě vše stěhovalo do galerií – Praha, Klášter Osek, Rakovník, Dobříš,
Duchcov, Klášterec nad Ohří atd… Myslím, že
návštěvou Zírání v mokropeské kapličce nic
nezkazíte a nebudete litovat. Výstava je prodejní, ale nenutíme nikoho kupovat ani platit
vstupné, jen koukat na naše práce. Výstavu
můžete navštívit během celého září.
Petr Vránek a Pavel Blaženín

zachovány, protože Will má přímou spojnici na
zlaté časy hudby – jeho strýci jsou (či byli) Eric
Clapton, George Harrison a Mick Fleedwood!
Od patnácti let se Will sám učil na kytaru, ale
s obrovskou podporou svého světově proslulého strýce, bluesmana Erica Claptona. Will
Johns prostě „krvácí“ BLUES! (v originále „bleeds the blues“).
Will je velmi respektovaný skladatel, byl tři
roky po sobě (2012-2014) nominován za „nejlepší původní píseň“ na British Blues Awards.
Pravidelně se účastní prestižních akcí jako jsou
Birmingham Jazz & Blues Festival či Cambridge
Rock Festival. Vydal dvě sólová alba, vynikající
Count On Me (2008), a neméně skvělé Hooks
& Lines (2012). Johnsovo české a slovenské
turné se uskuteční v rámci celoevropského
promotion jeho třetího alba „Something Old,
Something New“ (Něco starého, něco nového),
které vyšlo na jaře 2016. Will také pravidelně
hostuje s novou britskou bluesovou hvězdou,
fantastickou zpěvačkou Malayou Blue. Vstupenky obdržíte v předprodeji (Minimarket u černošického nádraží) v ceně 150 Kč, na místě před
koncertem za 180 Kč. Projekt se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury.

Edith Piaf
známá neznámá
Kdy: 22. září od 20.00
Kde: Club Kino
Pojďte s námi ve čtvrtek 22. 9. od 20.00
do Club Kina na pouť za legendární Edith
Piaf, jejíž život byl zahalen rouškou mýtů
a dohadů. Za zpěvačkou nevšedního hlasu i projevu, za ženou, jejíž život je dodnes
v mnoha směrech opředen tajemstvím,
polopravdami a někdy i záměrnou lží nevycházející vždy z ní samé a z její představivosti, ale i z jejího okolí. Nejvíce však
o Edith Piaf vypovídají její písně. Smutné
až tragické, výjimečně veselé a radostné,
každopádně však prožité a vyzpívané zcela
nezaměnitelným hlasem.
Jako Edith Piaf se vám představí Eva
Kriz-Lifková, která vykročila na svoji sólovou dráhu nejprve v Praze jako interpretka
černošských spirituálů a gospelů ve skupinách Erastus a Spirituál kvintet. Láska
k duchovni hudbě a mnohaleté studium
zpěvu v Paříži jí umožnily sólově účinkovat
ve Francii nejen v řadě oratorií a kantát, ale
i v mnoha samostatných koncertech, věnovaných převážně renesanční a barokní
hudbě. Život ve Francii jí umožnil postupně
vstřebávat francouzskou hudební kulturu,
zejména klasický šanson. Dále účinkuje herečka Jana Hermachová a na piano
bude doprovázet Milan Dvořák, který byl
uměleckým vedoucím doprovodné skupiny Hany Hegerové, dlouhodobě spolupracuje s Evou Pilarovou a dalšími interprety.
Působil jako profesor kompozice na Ježkově konzervatoři v Praze a je členem Swing
kvintetu Praha. Jako hudební skladatel
se uplatňuje v mnoha oborech: šansony
a písně, jazzové klavírní etudy, muzikály
a filmová hudba. Vstupné 100 Kč.
Pavel Blaženín
Autor: archiv interpreta

Pavel Blaženín
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z města a okolí

Di Grine Kuzine - european multi-culti extra class v Club Kinu
Kdy: pátek 23. září od 20.00
Kde: Club Kino
Di Grine Kuzine alias Zelená Sestřenice (název
slavné písně v jidiš) je pětičlenná kapela hrající
ve složení Alexandra Dimitroff (Bulharsko) - zpěv,
akordeon, Sebastian Kunzke – tuba, Martin
Gerwig – trubka, zpěv, Stefan Fräntzel – klarinet, soprán saxofon, zpěv, a Snorre Schwarz
- bicí, zpěv. Z berlínských pajzlů postupně došla
přes šest CD a stovky koncertů až k celoevropskému úspěchu. Pro skupinu je charakteristické eklektické spojení dixielandu z New Orleans,
melodií z bosenských hor a pódiového nasazení
hodného livepoolského Cavern Clubu. Šarmantní sound, originální a inovativní adaptace tradičních a známých skladeb, hudba srdce Evropy,
mnohojazyčný a mnohoznačný taneční orchestr. Soubor se cítí jako doma na pódiích v Oděsse i Kodani, stejně jako v Lisabonu. Energie,
Inspirace, Radost i Bolest v jednom. Ale víc než
čímkoli jiným jsou Di Grine Kuzine fantastickou
živou kapelou. Vlnící se rytmus, dechy ostré
jako břitva a ohromující vokál Alexandry Dimitroff, jak jej popsal časopis WOM Magazíne, překypují vnitřní jiskrou. Inspirace a zanícení, radost
a euforie, úzkost a touha, to všechno je smícháno dohromady. Podmanivější než pop a silněji

FOTO: archiv interpreta

-- Di Grine Kuzine --

spalující než folk, hudba z divokého srdce Evropy, mimo prostor a čas. Více: www.kuzine.de.
Nenechte si ujít seznámení se s kapelou, která koncertuje po celé Evropě a přijďte v pátek

Podzimní bluesová invaze

23. 9. od 20.00 do černošického Club Kina.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.
Pavel Blaženín

Svatováclavský koncert
v kostele

V rámci dotačního řízení Ministerstva kultury ČR pro rok 2016 jsme v kategorii Alternativní hudby obdrželi finanční podporu na projekt Koncertní
cyklus Jazz, Blues & World Music - Černošice 2016. Na podzim nás
v Club Kině čekají čekají tyto koncerty:

FOTO Ivan Látal

14. 10. - pátek - Eddie Martin (UK/CZ/SK) + Petra Börnerová Trio
(CZ/SK)
21. 10. – pátek - Ostrich Quartet - Jazz
22. 10. - sobota - Fekete Jenő & Horváth Misi (HU)
28. 10. - pátek - Jack Cannon Band (HU)
Pavel Blaženín, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Město zve zástupce spolků
a organizací na Svatováclavské setkání

-- Anna Poulová, Václav Polívka, Jan Poul --

Kdy: 28. září od 18.00
Kde: komunitní centrum MaNa
Město Černošice zve zástupce všech místních spolků, církví a organizací
k přátelskému neformálnímu posezení, jako již tradičně na den Sv. Václava 28. 9. od 18 hodin do komunitního centra MaNa v Komenského ulici,
na Svatováclavské setkání k příležitosti státního svátku Dne české státnosti.
V MaNě bude v tento čas instalována výstava o černošických osobnostech.
Od 19.00 se bude v kostele konat Svatováclavský koncert. Na programu
budou skladby J. S. Bacha a L. van Beethovena. Vstup volný.

Kdy: 28. září od 19.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Ve středu 28. 9. v 19.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích zahraje smyčcové trio ve složení Anna Poulová - housle,
Václav Polívka - viola a Jan Poul - violoncello skladby J. S. Bacha
a L. van Beethovena. Vstup volný, srdečně zve město Černošice
a farnost Třebotov.
Pavel Blaženín

Za odbor kultury Pavel Blaženín

Přednáška na téma farní kroniky
Kdy: úterý 6. září v 18.00
Kde: budova Obecního úřadu ve Všenorech
Všenorská knihovna a IC Berounka ve spolupráci s ŘKF Třebotov, Kulturní komisí OZ Všenory Vás srdečně zve na přednášku „Zápisy ve starých matrikách v bývalých obcích Horní Černošice a Dolní Mokropsy“.
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Budete seznámeni s historickým vývojem území farností ležících na
katastru Černošic, se zápisy dochovaných starých matrik, vedených
do roku 1950 a možnostmi vyhledávání potřebných informací k rodopisnému bádání.
Hubert Poul, farní kronikář

z města a okolí

Program září 2016
3. 9. v 19.00
Hudební sobota na grilu - All By Myself / Petr
Váňa junior
Zahradní párty v Clubu Kino - Volume 6
Grilované speciality od oběda do půlnoci. Hudební specialita - akustický koncert kapely All
By Myself, hrající převzaté písně interpretů jako
The Killers, Green Day, U2, Tom Petty, Glen
Hansard, MUSE, Snow Patrol, Rolling Stones
a mnoho dalších. A vše se odehrává na zahrádce Clubu – nebude-li přát počasí, jdeme dovnitř.
Vstup zdarma.
10. 9. ve 20.00
Letní kino - Fargo
Cynický thriller FARGO hvězd amerického nezávislého filmu, bratrů Joela a Ethana Coenových

je dalším inteligentním diváckým filmem vzniklým
mimo Hollywood. Strohá režie ozvláštněná černým humorem a vynikající scénář vycházející ze
skutečné události (ta se odehrála v Minnesotě
v roce 1987) ukazují, že bratři Coenovi jsou stále
schopni bravurně střídat styly. Výtvarně příběhu
dominují nekonečně bílé, zasněžené plochy bez
obzoru. Vyprávění se odvíjí ve třech propojených
liniích, sledujících počínání všech hlavních postav. Vstup zdarma.
14. 9. ve 20.00
Jefim Fištejn - beseda
Je Evropa ve válce? Beseda s Jefimem Fištejnem. Moderuje Jiří Oberfalzer. Vstup zdarma.
24. 9. ve 20.00
False Hope - koncert
Po znovu vzkříšení na Slunovratu se tato černošická parta rozhodla vystoupit i v Černošicích.
A kde jinde než samozřejmě na svojí domovské
scéně v Club Kině, kde se vlastně jejich styl
a songy klubaly na svět. Přijďte si užít večírek
hardcore/punku plný jejich energických skladeb
a samozřejmě osobitého podání.
Vstup 90 Kč.
Michal Strejček

Karate Černošice

Nová fotbalová
sezóna začíná
SK Černošice oddíl kopané zahajuje novou sezónu.
Tým mužů v čele s kapitánem Janem Pánkem a Františkem Krajánkem sehraje první domácí utkání v neděli
4. 9. v 17 hod. na našem hřišti za řekou. Dalším domácí utkání v září bude derby s Kazínem dne 18. 9. od
16.30. Znovu založené mužtsvo dorostu zahájí soutěž
10. 9. a první domácí utkání sehraje v sobotu 17. 9. od
10.15. Rozpis dalších utkání na webu http://cernosice-fotbal.webnode.cz/. Přijďte nás podpořit.
Od září opět budou probíhat nábor/tréninky přípravky, vždy v úterý a čtvrtek od 17 hod. Více na http://
cernosice-fotbal.webnode.cz/nabor/.
Za SK Černošice Ondřej Pařík

Rádi bychom Vás informovali, že náš
oddíl Karate Černošice otvírá svoji další
cvičební sezónu. Přijímáme nové členy
bez ohledu na věk.
V červenci jsme připravili a úspěšně
absolvovali dvě letní soustředění. Třídenní příměstské bylo určeno menším
dětem a proběhlo tradičně v černošické
sokolovně. Týdenní soustředění jsme
strávili na šumavském Špičáku.
Všechny naše karatisty moc zdravíme a na ty nové se těšíme!
Za celý tým
Andrea Bergmanová
info@karatecernosice.cz

Kouzelná školka
- Michal je kvítko!
Kdy: sobota 10. září od 10.30
Kde: Lesní divadlo Řevnice
Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí
všechny diváky v různých rytmech třeba letní
plážové samby, tančit tak budou nejen děti, ale
i květiny!
Pokropte ho vodou a nikdy nezvadne. A to
ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově
zahrádce! Kopretina zpívá, kaktus do všeho
mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho má
dokonce legraci!
Tak se přijďte bavit s Michalem! Už nyní se na
vás moc těšíme, slavíme tak 100 LET Lesního
divadla i s těmi úplně nejmenšími! Předprodej
vstupenek je mj. i na vlakovém nádraží v Černošicích v Minimarketu.
Helena Byrtusová

Během Třebotovem
na podporu
Centra Paraple
Kdy: 10. září
Kde: Třebotov
V sobotu 10. 9. 2016 se koná již 3. ročník
charitativního běhu, tentokrát pro centrum
Paraple. Závod je určen pro všechny věkové
kategorie. Budou připraveny tratě od 200
m do 10 km. Start závodu bude v 10 hodin
v Třebotově na Brandejsce, začínají dětské
kategorie. Přihlášky a prezentace v místě
startu od 8.30 do 9.30 hodin. První tři z každé kategorie obdrží věcné ceny.
Naďa Lukášová

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Knihy pro dospělé:
DICK, Philip K.: Muž z Vysokého zámku – fantasy literatura;
EVANOVICH, Janet: Podfuk – těžko si lze představit nesourodější dvojici než je Nick Fox a Kate
O‘Hareová. On je prvotřídní podvodník a zloděj,
ona zvláštní agentka FBI;
FULGHUM, Robert: Poprask v sýrové uličce –
Robert Fulghum tak, tak jak ho známe. Je čím dál
starší a moudřejší, ale smysl pro humor neztrácí,
což dokazuje jeho poslední kniha;
KUNDERA, Milan: Život je jinde – román je
situován do roku 1948, do doby zešílevšího
stalinismu;
LEMAITRE, Pierre: Alex – francouzská
detektivka;
MANKELL, Henning: Pyramida – švédské detektivní povídky;
PAASILINNA, Arto: Nejdelší chobot ve Finsku
– veselé putování finskou krajinou;
PALÁN, Aleš: Ratajský les – kde chybí spravedlnost, nastupuje odplata. Zločiny padesátých let

jsou sice promlčeny, ale jejich aktéři dodnes v klidu žijí. Jsou tu ovšem také lidé, kteří jsou přesvědčeni, že na zaplacení viny není nikdy dost pozdě;
POSPÍŠILOVÁ, Jarmila: Pod hvězdou bláznů
– český román ze současnosti, o dvou sestrách
a jejich životních osudech;
SAVIT, Gavriel: Anna a vlaštovčí muž – píše se
rok 1939. Sedmiletá Anna, dcera profesora krakovské univerzity, se náhle ocitá sama poté, co
otce zatkne gestapo. Pak se ale setká s tajemným
mužem a začíná velké dobrodružství;
SCHLEGL-KOFLER, Katharina: Úspěšný trénink dospělého psa – šestistupňový plán pro
výcvik dospělého psa, pomáhá rozvíjet schopnosti vašeho čtyřnohého společníka a stmeluje
vzájemný vztah;
ULICKÁ, Ljudmila: Zelený stan – ve stejném
roce, kdy umírá J. V. Stalin se ve škole setkávají
tři přátelé, jejichž osudy se propletou do jednoho
dlouhého a složitého příběhu;
ZÁTOPKOVÁ, Dana: Náš život pod pěti kruhy
– kniha je určena všem, kteří se chtějí dozvědět,

jak to s našimi nejslavnějšími olympioniky bylo doopravdy v krušných dobách nesvobody i poté.
Knihy pro děti a mládež:
GABI, Adam: Strach o Diabla – dívčí napínavý
román;
BRAUNOVÁ, Petra: Neuvěřitelné září. Tajný
deník Tomáše S. - fantasy;
DUMAS, Alexandre: Tři mušketýři – převyprávěná a zkrácená verze dobrodružného příběhu;
FISCHEROVÁ-KVĚCHOVÁ, Marie: Říkadla
a písničky od dědy a babičky – leporelo pro
nejmenší;
ŽÁČEK, Jiří: Kamarádi zvířátka – knížka plná
zvířátek pro malé milovníky přírody.

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
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