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Příští veřejné zasedání zastupitelstva
se koná ve čtvrtek 30. 5. od 19.00 v Club Kinu.

Uzávěrka příštího čísla IL
je v pondělí 13. 5. v 10 hodin.

Černošice
mají své logo

Jazz Černošice 2013

Rada města přijala na svém jednání dne 8. 4.
2013 návrh loga města Černošice a současně pravidla pro použití městského znaku,
praporu a loga města. Dovršila se tak téměř
rok a půl trvající práce na vytvoření kvalitního jednotného vizuálního stylu města.

FOTO: archiv os Jazz Černošice

8. ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazz Černošice 2013 odstartuje ve
středu 22. května. Během festivalového
týdne můžete navštívit 22 koncertů, na
nichž vystoupí téměř sto padesát interpretů včetně světových hvězd. Na své si
tak přijdou milovníci klasického jazzu,
ale, jak už je dobrým zvykem pořadatelů, i posluchači blues či etno music.
Festival je opět koncipován napříč celým
městem, takže kdo hledá, ten si svou
hudbu určitě najde. Více na www.jazzcernosice.cz nebo uvnitř IL na str. 19.

-- Festival slibuje nevšední zážitky. -Více na str. 12

Aukce elektřiny a plynu
pro občany
Možnost snížení nákladů domácnosti na elektřinu a plyn… bez
starostí a poplatků
Výhodných cen se dosahuje díky sdružení poptávky za více firem či domácností, oslovení všech dodavatelů na trhu a využití elektronické aukce pro
porovnání cen v daném čase na trhu. Klient má zajištěn 100 % administrativně-právní servis.
Služba je hrazena z předem stanovených aukčních poplatků pro dodavatele, který zvítězí v e-aukci, a získá tak celé portfolio nových klientů. Díky
tomu lze tuto službu nabízet domácnostem a komerčním firmám zdarma.
Pokud se pro klienta nevysoutěží v e-aukci lepší cena, nevzniká mu žádná
povinnost ani vůči organizátorovi aukce ani vůči vítěznému dodavateli!
Do aukce se můžete přihlásit tak, že přinesete potřebné podklady na kontaktní místo v zasedací místnosti městského úřadu – každé pondělí od
13. května do 24. června od 13.00 do 19.00.
V Říčanech se sdružilo celkem cca 500 domácností a v historicky první
aukci tohoto druhu v České republice ušetřily letos v březnu vynikajících
30 % na zemním plynu a 17 % na elektřině, celkem za 7 milionů korun!
Kompletní informace o aukci pro občany najdete na straně 8–9.

Komentář a doporučení
starosty Černošic Filipa Kořínka
Černošice už v roce 2011 provedly svoji první elektronickou aukci,
a s úsporou 61 % nakoupily na dva roky služby mobilních telefonních
operátorů. Na každé dosavadní zkušenosti se učíme a posouváme se
dále. Jako jedni z prvních v republice jsme elektronicky soutěžili komplexní pojištění, aukce již běžně používáme na významné stavební i jiné
zakázky. V roce 2012 jsme poprvé elektronicky s úsporou nakoupili
elektřinu a plyn pro město a jeho organizace (školská zařízení). O rok
později jsme k tomu už přizvali město Řevnice (a ušetřili jsme jim tak
0,7 milionu korun). Aukce na elektřinu a zemní plyn pro občany města
je dalším milníkem, který je ještě zvýrazněn tím, že jsme ke společnému postupu v této aukci zároveň vyzvali všechny obce regionu Dolní
Berounka (včetně Dobřichovic, Řevnic, Karlíka a až po Srbsko) a naše
sousední Vonoklasy. Společně tvoříme sílu cca 20.000 obyvatel!
Doporučuji všem, aby na společný vlak úspor včas nastoupili. Je zřejmé, že energetické i telekomunikační firmy mají značné marže, když
navíc na trhu energií došlo k poklesu tržních cen, a tak je pro úspory
dost prostoru. Stačí se o ně aktivněji přihlásit. Veškeré informace najdete v tomto IL a na našem webu.
Filip Kořínek, starosta Černošic
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Nové směrovky pro místní firmy
V nejbližší době se na vybraných místech města objeví jednotné tabulky, které pomohou přivést klienty do místních obchodů a provozoven.
Cílem je podpora místních podnikatelů, lepší informovanost veřejnosti a lepší vzhled města.
V uplynulých dvou letech z ulic města zmizela
spousta reklam, k čemuž jsme byli mj. vyzváni dopravní policií ČR. Nyní se zavádí systém výraznější,
jednotný a oficiálně schválený.
Od 1. 1. 2014 vstoupí v účinnost nařízení města, kterým se omezuje reklama šířená na veřejně
přístupných místech mimo provozovnu. I nadále
bude možné umístit reklamu v blízkosti provozoven
a přímo na nich, ale zmizí reklamy, které s místními
firmami nesouvisí (vyjma billboardů schválených
stavebním úřadem). Nařízení bylo nad několika
desítkami fotografií pečlivě formulováno tak, aby
se nijak nedotklo asi 90 % stávajících reklam; jeho
smysl je mimo jiné i preventivní. Úplné znění nařízení najdete na webu města a k tématu se vrátíme
také na stránkách IL v některém z příštích čísel.
Navíc k reklamě místních provozoven, která
dnes již ve městě je, se zavádí jednotné směrovky.

Nosné sloupky mohou být osazeny v první fázi na
těchto místech (dle zájmu):
• ul. Vrážská – před křižovatkou s Komenského
• ul. Karlštejnská, před Billou
• ul. Karlštejnská – před křiž. s Fügnerovou ve směru
od trati
• ul. Karlštejnská – před křiž. s ul. V Mýtě ve směru od
Solopisk
• ul. Vrážská u prodejny Tesco ve směru od Prahy
• ul. Dobřichovická – před křiž. s Mokropeskou, od
Dobřichovic
• ul. Dobřichovická – před křiž. se Slunečnou, od
Dobřichovic
• ul. Mokropeská – před křiž. se Školní ve směru od
Centra Vráž
• ul. Dr. Janského – před křiž. s Říční a Školní, ve
směru od Prahy
• ul. Dr. Janského – před křiž. s Rumunskou, ve směru od nádraží
• křižovatka Dr. Janského – Masopustní nám. – Ke Hřišti.

Směrové informační tabulky budou firmám s provozovnou na území Černošic poskytovány za úhradu pořizovacích nákladů ve výši 700 Kč a ročního
poplatku 300 Kč (ten až počínaje rokem 2014).
Tabulky budou obsahovat název provozovny nebo
logo, šipku a vzdálenost. Grafické ztvárnění směrovek bude zajišťovat město na základě návrhu žadatele. Rozměr tabulek je 800 x 150 mm a na jednom
sloupku bude umístěno max. 5 tabulek. V případě
zájmu inzerovat svoji firmu kontaktujte investice@
mestocernosice.cz, tel: 221 982 504.
Filip Kořínek, starosta
Martin Votava, odbor investic

Nový způsob regulace reklamy v našem městě

FOTO: Dana Jakešová

FOTO: Petr Kubín

-- Příklady reklam, které nevyhovují novému nařízení a měly by být odstraněny. --

V průběhu posledních dvou let zmizela z černošických ulic řada reklamních cedulí. Prvním
impulsem k tomu byla výzva Policie ČR odstranit
z bezpečnostních důvodů reklamy podél hlavních komunikací (nejen kvůli odvádění pozornosti, ale některé například zakrývaly dopravní
značky apod.). Druhou rovinou byla pak naše
vlastní snaha o dosažení lepšího vzhledu našeho
města. Na výsledek jsme zaznamenali celkem
pozitivní ohlasy.
Letos v březnu rada přijala rozhodnutí, kterým (s účinností od 1. 1. 2014) reguluje reklamu na území Černošic formou nařízení města.
Smysl je hlavně preventivní, protože současný
stav je skoro plně uspokojivý. Možnost regulace
vyplývá ze zákona o regulaci reklamy. Nařízení
se nevztahuje na reklamu umístěnou přímo na
obchodních provozovnách ani na reklamu povolenou dle stavebního zákona (např. pevné tabule
větší než 0,6 m2).
Nařízení bylo pečlivě připraveno tak, aby
v rozumné míře omezilo nadbytečnou reklamu
(např. reklamu týkají se mimočernošických firem
– reklama na pozemky v Halounech), popřípadě
přemnoženou reklamu některých provozoven

umístěnou po celém městě, ale přitom aby pro
místní podnikatele byla potřebná propagace zajištěna, či dokonce posílena.
Místní firmy mohou mít podle nařízení 4 reklamy velikosti max. 0,6 m2 umístěné do 500 metrů od své provozovny, dále mohou využít nově
zavedeného systému dopravních směrovek (viz
samostatný článek) a nově je nařízením výslovně
umožněna reklama na mimo-černošické firmy,
pokud je umístěna na objektu ve vlastnictví majitele firmy (příklad – majitel autoservisu v Radotíně může inzerovat na svém domě v Černošicích).
Pro úplnost je vhodné připomenout, že umístění
oněch 4 reklam do 500 metrů od provozovny
je ještě třeba projednat s majitelem nemovitosti
nebo mobiliáře, na který má být reklama připevněna – tj. s majiteli soukromých plotů, případně
s městem, půjde-li o sloupy veřejného osvětlení
apod.
Text nařízení je zveřejněn na webových stránkách města www.mestocernosice.cz v sekci
Nařízení města, kde naleznete jak přesné znění
podmínek regulace reklamy od 1. 1. 2014, ale
také informace k připravovanému informačnímu
systému města pro podnikatele. Pokud byste

byli na pochybách, zda vaše stávající reklama
podle nového nařízení může zůstat, kontaktujte právní oddělení úřadu, mgr. S. Kopačkovou,
slavka.kopackova@mestocernosice.cz.
Filip Kořínek, starosta
Slávka Kopačková, právní oddělení
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Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 13. 5. v 10 hodin.
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Rozhodnutí o adaptaci a přístavbě vily Tišnovských jde do finále

Filip Kořínek
starosta

dětské hřiště

komunitní
centrum

policie

městský
park

odborů, vedením města, vedením policie a pošty. Ateliéry pak své návrhy dále upravily a na
konci března předložily upravené studie. Dnes
na stránkách Informačního listu máte možnost
vidět vybrané části těchto studií, v celém rozsahu si je snadno stáhnete z městského webu.
Zastupitelům byly poprvé představeny na
dubnovém zasedání (18. 4.). Na květnovém
(30. 5.) se asi již pokusíme vybrat vítěze, a to
opět na základě doporučení investiční komise
a následně rady města, které této věci věnují
velké množství času.
Jakmile bude vybrán vítěz, máme pro něj již
letos vyčleněné prostředky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
a pro výběrové řízení na stavební firmu. K realizaci budeme moci přistoupit až ve chvíli, kdy
bude po schválení změny územního plánu na
dohled prodej současného úřadu a policie, což
má na rekonstrukci a přístavbu vily přinést potřebné finance – nejdříve tedy v příštím nebo
přespříštím roce.

Reigrova

ava
varc
ok Š

pot

Nutno říct, že výsledek veřejné ankety byl
pouze jedním z aspektů, které byly posuzovány. Všechny návrhy (k dispozici jsou stále na
webu v sekci Projekty – Strategické záměry –
Radnice) byly pečlivě analyzovány mimo jiné investiční komisí, radou města, vedoucími odborů úřadu, policie a přizvaných manažerů České
pošty atd. Řešily se praktické otázky funkčního
využití, předpokládané náklady, přístup k budově, plochy, vzhled a další.
V prosinci pak na doporučení investiční
komise a rady města zastupitelstvo rozhodlo,
že do užšího výběru posune dva návrhy, a to
Jestico + Whiles a Qarta. Důležitou roli hrála
využitelnost přístavby městskou policií, poštou
a knihovnou (zatímco úřad bude hlavně přímo
ve vile), odhad stavebních i provozních nákladů, řešení přístupu i příjezdu, navrhovaný rozsah rekonstrukce vily (cílem je spíše adaptovat
než úplně přestavět), řešení vnitřních dispozic
a vzhled a pozice přístavby při pohledu z ulice.
Zástupci ateliérů Jestico + Whiles a Qarta,
které prošly do užšího výběru, v zimě strávili půlden podrobnou diskuzí s jednotlivými vedoucími

knihovna

V minulém roce jsme oslovili 5 architektonických ateliérů a zadali jim zpracování studie pro
rekonstrukci a přístavbu vily Tišnovských, aby
v budoucnosti pojala radnici (úřad), městskou
knihovnu, městskou policii a poštu.
Veřejnosti byly návrhy poprvé představeny během srpnové mariánské pouti, která se
konala právě na pozemku u vily, a v domě
samotném probíhaly doprovodné výstavy.
Lidé zde mohli na anketní lístky napsat, který návrh se jim na první pohled nejvíce líbí.
Anketních lístků se sebralo 204 a nejvíce na
nich bodoval návrh ateliéru Grido s celoskleněnou kulatou přístavbou kolem celé vily
(472 bodů), následovaný Jestico + Whiles
(415 bodů) s přístavbou obepínající vilu
ze dvou stran skrze zahradu, pak Qarta
(346 bodů) využívající hlavně prostor mezi parkovištěm a vilou, Projektil (305 bodů), který
navrhoval uskromnit se a vše kromě pošty vtěsnat do vily, a nakonec Šafer Hájek (152 bodů),
který představil výraznou, zelení porostlou
betonovou fasádu bez oken směrem do KarlNové
uspořádání
štejnské
ulice.vstupů

městský
park

pošta městský
úřad

městský
úřad

ulice Karlštejnská

Jestico
+ Whiles
Pohled
z Karlištejnské
ulice na nové vstupy

Situace

Qarta

Celkový pohled hlavní

Qarta

Celkový pohled vedlejší

Qarta

Návrh studie řešení stavebních úprav a přístavby vily Karlštejnská v Černošicích

Jestico
+ Whiles
Pohled
od dětského
hřiště na knihovnu

Návrh studie řešení stavebních úprav a přístavby vily Karlštejnská v Černošicích

Jestico + Whiles
Návrh studie řešení stavebních úprav a přístavby vily Karlštejnská v Černošicích
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Půdorys - úroveň parku
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Návrh studie řešení stavebních úprav a přístavby vily Karlštejnská v Černošicích

Jestico + Whiles

Půdorys 1. PP (úroveň zahrady)

Qarta

Půdorys 1. NP (úroveň ulice)

Qarta

Půdorys 2. NP (1. patro)

Qarta
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Návrh studie řešení stavebních úprav a přístavby vily Karlštejnská v Černošicích

Jestico + Whiles
Půdorys - první patro
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Návrh studie řešení stavebních úprav a přístavby vily Karlštejnská v Černošicích

Jestico + Whiles
východní pohled

severní pohled

Pohledy

východní pohled

jižní pohled

západní pohled

severní pohled

Pohledy přímé

Jestico + Whiles

Qarta

Návrh studie řešení stavebních úprav a přístavby vily Karlštejnská v Černošicích

východní pohled

severní pohled

jižní pohled

západní pohled

Návrh studie řešení stavebních úprav a přístavby vily Karlštejnská v Černošicích

jižní pohled
severní pohled

Jestico + Whiles

Návrh studie řešení stavebních úprav a přístavby vily Karlštejnská v Černošicích

západní pohled

Pohledy přímé

Qarta
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Jak dál na návsi u kostela v ulici Komenského?
V loňském roce byla provedena rekonstrukce
ulice Komenského od železničního přejezdu
na Prahu až po základní školu. Tento projekt byl
zhruba z poloviny hrazen z evropské dotace. Vedení města nechalo v době přípravy rekonstrukce zpracovat tři architektonické studie možné
úpravy celého prostoru návsi u kostela, ale rozhodnuto bylo pouze o realizaci samotné komunikace a přilehlého chodníku (dle přiloženého nákresu). Proti původnímu projektu došlo k úpravě
vedení komunikace, doplnění zpomalovacích
prahů, a zejména použití žulové dlažby místo asfaltu. Bylo také instalováno nové veřejné osvětlení a efektní nasvícení kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Do těchto úprav zásadně zvyšujících kvalitu vzhledu tohoto důležitého a krásného místa
našeho města se investovaly zhruba 2 miliony
korun nad rámec původního rozpočtu. K řešení
dalších částí okolního prostoru návsi nebylo přistoupeno – jednak na to ani v rozpočtu nebyly
prostředky, jednak nebyla shoda na tom, jaká by
finální podoba návsi měla vlastně být.
Zbývá tedy rozhodnout o případných dalších
úpravách prostoru návsi, a to zejména z těchto
hledisek:
- možnost umístění autobusové a automobilové
otočky na křižovatce s ulicí Jižní, na což by
nutně musely navazovat další změny – zejména přesun dětského hřiště, a to buď směrem
k pomníku, nebo do prostoru vedle kostela

- při vybudování otočky dále by mohla být uzavřena návazná část ulice Komenského pro
běžnou dopravu (mimo obyvatele ulice), tj.
stala by se pěší/obytnou zónou pro bezpečný
a klidný přístup ke škole
- provedení prostoru vedle kostela – zřízení parkovacích míst a nástupu na cestu k trati (případně stavba samotné cestičky)
- provedení prostoru vlevo od vjezdu do ulice
Jansovy – kolem starého kaštanu
- provedení kolem památníku – zachování stávající podoby nebo nějaká změna
Potenciální výhody zřízení otočky jsou spatřovány v tom, že by umožnila příjezd autobusové linky pro dopravu dětí až do bezprostřední blízkosti
školy a naopak pro dopravu místních občanů do
jiných částí města (např. včetně Vráže – lékařské
ordinace, obchody). Otočka by také umožnila
vysazování dětí ze soukromých vozidel rovněž
v tomto místě, a tím eliminaci každodenních dopravních komplikací přímo u školy. Otočka by
měla i význam pro otáčení vozů integrovaného
záchranného systému (hasičů aj.) v případě většího zásahu (v blízkosti jsou bytové domy). V neposlední řadě by vznikl větší prostor pro venkovní městské akce (trhy, slavnosti aj.). Uprostřed
otočky by mohla být vysazena nová zeleň jako
náhrada za stávající vrbu, která by musela být
poražena (město na její pokácení již z loňska má
platné povolení, které zatím nevyužilo).

Rada města na své schůzi 8. dubna přijala
usnesení s doporučením projednat možná řešení na veřejném setkání. Teprve následně se rozhodne o případném zadání zpracování výsledné
podoby oslovenému architektovi a případně
o realizaci (nejdříve v roce 2014).
Filip Kořínek

Veřejné jednání o dalších úpravách návsi se uskuteční v centru
MaNa v Komenského ulici dne
16. května od 18.00.
Usnesení č. R/79/32/2013
Rada města Černošice
I. schvaluje
k dalšímu projednání a rozpracování
předběžný záměr realizace otočky pro
školní autobusovou linku i běžnou dopravu v křižovatce Komenského a Jižní ulice
II. pověřuje
1. Mgr. Filipa Kořínka, starostu
organizací veřejného setkání s občany
k projednání tohoto záměru a dalších
aspektů případné revitalizace návsi
u kostela v návaznosti na dokončenou
rekonstrukci Komenského ulice
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0,
zdržel se: 0

2x FOTO: P. Blaženín

-- Stav před rekonstrukcí ... -2x FOTO: Petr Kubín

-- ... a takhle vypadá náves v současnosti. -7

z radnice
A
u kc e e l e k t ř i n y a p l y n u p r o

Chcete snížit náklady na domácnost? Město Černošice pro Vás zajistilo příležitost snížit
náklady na elektrickou energii a zemní plyn. Úspory dosáhnete snadno a bez poplatků.
Ve městě Říčany, které první podobnou aukci zajistilo, se přihlásilo cca 500
domácností a díky své společné síle dosáhly úspory 17 % nákladů na elektřině
a 30 % na plynu – celkem za 7 milionů korun (za 2 roky). V současné době podobné aukce připravuje řada další měst a obcí. Vedení Černošic aktivně vybídlo ke
společnému postupu také Dobřichovice, Vonoklasy, Řevnice, Karlík a další obce
regionu Dolní Berounka. V jednotě je síla – a větší šance výrazně ušetřit. Nenechte
si to ujít!
Technické zajištění aukce poskytuje společnost eCENTRE, český průkopník
elektronických nákupů a partner města Černošice mimo jiné v jeho historicky první
aukci v roce 2011 na služby mobilních operátorů (dosažená úspora byla 61 %!).

K Vašim úsporám vede jen pár kroků:
1. krok: N
 a Informačním centru podepíšete smlouvu s eCENTRE a předáte potřebné podklady. eCENTRE takto
sesbírá podklady od všech domácností, které se budou chtít zúčastnit …
2. krok: e
 CENTRE se sdruženou poptávkou skrze e-aukční síň osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti
v elektronické aukci.
3. krok: V
 e stanovený termín v internetové aukční síni proběhne soutěž mezi dodavateli o co nejnižší cenu – je
zajištěna férová soutěž s účinným mechanismem pro dosažení nejlepší možné ceny.
4. krok: P
 oskytovatel služby porovná Vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-aukce. Je-li cena z e-aukce nižší
než Vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem. Máte tak
zajištěn 100 % administrativní servis.

Z čeho se skládají Vaše platby a co je možné soutěžit?
Zjednodušeně lze říct, že platby za energie se skládají z těchto částí:
Regulovaná složka – především cena za distribuci energie (elektřiny či zemního plynu), která je každoročně pevně stanovena Energetickým regulačním úřadem a nelze ji tudíž soutěžit.
Neregulovaná složka – výši této části si dodavatelé stanovují sami, a tudíž lze soutěžit v e-aukci.
Neregulovaná složka u elektřiny: Jedná se o cenu za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do Vašich zásuvek) v kWh
a dále pevnou cenu za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, evidenci apod.). V e-aukci
soutěžíme neregulovanou část, tedy silovou elektřinu. Tato tvoří cca 40 % z celkové platby.
Neregulovaná složka u zemního plynu: Jedná se o cenu za samotnou spotřebu zemního plynu včetně stálého měsíčního
poplatku. V e-aukci soutěžíme neregulovanou část. Tato tvoří až 80 % z celkové platby.

Kam a kdy přinést podklady, abyste mohli v aukci ušetřit za elektřinu a plyn?
Provoz kontaktního místa:
Kde? – Zasedací místnost Městského úřadu Černošice, Riegrova ul. 1209, Černošice
Kdy? – Každé pondělí od 13.00 do 19.00 od 13. května do 24. června (7 sběrových dní)
Kontaktní osoba – Linda Fialová, T: 739 201 267, E: fialova@ecentre.cz
Co?
Podklady potřebné pro zařazení do e-aukce
- Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn) za každé odběrné místo
- Kopie ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn) včetně rozpisu spotřeby a záloh za každé odběrné místo
- Informace o způsobu placení záloh (číslo bank. účtu, spojovací číslo SIPO apod.)
- Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem
Pozn.: Smlouva je standardizovaný formulář společnosti eCENTRE. V případě zájmu soutěžit i další komodity uvedené ve smlouvě (PHM, telekomunikace), můžete i tyto zaškrtnout – k ničemu Vás to nezavazuje, jen v případě vyhlášení e-aukce na tyto
komodity Vás společnost eCENTRE osloví s výzvou k předání podkladů, budete-li mít zájem se zúčastnit.
Jak?
Způsob předání podkladů
- osobně na kontaktním místě (kopie dokumentů v tištěné podobě)
-	zasláním kopií dokumentů v tištěné podobě na adresu eCENTRE, a. s., Milena Kurniková, Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava 1.
Obálku s podklady označte „Domácnosti města Černošice“.
Žádáme občany, kteří se chtějí do e-aukce zapojit, aby své podklady předali co nejdříve, aby bylo možné zkontrolovat úplnost předaných
dat. Dne 24. června bude sběr dat definitivně uzavřen.
Termín samotné e-aukce: konec srpna 2013. Změna termínu vyhrazena. O termínu e-aukce budou občané města informováni na webových stránkách a v Informačním listu. Následně pak budou pro občany na kontaktním místě připraveny k podpisu smlouvy s vítězným
dodavatelem. Změnu dodavatele administrativně v plném rozsahu zajišťuje eCENTRE společně s vítězným dodavatelem.
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Nejčastější otázky a odpovědi k aukci pro občany
Je účast v aukci pro obyvatele Černošic nějakým způsobem
zpoplatněna?
Ne, obyvatelé nehradí žádné poplatky. Aukce je pro občany zcela ZDARMA!
Kolik domácností se musí k aukci přihlásit, aby se dosáhlo
očekávaného snížení cen?
Čím větší bude počet domácností (objem poptávané energie),
tím nižší ceny je možné dosáhnout. V Říčanech se zúčastnilo cca
500 domácností a ušetřily celkem 7 mil. Kč. V regionu Dolní Berounky se počítá s účastí domácností z Černošic, Dobřichovic,
Řevnic, Vonoklas, Karlíka a dalších. Předpokládám, že celkový
počet domácností přesáhne 500.
Jaké podklady je třeba eCENTRE ze strany občanů předat?
-	Kopii smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn) za každé odběrné
místo
-	Kopii ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn) včetně rozpisu spotřeby a záloh za každé odběrné místo
-	Informace o způsobu placení záloh (číslo bank. účtu, spojovací číslo SIPO apod.)
-	Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem – její formulář
najdete uprostřed Informačního listu a také na městském webu
www.mestocernosice.cz
Pokud nemáte možnost zhotovit kopie svých smluv a vyúčtování,
přineste na kontaktní místo originály – město Černošice poskytuje pro tento případ možnost bezplatně zhotovit kopii na místě.
Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli, nebo dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity,
musí obyvatelé uzavřít smlouvy s vítěznými dodavateli?
Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená v e-aukci byla vyšší, než
je stávající cena klienta, klient není povinen uzavírat smlouvu s novým dodavatelem. Pokud dojde ke snížení ceny pouze
u jedné komodity, může klient uzavřít jen smlouvu na ni. Běžně
však v aukcích na dodávky elektřiny a plynu dosahujeme úspor
v rozmezí 10–20 %. Nepředpokládáme tedy, že by domácnosti
neušetřily.
V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od
nových dodavatelů?
Záleží na výpovědních lhůtách smluv stávajících dodavatelů dané
domácnosti. Standardně bývá výpovědní lhůta 3 měsíce počínaje prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. V takovém případě, když bude výpověď podána do konce září, může dodávka od nového dodavatele na základě nové
smlouvy začít od ledna.
Jací dodavatelé se aukce účastní a je nějaké riziko výpadků
dodávek energií a podobně?
Aukce se účastní zhruba desítka alternativních dodavatelů energií, kteří získali veškeré potřebné licence dle české legislativy
a jsou prověřenými a aktivními hráči na energetickém trhu. Dodávku energie zajišťuje dle zákona vždy koncový dodavatel (např.
v Černošicích RWE a ČEZ). V aukci se soutěží pouze silová
elektřina a spotřeba zemního plynu, nemění se provozovatel ani
podmínky koncové distribuční sítě. Faktury budete dostávat od
nového dodavatele (kterým může, ale nemusí být Váš stávající),
zatímco provoz přípojky elektřiny či plynu zůstává dle zákona pod
stejnou firmou.

Jaký bude mít z této akce prospěch vedení města a organizátor aukce eCENTRE?
Elektronická aukce na dodávky energií pro samotné město (úřad
a městské organizace) již úspěšně proběhla. Tím, že vedení
města připravilo možnost aukce na dodavatele energií pro své
obyvatele, nezíská žádné výhody. Snahou vedení města je pouze
pomoci svým občanům dosáhnout úspor svých životních nákladů. Společnost eCENTRE je komerční subjekt, který na základě
smluvního ujednání za organizaci aukce dostane od vítězného
dodavatele provizi ve výši 4,5 % ze soutěženého objemu.
Pokud má obyvatel města více míst odběru (například
2 v Černošicích a 1 na chalupě v Krkonoších), může do aukce zahrnout všechna najednou?
Záleží jen na jeho vůli. Může do e-aukce dát odběrná místa v obou
lokalitách, ale také nemusí. Logické ovšem je mít obě místa za
stejnou cenu a u stejného dodavatele. Větší objem vložený do
e-aukce také zvyšuje předpoklad dosažení vyšší úspory.
Mohou se aukce zúčastnit také místní podnikatelé a místní
firmy?
Ano, za podobných podmínek jako platí pro domácnosti. Vzhledem k odlišnosti distribučních tarifů budou požadavky podnikatelů agregovány zvlášť. Také podnikatelé podepisují jiný formulář
plné moci (k dispozici na webu a v kontaktním centru).
Mohou se obyvatelé účastnit e-aukce, když mají uzavřenou
smlouvu na dobu určitou, např. do dubna 2014?
Ano mohou, elektronická aukce je realizována na období 2 let
a tito uživatelé se mohou k odběru připojit po uplynutí jejich stávající smlouvy, a to na dobu zbývající. Po uplynulých dvou letech
bude opětovně vyhlášena e-aukce.
Kde lze zjistit, na jak dlouhé období mám uzavřenou smlouvu se stávajícím dodavatelem, pokud to není ze smlouvy
zcela zjevné?
Tuto informaci Vám musí poskytnout stávající dodavatel.
Máte v plánu řešit takto i další služby, třeba telekomunikace?
Ano, máme. V případě zájmu občanů jsme schopni uspořádat
e-aukci i na jiné komodity, například telekomunikace nebo PHM.
Ve formuláři smlouvy s eCENTRE můžete o tuto možnost nezávazně projevit zájem, abychom Vás pak včas informovali.
Co využitím této možnosti výběru dodavatele občané krom
snížení ceny ještě získají?
Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti také 100 % administrativní servis, díky kterému se nemusejí obávat někdy nejasných, nesrozumitelných, nebo dokonce nevýhodně nastavených
podmínek. V aukci jsou jasně stanovené základní parametry podmínek a dodavatelé nabízejí během aukce už jen ceny.
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Z 78. jednání Rady města Černošice ze dne 25. 3. 2013
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• Souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku
MŠ Topolská, a to 45.000,72 Kč do fondu rezerv
a 91.822 Kč do fondu odměn; s použitím prostředků rezervního fondu ve výši 20.000 Kč na úhradu
vodného a stočného za rok 2012;
• souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZUŠ,
a to 15.550,26 Kč do fondu rezerv a 62.199,63 Kč
do fondu odměn; s vyřazením a likvidací majetku
v ceně 29.403 Kč z evidence podle návrhu ředitelky školy;
• souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku MŠ
Barevný ostrov, a to 21.107,15 Kč do fondu rezerv
a 20.000,33 Kč do fondu odměn;
• souhlasí s odepsáním nevymahatelné pohledávky
vůči Ing. R. K. za dodávku pitné vody a odvod vod
odpadních v domě č. p. 273 ve výši 12.791 Kč;
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 17;
• bere na vědomí informace o záměru vyhlášení mimořádné inventarizace movitého majetku v letních
měsících 2013; schvaluje dodatečnou inventarizační zprávu předloženou hlavní inventarizační komisí.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky na výmalbu
kanceláří uchazeče Miloslava Mlezivy za 28.028,50
Kč bez DPH;
• schvaluje zadávací dokumentaci na výběrové řízení
na veřejnou zakázku „Poskytování pracovně-lékařských služeb“; souhlasí s vyhlášením výběrového
řízení na tuto veřejnou zakázku; jmenuje komisi pro
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
ve složení V. Novotná, D. Mašková a L. Jochová,
náhradníci S. Kopačková, Š. Slabihoudková a R.
Petelíková.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice bere se souhlasem na vědomí nabídku ČR - Úřadu práce ČR ke spolupráci při
vytvoření nových pracovních příležitostí v rámci využití
prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti; zřizuje tři
pracovní místa na pomocné práce pro odbor technických služeb.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením dohody o splátkách částky
19.300 Kč za nájemné na pozemky parc. č. 4046,
4047 a 4048 s panem Ing. L. M. ve dvou splátkách;
• schvaluje směnnou smlouvu mezi městem Černošice a paní I. Č. o směně pozemku parc. č. 4893/32
za pozemek parc. č. 4896/6; doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit uzavření směnné smlouvy;
• souhlasí se záměrem prodeje části pozemku města
parc. č. PK 563 o výměře cca 262 m2 v obci a k. .ú.
Černošice za cenu obvyklou tj. min. 1000/Kč/m2;
doporučuje zastupitelstvu záměr projednat a schválit;
• souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní M. B.
na pronájem pozemku parc. č. 4048 v obci a k. ú.
Černošice o výměře 22 m2 za cenu 25/Kč/m2/rok
za podmínky, že se bude jednat o standardní vztah
s dobou nájmu na období 1 roku; nesouhlasí s uzavřením nájemní sml. na dobu určitou 15–20 let;
• schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Černošice
a paní M. B. na pozemek parc. č. 4049/17 v obci
a k. ú. Černošice;
• souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
se Stavitelství Řehoř, s. r. o. na akci „Dešťová kanalizace a vodovod v ulici Pardubická“, kterým dojde
ke změně rozsahu díla a navýšení celkové ceny díla
o částku 416.382,20 Kč bez DPH za prodloužení
vodovodu ve Školní ulici, změnu jeho dimenze a řešení pro bezodstávkový provoz po dobu výstavby;
nová cena díla bude 3.592.254,85 Kč bez DPH;
• souhlasí s uzavřením dodatku k licenční smlouvě
se společností TRIADA, s. r. o., jehož předmětem
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je licence programu MUNIZAR STANDARD v ceně
0 Kč po započtení slev;
souhlasí se zněním dodatku č. 3 a 4 ke sml. o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID
č. 315, 415, 601);
bere na vědomí doporučení bezpečností a dopravní
komise k dokončení křižovatky s točnou Komenského – Jižní; doporučení bezpečnostní a dopravní
komise prověřit možnosti zajištění větší bezpečnosti
přechodu chodců a zpomalení dopravy v ulici Slunečné na úrovni transformátoru u křižovatky s ul.
Modřínovou;
souhlasí s obnovením vodorovného dopravního značení zakazující zastavení v ulici Ke Hřišti a s osazením dvou značek zákaz zastavení v ulici Slunečná ve
směru z Mokropes, a to za ulici Větrnou a za ulici
Měsíční;
souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě
o poskytování technického vybavení CES (Centrální evidence smluv), které bylo pořízeno na základě
usnesení rady č. R/75/27/2013 od společnosti
OBIS s. r. o.;
bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
zhotovitele akce „Veřejné osvětlení Černošice - ul.
Vrážská“; souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky
spol. RAISA, spol. s r. o., za 282.110,51 Kč včetně
DPH;
souhlasí se snížením rozsahu díla, kterým dochází
ke změně ceny za provedení díla a změně místa
plnění. Jedná se o snížení předmětu dohodnutého
plnění u objektu SO 02 ul. Jičínská a u objektu SO
05 ulice Chebská. Objekt SO 09 chodník v ul. Dr.
Janského se realizovat nebude; souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností
EKOSTAVBY Louny, s. r. o., na akci „Rekonstrukce
místních komunikací v Černošicích - II. etapa“, kterým dojde ke změně rozsahu, místa plnění a celkové
ceny díla na 15.247.144,77 Kč bez DPH;
souhlasí s přijetím nabídky na odkup pozemku parc.
č. 566/4 o výměře 20 m2 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 3.000Kč/m2;
s přijetím nabídky na směnu části pozemku parc. č.
566/3 o výměře 0,8 m2 v obci a k. ú. Černošice za
část pozemku parc. č. 550 o výměře 0,8 m2 v obci
a k. ú. Černošice; doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit předmětné nabídky;
souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu se Svazkem obcí – Region Dolní Berounka na
změnu trasy cyklostezky Na Vírku, jejíž umístění je
nově navrhováno i na pozemku PK 282/5 díl 3 ve
vlastnictví Státního pozemkového úřadu, který tento
pozemek na město bezúplatně převádí; s uzavřením
smlouvy o právu provést stavbu se Svazkem obcí Region Dolní Berounka na změnu trasy (zkrácení)
cyklostezky Pod Hladkou skálou, jejíž umístění je
nově navrhováno na pozemku č. 5363/2 vzhledem
k identifikaci pozemků v původní trase provedené
Katastrálním úřadem, které byly po získání dotace
zapsány na listy vlastnictví soukromých osob;
souhlasí s uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Svazkem obcí – Region
Dolní Berounka na změnu trasy (zkrácení) cyklostezky Pod Hladkou skálou; souhlasí s uzavřením sml.
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
Svazkem obcí – Region Dolní Berounka na změnu
trasy cyklostezky Na Vírku;
souhlasí s uzavřením sml. o smlouvě budoucí s ČEZ
Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení NN
do pozemku p. č. 3829/5 (PK 718/1) a 3038/1,
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 42.600 Kč bez DPH;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemku p. č. 2175 v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice za 5.808
Kč včetně DPH;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene s RWE GasNet, s. r. o., a investorem pro
uložení plynárenského zařízení „STL plynovodní
přípojka PE 32“ na pozemku parc. č. 1936 v obci

a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za
484 Kč včetně DPH;
• souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke sml. o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
s ČEZ Distribuce, a. s., z důvodu umístění dvou
nových pilířů s rozvodnou skříní na pozemku p. č.
1106/1 (PK 666/1), v obci a k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice; finanční náhrada za zřízení věcného břemene se tímto změní na celkovou
cenu 42.700 Kč bez DPH.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
Rada města Černošice souhlasí se zvýšením školného
v MŠ Barevný ostrov z 1000 Kč na 1130 Kč.
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice pověřuje ředitele MP Černošice předložením návrhu veřejnoprávních smluv s obcí
Řitka a městem Řevnice.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na zhotovitele stavby „Zateplení objektu ZŠ Komenského
v Černošicích“; souhlasí s vyloučením uchazeče PP
servis Plzeň, s. r. o., a Doubravská stavební, s. r. o.,
pro nesplnění požadavků zadávací dokumentace;
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Chládek & Tintěra, a. s., za 2.199.531 Kč bez DPH;
• bere na vědomí informaci o průběhu soudního sporu s panem J. D. (,,Žaloba na porušování zákoníku
práce a ochranu před diskriminací v zaměstnání
a přezkoumání postupu žalovaného při ukládání
sankcí„) a souhlasí s uzavřením smíru s panem J. D.
za podmínky, že částka poskytnutá panu D. nepřesáhne 50 000 Kč;
• bere na vědomí doplňující informace paní D. Š. k záměru provozu rychlého občerstvení u železniční zastávky Černošice – Mokropsy; nesouhlasí s prodejem alkoholických nápojů; navrhuje minimální cenu
pronájmu o velikosti 50 m2 ve výši min. 15.000 Kč/
rok za současného dodržení stanovených podmínek;
• souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout
část pozemku PK 52/1 o výměře 25 m2 v obci
a k. ú. Černošice panu J. P. za účelem umístění
stánku s občerstvením;
• bere na vědomí povinnost města zajistit zpracování
průkazu energetické náročnosti budovy vyplývající z § 7a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření
energií; schvaluje přijetí cenové nabídky AF-CityPlan,
s. r. o., na zpracování průkazů energetické náročnosti budov a energetických auditů pro budovy ZŠ Mokropsy, MŠ Karlická a DPS za 88.600 Kč bez DPH;
• bere na vědomí informaci o správním řízení ve věci
opravy chyby v evidenci katastru nemovitostí – pozemek parc.č.5504/2 v k.ú. Černošice a ukládá úseku právnímu zaslat Zeměměřickému a katastrálnímu
inspektorátu v Praze žádost o prodloužení lhůty k vyjádření se k podkladům řízení ve věci opravy chyby
v evidenci katastru nemovitostí – pozemek parc. č.
5504/2 v k. ú. Černošice a zajistit zpracování geometrického plánu, kterým dojde k zaměření pozemku parc. č. 5504/2 v k. ú. Černošice;
• revokuje usnesení č. R/77/36/2013 ze dne 4. 3.
2013; jmenuje komisi pro otevírání obálek (hřiště
pod školou) ve složení V. Novotná, P. Blaženín, R.
Petelíková, náhradníci S. Kopačková, M. Chauturová a N. Švehlová.
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.
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Mokropeská hasičárna se dočká rekonstrukce
Hasičská zbrojnice v Mokropsech má své nejlepší časy dávno za sebou. Zázemí pro naše
hasiče odpovídá minulému století, dnešním
potřebám již dlouho nevyhovuje. Za poslední
léta proto dobrovolní hasiči několikrát usilovali
o její rekonstrukci. V loňském roce se s městem
dohodli na způsobu financování záměru rekonstrukce, která se tak mohla projekčně připravit.
Úvěr, z něhož bude rekonstrukce hrazena, bude
splácen z každoročního rozpočtu hasičů, aniž
by musel být oproti současnému stavu navýšen.
Kolik bude rekonstrukce stát
Po vydání potřebných povolení již nic nebránilo zahájit výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce. Přihlásilo se do něj 7 firem. Nejvýhodnější nabídku podala firma TOST.CZ, s. r. o., jejíž
nabídková cena byla 4.098.270 Kč vč. DPH.
Předpokládaná hodnota této zakázky dle „projektantských“ rozpočtů činila 6.281.713,7 Kč
vč. DPH. Podařilo se tak dosáhnout úspory nákladů ve výši 35 %. Úvěrový rámec ve výši 6 mil.
Kč, s kterým město počítalo, tak zůstane nevyčerpán a úvěr se bude moci splatit dříve, než se
předpokládalo.
V čem rekonstrukce spočívá
Rekonstrukce zahrnuje nástavbu druhého
patra nad obytnou částí stávajícího objektu.

FOTO: Petr Kubín

-- Rekonstrukce zahrnuje i nástavbu druhého patra. --

V novém patře vznikne byt pro správce hasičárny a ložnice pro hasiče ve službě. Stávající byt
správce bude přestavěn na kanceláře a zázemí
pro hasiče. V rámci stavebních prací bude provedeno i celkové zateplení budovy včetně nové
fasády. Důvodem rozšíření zázemí je potřeba
většího prostoru pro posádku a vybudování zázemí pro zasedání krizového štábu.
Kdy to celé vypukne
Předpokládaný termín zahájení stavebních

prací je již nyní – začátkem května. Termín dokončení je ve smlouvě o dílo stanoven do 31. října letošního roku. Času tedy není rozhodně nazbyt. Stavební úpravy budou probíhat za provozu
hasičské zbrojnice. Hasiči budou po tu dobu využívat provizorní prostory v nedávno opraveném
podzemním podlaží.
Věříme, že se rekonstrukce obejde bez větších problémů a na sklonku zimy již budou hasiči
v novém.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic

Do bioodpadu patří pouze biologicky
Po zimní přestávce svozu bioodpadu se borozložitelný odpad

Zbavte se
nepotřebných věcí

Odpady biologického původu jsou v komunálním odpadu významnou skupinou odpadů
a způsob nakládání s nimi může pozitivně nebo
negativně ovlivnit základní složky životního prostředí.
Biologicky rozložitelné komunální odpady
je proto třeba separovaně sbírat, látkově nebo
energeticky využívat a omezovat jejich ukládání
na skládky, kde jsou zdrojem skleníkového plynu methanu a výluhů v průsakových vodách.

MěÚ Černošice již tradičně organizuje
H U M A N I TÁ R N Í S B Í R K U pro Diakonii Broumov (www.diakoniebroumov.org).
Sbírka proběhne: 10. 5. od 15 do
18 h v zasedací místnosti v budově
Městského úřadu, Riegrova 1209
a 11. 5. od 8 do 14 h v Domě s pečovatelskou službou, Vrážská 1805.
Co můžete přinést: oblečení; lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony; látky; domácí
potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky;
přikrývky, polštáře a deky; obuv. Věci, prosím, zabalte do igelitových pytlů či krabic.
Děkujeme za Vaši pomoc.

hužel ve velké míře v bio-nádobách objevuje
odpad komunální. Svozová firma se proto na
kompostárně, kam biologický odpad odváží,
dostává do velkých problémů.
Upozorňujeme proto občany, že tyto nádoby
se mohou plnit pouze odpadem biologicky rozložitelným, nikoliv běžným komunálním odpadem ani odpadem separovaným (papír, plasty,
sklo, tetrapak).
Renáta Petelíková
vedoucí odboru technické služby

Změna územního plánu odstartována
Začíná projednávání dokumentace Změny č. 1
územního plánu Černošic, která se zpracovává
podle zadání schváleného v červenci 2011.
Jedná se o větší počet drobnějších změn
ploch, změn podmínek a úprav textu. Větší části
území se dotýká změna tunelového vedení přeložky silnice II/115 na územní rezervu. Do změny
územního plánu jsou rovněž zapracovány návrhy
vlastníků pozemků přijaté zastupitelstvem a záměry města Černošice.
Celá dokumentace změny je zveřejněna od
12. dubna 2013 na internetových stránkách
města v části územní plánování – ÚP a RP
Černošice – projednávané. S dokumentací se
můžete seznámit také u pořizovatele. V případě zájmu se obracejte na Helenu Ušiakovou
z odboru územního plánování (MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice, kancelář č. 19,
tel.: 221 982 511, e-mail: helena.usiakova@
mestocernosice.cz).

Připomínky k navržené změně je možné podávat písemně, a to pouze do 27. května 2013.
Pokud budete chtít podat připomínku, můžete použít formulář zveřejněný na internetových
stránkách města. Uplatněné připomínky veřejnosti a požadavky dotčených orgánů pořizovatel s pověřeným zastupitelem vyhodnotí a zajistí
úpravu dokumentace projektantem.
Dalším krokem bude veřejné projednání, jehož konání bude včas oznámeno. Vlastníci pozemků a staveb budou moci podat námitky proti
projednávané změně. Po veřejném projednání
pořizovatel vyhodnotí jeho výsledky, na základě
vyhodnocení projektant provede požadované
úpravy dokumentace a následně pořizovatel předá změnu zastupitelstvu k vydání.
A ještě poznámka na závěr. O pořízení 1. změny
rozhodlo ještě „staré“ zastupitelstvo zároveň s vydáním nového územního plánu dne 7. 10. 2010.

Milena Paříková
členka rady města

Povinné výměny
řidičáků
Pokud máte řidičský průkaz vydaný v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 čeká
vás povinně jeho výměna, a to nejpozději
do 31. 12. 2013. Výměnu je lepší nenechávat až na konec roku, vyhnete se tak
frontám. A jezdit s takovým řidičským průkazem po tomto datu není možné. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu totiž
pozbývají platnosti.

Helena Ušiaková, odbor územního plánování
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Černošice mají své logo
Pokračování ze str. 1

Jednotným vizuálním stylem se chce město důstojně prezentovat před svými občany, turisty,
partnery, úřady a také klienty úřadu z celého
území okresu Praha-západ. Chce se prezentovat
jako moderní a přátelské město, které při komunikaci s občany vystupuje otevřeně a dbá na srozumitelnost a klientskou vstřícnost. Součástí takové
moderní prezentace je především logo a jeho další použití v praktickém životě. Prezentace města
musí akceptovat současné symboly města – znak
a prapor a dát jim patřičnou vážnost jako oficiálním symbolům města.
Návrh jednotného vizuálního stylu a loga zpracovávali studenti Vyšší odborné školy Orange
factory. Návrhy byly poté vystaveny v průběhu
loňské mariánské pouti ve vile Tišnovských, následně pak na výstavě v budově úřadu v Podskalské ulici. Občané měli možnost ovlivnit výběr loga

hlasováním nejen v rámci těchto akcí, ale také na
internetu, a to až do konce ledna letošního roku.
Rada města pak v únoru posuzovala 10 nejlepších
návrhů a vybrala k dopracování jeden. Jeho autorem je Jana Skálová. Ta svůj návrh loga – značky
v novém grafickém manuálu popisuje takto:
„Značka města Černošice svým vzhledem připomíná toto město hned v několika ohledech.
Hlavním motivem je stylizovaná vlna se třemi oblouky, nad nimiž jsou tři ovály. Vlna symbolizuje
řeku Berounku, protékající Černošicemi. Tři oblouky vlny jsou tři části Černošic – Horní Černošice, Dolní Mokropsy a Vráž. Tyto oblouky ještě
společně s ovály, které jsou nad nimi umístěny,
zároveň svým vzhledem evokují rodinu, jelikož nejsou svou velikostí stejné, ale svažují se od největšího k nejmenšímu. Zvolená značka působí přátelsky, vlídně a zároveň dynamicky a moderně,
jelikož Černošice jsou rozvíjející se město, jehož

význam stále roste. Ke značce je použita vhodná
typografie, vybraná tak, aby nenarušovala celou
kompozici.“
Výběrem loga teď začíná dlouhý proces jeho
oživení. Z obyčejné značky se musí stát symbol,
který bude nezaměnitelně prezentovat město
Černošice. S novým logem se budete potkávat
nejprve na tiskovinách městského úřadu, v návrhu grafického manuálu města je uvedeno i použití
loga na autech městského úřadu či na orientačním systému v prostorách úřadu. Logo města
budou využívat i všichni pořadatelé akcí na území
města k prezentaci své činnosti. Celý grafický
manuál bude zveřejněn na webu města.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří
se na přípravě nového jednotného vizuálního stylu podíleli, i všem, kteří v závěrečné fázi pomáhali
dopracovat detaily na jednotlivých tiskovinách.
Velký dík patří i autorovi současného městského
znaku a praporu, p. Otakaru Štancovi za množství
cenných připomínek.
Honza Louška, tajemník úřadu

Máte na popelnici zelenou nálepku pro rok 2013?
Pokud ano, pak Vám děkujeme za včasné
a řádné zaplacení poplatku, pomohli jste městu ušetřit peníze na poštovném a materiálních
nákladech.
Pokud ne, pak je velmi pravděpodobné, že
vám po 1. 5. 2013 nebude svozová firma vyvážet popelnici s komunálním odpadem.
Co proto udělat?
1. Zkontrolujte, zda jste v termínu podle vyhlášky zaplatili poplatek za komunální odpad.
Termín pro zaplacení celé částky, případně
první splátky, byl do 31. 3. 2013.
2. Pokud jste zaplatili hotově v pokladně, obdrželi jste nálepku spolu s dokladem o zaplacení – prosím, vylepte ji na popelnici.
3. Pokud jste zaplatili převodem, pak vám
zaměstnanci města vylepili nálepku sami,
případně vám byla vhozena spolu s informa-

cemi do označené schránky (nebyla-li popelnice přístupná nebo nebylo možné vaši
popelnici jednoznačně identifikovat), nalepte si ji na popelnici.
4. Ti z vás, kteří zaplatili převodem po termínu,
si musí přijít nálepku vyzvednout na úřad
sami, nebo požádat někoho blízkého.
Pokud jste nezaplatili ani do 15. 4. 2013,
měli byste mít v poštovní schránce upozornění na povinnost zaplacení poplatku. Odeslání
jedné obálky stojí minimálně 15 Kč v materiálových nákladech a platy úředníků, kteří se vaším
dluhem zabývali.
Z celkového počtu cca 3800 poplatníků
řádně a včas nezaplatilo 1559 z vás – někteří
už to napravili, děkujeme.
A co příští rok? Doporučujeme zadat trvalý
příkaz se splatností do 31. 3. na stejnou částku

a se stejným variabilním symbolem jako v letošním roce. Pokud chcete být obecně upozorněni na termín placení, využijte možnosti SMS
zpráv, případně zaslání e-mailu.
Kontakty: financni@mestocernosice.cz, tel.
221 982 527, 221 982 518
Jana Ullrichová

z vašich reakcí

Hluk a zábavní pyrotechnika
Nepřiměřený hluk škodí zdraví. Zákonodárci, jimž
záleželo na zdraví a spokojenosti lidí, vymysleli
kdysi zákony, které budou obyvatele před nadměrným hlukem chránit. Ty pak soustředili do Občanského zákoníku (OZ). Postupem času a devastací
lidské morálky se tento zákon přestal dodržovat
a nyní se potýkáme s důsledky. Někteří ani nevědí, že by vůbec nějaký klid měli dodržovat, jinak
porušují zákon. Mnozí si určitě pamatují, že byl tzv.
polední klid mezi 12 a 14 h, který tehdy dodržovali
i stavbaři a řemeslníci, a byl také tzv. noční klid od
22 h do 6. h ranní. Klid v neděli a ve svátek musel
být dodržován dle § 127 OZ. Platnost OZ je do
roku 2014 a jak a zda vůbec nový OZ toto řeší,
zatím nevíme.
V zahraničí, např. v Německu, Švýcarsku, Rakousku, je nemyslitelné, že by někdo v neděli či
ve svátek sekal trávu, pracoval s hlučnými nástroji.
Vzájemná slušnost, úcta a tolerance k sousedovi
a ostatním lidem se na rozdíl od nás příchodem
demokracie nevytratila. Okamžitě by to tam řešila
policie velmi citelným finančním postihem. Všude
je dodržování klidu naprosto běžné, jen zastupitelé
Černošic museli být originální a dokonce o povolení
rušení klidu v neděli a o svátcích hlasovali.
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Na základě přístupu zastupitelů k problému rušení klidu v neděli a o svátcích, neočekávám žádnou
změnu v jejich názorech na rušení klidu zábavní pyrotechnikou.
Velmi nebezpečnou a často používanou zábavou,
doprovázenou značným hlukem, je nekontrolovatelné
používání pyrotechnické zábavy, a to nejen ve dne,
ale zejména v noci. Hrozí požáry, hluk ruší obyvatele
v širokém okolí od místa, kde různí oslavenci v bujaré zábavě odpalují pyrotechniku. Nevidím rozdíl mezi
nadměrně hlučnými a v noci řvoucími opilci a hlukem
od petard. Obojí ruší. Nikdo se nezabývá faktem, že
se navíc jedná o velmi hořlavé látky. Stejně tak je faktem, že se takto baví skupiny lidí, kteří něco oslavují
a při obsluze pyrotechniky často nebývají střízliví.
Paní Göttelová poukazovala na připomínku Ministerstva vnitra, když od obyvatel ještě neměla žádné
názory, ale už jim v předstihu oznamovala, jak to
stejně zakázat nepůjde. Přesto jsou jinde odpovědní zastupitelé, kterým hluk vadí a hájí především zájmy a klid svých obyvatel.
Konkrétně ve Špindlerově Mlýně zastupitelstvo
města s výjimkou Silvestra veškeré používání zábavní pyrotechniky zakázalo s odůvodněním, že to
ruší nejen lidi ale i okolní zvěř. Sdělte mi prosím as-

poň jeden racionální důvod, proč jsem nejen já, ale
i ostatní obyvatelé Černošic a Mokropes nuceni být
neustále rušeni nepřiměřeným hlukem. Pokud by to
nebylo tak často, možná by se člověk nad rachejtlemi tolik nezlobil, ale vůbec nelze chápat požitek
a rozkoš těch, co odpalují petardy, které jsou nadměrně hlučné, ruší nejen lidi, ale i zvířata.
V Černošicích stále probíhá velký stavební boom.
Obyvatelé jsou neustále rušeni stavebními pracemi
a hlučnými nástroji. S tím jsou smířeni, chápou nezbytnost těchto prací, tolerují hluk s tím související.
Tím víc ale touží a přejí si alespoň jeden jediný den
bez hluku. Jsem zásadně pro to, aby se v neděli
nemohly používat žádné hlučné stroje i nástroje
a dodržoval se absolutní klid.
Pevně věřím, že se třeba časem zhodnotí nejen
četnost používání zábavní pyrotechniky, ale i potřeba mimo státem vyhrazené dny ji vůbec používat.
J. Voves
Ve svém příspěvku jsem netvrdila, že města používání zábavní pyrotechniky nemohou omezit.
Pouze jsem upozorňovala na fakt, že zákonnost
městských vyhlášek kontroluje Ministerstvo vnitra, jehož stanoviska vycházejí z judikatury Ústavního soudu, a ta říkají, že pyrotechniku nelze
zakázat plošně.
Daniela Göttelová

z vašich reakcí

Malý Hamburk, malý Amsterodam aneb klub Ferenc Futurista
FOTO: Petr Králík

Růžové židle a mezi tím nějaká žlutá, šedá podlaha a pod ní něco jako prosvítající bambus, divná výzdoba, lustr, co vypadá jako mimozemské
těleso… Dobrá hudba, všichni uvolnění. Nevysvětlitelný pocit, že za okny tohohle podniku
šplouchá moře. Celé je to tu jak někde v Amsterodamu nebo Hamburku…

Bydlel jsem tři roky
v Černošicích, moc rád
na to období vzpomínám. O to víc mě potěšilo, když jsem se před
rokem a půl doslechl
o vzniku klubu Ferenc
Futurista. Je to příležitost občas se vrátit, popovídat si s kamarády –
a hlavně: užít si zajímavý
kulturní program, který
klub nabízí. Líbí se mi
jeho neformální atmosféra, filmy a diskuse
s jejich tvůrci, koncerty a přednášky, dětská
dopoledne či odpoledne, na které jezdím se svým 4letým synem,
a další akce. Krom toho je tady vždycky k dostání nějaké netuctové domácí jídlo, které většinou
má co dělat s programem (což mám rád). Třeba
k italskému filmu samozřejmě italské. Členský
příspěvek se mi vyplatí (nejde ani tak o finanční
návratnost investice – tj. zda bych za rok utratil

Co vrací černošické IL do starých časů
Mezi příspěvky v kauze pokácených stromů na
pozemku švagrové a bratra našeho starosty mou
pozornost upoutal již úvodní článek pana Dražana. S autorem souhlasím v tom, že je dobré se
včas ozvat, proto reaguji.
Uvítání ve starých časech bylo víc než trefné.
Způsob, jakým autor posoudil záměr dvou lidí
postavit si na stavebním pozemku v Černošicích
dům se „zahrádkou“, mi dobu minulou připomněl
lépe než československý filmový týdeník.
Myslím si, že redakce by měla zajistit, aby
podobné příspěvky nevybočovaly z hranic kultivované diskuse, nebo přinejmenším rozlišit, kde
končí veřejný prostor a začíná soukromí.
Odvážná obvinění na adresu starosty a úřadu by měl individuálně posoudit každý, kdo má

zájem se jimi zaobírat. Starosta a úřad jistě nejsou bezchybní, otázky mohou vyvstat a v IL má
být prostor pro jiné názory i kritiku, ale oboje
by mělo být věcné a něčím podložené. Otisknout
osočení založená výhradně na pocitech pisatele,
jakkoli silných, považuji za neodpovědné. Semínka pomluv se vždy někde uchytí a plevel pak
zabírá prospěšným druhům místo na slunci.
Domnívám se, že propříště by stálo za to
chvíli počkat, posbírat fakta a pak teprve, s trochou úcty k protivníkovi, něco navěky vepsat
do černošického archivu. Ano, pocit marnosti
a zklamání se po přečtení článku pana Dražana
na chvilku dostavil, ale z jiného důvodu, než měl
autor v plánu.
Jakub Špetlák

Rekonstrukce železniční tratě
Do redakce přišel námět pana Vladimíra Jecha. Kolem plánované rekonstrukce železnice se
proslýchají různé informace. Jelikož jde o téma týkající se velké části občanů našeho města,
přinášíme základní fakta vycházející z dotazů pisatele.
Bude se rekonstruovat i železniční most přes
Berounku? Je v havarijním stavu?
Na veřejné prezentaci, kterou na naši žádost
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) udělala
na lednovém zasedání zastupitelstva, opravdu zaznělo, že možnost celkové rekonstrukce mostu se
zvažuje, ale definitivně o ní rozhodnuto není. Jakmile budeme mít nějaké bližší informace, určitě je
černošické veřejnosti předáme. Informace o tom,
že by provoz na současném mostu již nebyl bezpečný, město nemá.
Vlaky do a z Prahy jsou ve špičce přeplněné.
Občas se stane, že cestování je velmi nechutný
zážitek. Připravuje se rozšíření nádraží v Mokropsech, díky čemuž by vlaky, které dnes končí
v Radotíně, měly nově končit až v Mokropsech,
a tím by se zvýšila kapacita vlakové dopravní
obslužnosti Černošic?
Ano, vedení města jasně vyjádřilo preferenci té
variantě rekonstrukce se zřízením třetí koleje v Mok-

ropsech, která by umožnila „otáčení“ vlaků a tedy
častější frekvenci spojů do Prahy, jako má dnes
Radotín. Investor, tj. stát zastoupený SŽDC, tento
požadavek předběžně akceptoval. Pro úplnost je
nutné poznamenat, že tato varianta bude mít i svoji
nevýhodu, a tou bude nutné zrušení přejezdu pro
auta v ulici Říční – v tomto místě by byl pouze podchod pro pěší, spojený i s příchodem na nástupiště.
V jednání je také řešení přejezdu na Dr. Janského,
kde město požádalo o prověření možnosti zřízení
mimoúrovňového křížení s tratí (tj. podjezd) místo
současných závor. Investor bude posuzovat případnou nákladnost takového řešení ve vztahu k frekvenci dopravy na dané komunikaci. Postup přípravy
projektu je celkově dosti pomalý nebo diplomatičtěji
řečeno „časově náročný“. Zatím podle našich informací není nic pevně rozhodnuto. Až bude projekt
hotov, musí projít posouzením vlivu na životní prostředí (EIA), teprve v letech 2016–2018 by mělo
dojít k realizaci – dle optimistického scénáře.
Dotazy zodpověděl Filip Kořínek, starosta

stejnou částku na filmy atp. jinde – jde mnohem
spíš o kvalitu nabízeného programu) a ani cesta
přes Prahu mi nevadí. A v neposlední řadě jsem
se v klubu seznámil s novými a zajímavými lidmi,
včetně těch z USA a Německa (moje dvě domoviny), kteří žijí v Černošicích. Zkrátka, jsem za
existenci Ference Futuristy rád.
Stephan von Pohl

Most přes Berounku?
Nedávno jsem v televizi viděl, jak, tuším v Minneapolisu, spadl most. Nechci zde psát o okolnostech, ale mimochodem a s jistým švejkovským
zadostiučiněním mne napadlo „nám se to stát
nemůže, my žádný most nemáme“.
My opravdu žádný nemáme, jen lávku pro pěší.
Chcete-li se dostat do končin na druhé straně autem, musíte jet dlouho a dlouho.
Za mého dětství zde lávka nebyla, ale byl tu
převozník, pan Jiskra, a ten převážel pěšáky, ale
na svůj prám naložil i auto. S tím pak pomocí bidla a lana s kladkou bezpečně přepravil pasažéry
i automobil na druhou stranu řeky.
Členství v EU přineslo ČR financování řady investičních akcí. Mnohá města toho využila, i blízké Dobřichovice si k již stávajícímu mostu přidaly
ještě mohutnou lávku pro pěší a nedaleké Srbsko
obnovilo a vylepšilo svůj most poškozený povodní. Ne tak Černošice, které jsou sice z vojenského hlediska dobře hajitelné uzavřením silnice na
Radotín a Dobřichovice, ale právě tak těžko přístupné od Zbraslavi a přilehlé magistrály.
Podle mého soudu by nebylo obtížné most vybudovat. Ne na místě lávky, ale dále po proudu
na konci obce. Myslím, že by to současnou vládu
obce trvale proslavilo, víc jak leccos jiného.
Jan Sláma

Možná nová propojení obou břehů řeky Berounky – a to rozhodně pouze pro pěší a cyklisty – jsou součástí aktuálně projednávané
1. změny územního plánu i již schváleného
strategického plánu. Jedná se jen o výhledové záměry pro vzdálenější budoucnost,
aktuálně město žádnou novou stavbu tohoto
druhu nepřipravuje.
F. Kořínek, starosta

z radnice

Každý si rád
udělá pořádek před
svým prahem sám
(ale nemusí)
Úklid chodníku nepatří mezi povinnosti vlastníků přilehlých nemovitostí. Avšak nikdo nikomu nezakazuje, aby si udělal před svým
prahem pořádek sám. Mnozí občané v letošní dlouhé zimě nečekali, až dorazí pracovníci
technických služeb, a sami vzali hrablo nebo
koště do ruky.
Těmto občanům patří zcela jistě velký dík
za jejich ochotu a obětavost.
Renáta Petelíková, technické služby
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z města a okolí

Květnové a červnové aktivity pro seniory
Výlet pro seniory do Karlových Varů
Na úterý 11. června je naplánován letošní první výlet pro seniory. Tentokrát do
Karlových Varů, kde bude možnost navštívit centrum města, kolonády, muzea
a také třeba vyhlídkovou věž Diana.
Odjezd autobusu je v 7.45 z parkoviště od Domu s pečovatelskou službou.
Poté pojedeme po trase „okružní linky“
č. 415, a bude tedy možné přistoupit
na zastávkách Vráž, samoobsluha; Vráž
u transformátoru; Javorová; Slunečná;
U Kamenného mostu; Mokropsy žel. zastávka; Dr. Janského a u nádraží v Černošicích. Příjezd do Karlových Varů je
naplánován okolo 10.30 s odjezdem
zpět v 16 hodin, tak aby byl návrat do
Černošic okolo 18 hodiny.
Zajištění dopravy pro seniory je zdarma, kapacita je však omezená. Rezervace míst je výhradně u pana Miroslava Strejčka v DPS nebo na tel.
čísle 725 388 564, případně u paní Miškové na
tel. čísle 725 051 326.
Při rezervaci prosíme o sdělení Vaší adresy, telefonního kontaktu a místa nástupu. Děkujeme.
Hudební kavárna
K tanci a poslechu hraje Radek Novák z Černošic. Pro zájemce z města rádi zajistíme dovoz
i odvoz z akce, více informací vám poskytne paní
Matějáková na tel. čísle 725 923 777.
Kdy:
15. 5. od 14 hodin – tentokrát se bude podávat domácí guláš s chlebem.
19. 6. od 14 hodin – pro změnu se můžete
těšit na grilovanou klobásku s pečivem.

FOTO: Archiv DPS

Německá konverzační dopoledne
Setkání se konají jednou týdně
vždy ve čtvrtek od 10 hodin v Domě
s pečovatelskou službou pod vedením
pana Jandy.
Nenáročné kondiční cvičení
Každý čtvrtek od 13.30 ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, ul. Vrážská 1805.

-- V březnové Hudební kavárně se vítalo jaro. --

Bowling
Oblíbené turnaje v bowlingu, který zajišťujeme
včetně dopravy, se odehrávají ve sportovním areálu ve Všenorech. Rezervace míst a podrobnější
informace vám poskytne paní Matějáková na tel.
725 923 777. Kdy: 12. 6.
Plavání v aquaparku Beroun
Odbor Dům s pečovatelskou službou nabízí všem seniorům novou aktivitu v podobě relaxačního plavání v Berouně. V aquaparku je
možné využít 25 m dlouhý bazén, vířivku, páru,
masážní lavice a další atrakce. Dvouhodinový pobyt v aquaparku se koná každou čtvrtou středu
v měsíci s odjezdem od DPS ve 14.30. Cena je
100 Kč, dopravu vám zdarma zajistíme. Rezervace míst a podrobnější informace vám poskytne
paní Matějáková na tel. 725 923 777.
Kdy: 22. 5. a 26. 6.

Klub důchodců
Každé pondělí od 14 hodin se ve
společenské místnosti schází Klub
důchodců. Kontaktní osoba Jiřina Pomahačová, tel. 251 177 539. Vstup
10 Kč.
Sobotní procházky do okolí
nejen pro seniory
Na sobotní odpoledne připravuje Dům s pečovatelskou službou ve spolupráci s paní Věrou
Macourkovou „Procházky po okolí“. V případě
Vašeho zájmu kontaktuje paní Věru Macourkovou
na tel. 739 629 875.
Informace o nabízených aktivitách
pro seniory
Od května jsou informace o aktuálně nabízených aktivitách uveřejňovány v nově umístěné
vitríně, která se nachází přímo na budově Domu
s pečovatelskou službou, ul. Vrážská 1805. Veškeré informace o aktivitách jsou i nadále uveřejňovány na webových stránkách www.dpscernosice.cz a v Informačních listech.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS

Co nového v ZUŠ

Druhá Noc s Andersenem „v Zušce“

Jsme pyšní na naše žáky
Jak jsme slíbili v únorovém čísle IL, chceme se podělit o radost z úspěchů našich žáků
v krajských kolech soutěží ZUŠ a výtvarné soutěži Cesta do budoucnosti.
V uplynulých dnech se část našich žáků
rozprchla po Středočeském kraji, aby se zúčastnila klání v krajských kolech soutěží ZUŠ
v komorní hře.
Jako první hájily naše barvy soubory dechových nástrojů v Kolíně. Kvartet zobcových fléten
dosáhl na čestné uznání, formace tří zobcových
fléten a klavíru obsadila krásné 3. místo. Kvartet
příčných fléten obsadil 2. místo.
V Nymburce probíhala soutěž smyčcových
komorních souborů. A zde obsadilo Dittersdorf
trio 2. místo a Barokní soubor 1. místo.
Také naši výtvarníci se ucházeli o přízeň poroty v soutěži Cesta do budoucnosti v Modrém
domečku v Řevnicích a získali tři ocenění. Medaile ve svých kategoriích si odnesli Jan Oliver
Slezák, Anežka Papežová a Viktorie Günsberger.
Ze všech úspěchů máme velikou radost
a všem našim reprezentantům i jejich pedagogům ze srdce blahopřejeme a oceňujeme jejich
výkony.
Ludmila Plzáková, ředitelka ZUŠ

Loni se Černošice do akce Noc s Andersenem,
několikametrový had, který nese rukopis téměř
při které jde o to přiblížit dětem svět literatury
všech zúčastněných, a to nejen dětí, ale i rodičů,
trochu jinak, než jsou zvyklé, a probouzet v nich
kteří se do tvorby nadšeně vrhli také. Noční buzájem o četbu zajímavých knížek, zapojily poprvé
dovou se nesla společná píseň o hadech, kteří
a hned úspěšně. Stejně zdařilý byl i ten letošní
zlatě kadí, a je to tak záhadné.
druhý ročník.
K tomu všemu bylo i něco dobrého na zub
Pro druhou Noc s Andersenem, která proběhla
a kotel čaje na osvěžení.
v pátek 5. 4., však zvolili v ZUŠ formu dost neobOkolo jedenácté noční hodiny byli dospělí již
vyklou. Nejednalo se totiž o předčítání, leč o předtak unaveni, že dětem nezbývalo, než si je odvést
zpívávání, a to veršů známého výtvarníka, ale také
domů.
literáta a hudebníka Petra Nikla. Jeho tvorba je
Tak zase příští rok na Noci s Andersenem 3!
veskrze prosycena světem fantazie a okouzlením
Ludmila Plzáková, ředitelka ZUŠ
hrou se slovy. Některé jeho verše
FOTO: ZUŠ
zhudebnila Blanka Laurychová a se
svým souborem „Lakomé Barky“
přivezla do Černošic.
Děti tedy mohly cestovat s můrou
Gamou, Šaškem šedým, Smrtihlavem (jehož netřeba se bát, protože
je to jen motýl), Kozou a nakonec
i s tajemnými zlatými hady až na
území Trindirindi, což je, jak se posléze ukázalo, vlastně Zuška.
Zde potom proběhla improvizovaná dílna, ze které vyšla formace
bubeníků, která by jistě zahnala
všechny zlé síly, kdyby se jen k Trindirindi přiblížily. Školou se nyní plazí
-- Z improvizované dílny vzešla formace bubeníků. --

14

z města a okolí

Noc s Andersenem v mokropeské školce
Letos poprvé jsme se přihlásili k celorepublikové akci NOC S ANDERSENEM. Projekt
jsme si pro naše potřeby upravili a mohli jsme
oslavit Mezinárodní den dětské knihy a prožít
celý den s knihou. Dopoledne jsme navštívili
černošickou knihovnu, kde jsme se seznámili s velkým množstvím a různými druhy knih.
Paní knihovnice nám ochotně a mile vysvětlila
vše potřebné, přečetla dětem svoji oblíbenou
pohádku a potom přišel čas hledání a prohlížení knížek. Děti se snažily najít své oblíbené
pohádky a příběhy a seznamovaly s nimi své
kamarády.
Jsme moc rádi, že do naší školky přijal pozvání černošický občan, pan spisovatel Miloš

Kratochvíl, autor mnoha oblíbených dětských
knížek. Při odpoledním setkání velmi zaujal
děti poutavou četbou a zajímavým vyprávěním. Okamžitě si získal jejich pozornost a povídání krásně plynulo celou hodinu. Některé
maminky a babičky využily možnosti zúčastnit
se besedy, a tak v závěru setkání pan spisovatel pohotově a od srdce odpovídal na dotazy nejen dětí, ale i dospělých. Pan Kratochvíl
přinesl pro každého knížečku pro radost,
ale mnohem důležitější je, že jsme si všichni z milého setkání odnesli nádherné pocity
a zážitky.
Andrea Mouchová
učitelka MŠ Topolská
FOTO: MŠ Topolská

-- Celý den s knihou prožily i děti v MŠ Topolská. --

Odpoledne s Andersenem
Březen je měsícem knihy a takovým vyvrcholením celého měsíčního slavení knih je Andersenova noc. V České republice a mnoha dalších
zemích světa to letos byl již 12. ročník. A zapojili
jsme se i my z černošické základní školy. Děti
z 1.–5. třídy se mohly zúčastnit Odpoledne
s Andersenem a s knihou. A co na to děti?
V pátek 5. dubna se od 17 hodin konalo ve
škole dětské odpoledne s Andersenem. S sebou jsme si přinesli oblíbenou knihu. Rozdělili
jsme se do pěti skupin složených z dětí různého
věku a začali jsme soutěžit. Jako první jsme se
dozvěděli informace o životě H. Ch. Andersena
a o pohádkách, které psal. Také jsme si dvě poslechli. Dále jsme pracovali na interaktivní tabuli,
kde jsme skládali jména známých spisovatelů.
Všechny informace jsme doplňovali do velké literární křížovky. Starší děti hledaly na internetu
informace o naší malířce a ilustrátorce Heleně
Zmatlíkové. Za všechny soutěže jsme získávali
body, které se na závěr odpoledne sečetly. Vyhrály jsme to my čtvrťandy s jednou prvňandou.
Celý program trval tři hodiny. Na závěr si každý
z nás vyrobil papírovou záložku ve tvaru draka.
A teď něco pro Černošičáky, kteří nepřišli a měli
čas: „Je to veliká škoda, bylo to super!“
Anna Maria Jarkovská a Marie Burianová, IV. C

FOTO: ZŠ Černošice

-- Záložka ve tvaru draka je praktická. --

Krátké zprávy
ze základní školy
• Žáci čtvrtých a pátých tříd se v okresním
kole školní sportovní ligy ve vybíjené umístili
na 2. místě.
• Jakub Černý reprezentoval školu v krajském
kole zeměpisné olympiády, Adam Tyl v krajském kole olympiády v anglickém jazyce.
• 9. A si v rámci výuky fyziky a projektu Den
Země prohlédla vodní elektrárnu ve Štěchovicích.
• Několik žáků v doprovodu pana učitele
Vávry a paní učitelky Zálešákové navštívilo
Francii. Stihli navštívit evropský parlament ve
Štrasburku, poznat město Nancy a jeho památky, botanickou zahradu, a dokonce ochutnat oběd ve školní jídelně.
• V době předvelikonoční jsme si dopřáli den
oddychu a jeli do kina na filmové představení
Nádherné bytosti, do Muzea Karla Zemana
nebo do Stanice mladých přírodovědců na
Smíchově vyrábět pomlázky, věnce a jiné velikonoční dekorace.
• V pondělí 8. dubna proběhly ve spolupráci
s nakladatelstvím TOVT ve škole v Komenského ulici Motivační hry pro podporu čtenářství.
• Ve školní družině děti nacvičovaly scénky,
zpěv, tanec a pantomimu na celodružinovou
soutěž Souboj talentů.
Třídní schůzky
15. května proběhnou třídní schůzky v budově školy v ulici Pod Školou, o den později
v Komenského ulici. Od 15.00 do 17.00 budou schůzky pro rodiče, kteří využijí možnosti
se objednat dva dny předem na telefonních
číslech 251 001 602 nebo 251 001 792.
Pro neobjednané začínají v 17.00 a jsou do
19.00. Rodičům připomínáme, že se nemusí
zúčastnit schůzek v tomto termínu, ale mohou
využít možnost individuální konzultace po telefonické domluvě s vyučujícím a dostavit se
jiný den.
Rodiče žáků prvních až čtvrtých tříd si
mohou domluvit přesný čas schůzky s třídní
učitelkou telefonicky nebo mailem. Třídní učitelka zprostředkuje i informaci od vyučujících
anglického jazyka. V případě potřeby doporučujeme si domluvit s vyučujícími anglického
jazyka individuální schůzku.
Jitka Kahounová, zástupkyně ředitele

Mezinárodní tábor v černošické škole
CISV je celosvětové společenství dobrovolníků
založené v roce 1951. Prostřednictvím svých
vzdělávacích programů se snažíme lidem zprostředkovat obohacení z kulturní rozmanitosti.
Věříme, že mír je uskutečnitelný pomocí přátelství a že největší kus práce můžeme odvést
u dětí. Organizujeme programy pro děti a mládež od 11 do 19 let a pro dospělé (od 19 let).
V letošním roce pořádá naše místní organizace CISV, díky podpoře magistrátu a vedení

školy, Step up v ZŠ Černošice-Mokropsy.
Přijďte mezi nás! Den otevřených dveří našeho tábora v černošické škole je 20. 7. od 14
hodin. A o pár dnů dříve, v úterý 16. 7. od
14 hodin pořádáme v Domě s pečovatelskou
službou na Vráži vaření a prezentaci kuchyní
celkem 9 států, z nichž pochází táborníci. Vedení DPS děkujeme, že nám umožnilo tuto akci
uspořádat.
Za CISV Martina Humlová
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Šikulky v jarních barvách
Jaro na sebe letos nechalo dlouho čekat. Nicméně my v dílně u Šikulek jsme byli optimističtí,
a přestože za okny byl ještě sníh a mráz, pustili
jsme se do výroby velikonočních dekorací. Tlumené barvy jsme vyměnili za veselejší, vzrostla
spotřeba žluté, oranžové, červené a zelené. Děti
vyráběly typicky jarní zvířátka – zajíčky, ovečky
a kuřátka. Dámy a slečny modelovaly vzor kytičky
z polymerové hmoty fimo a dekorovaly překrásné
věnečky.
Jedna z našich jarních dílen byla součástí doprovodného programu Jarních trhů v Dobřichovicích. Polovinu z vybraných příspěvků na materiál
jsme věnovali os Náruč.
Nebudeme lenošit ani v létě – pro děti máme

připravený dopolední příměstský tábor s výtvarnou tematikou. Děti od 6 let mohou do dílny docházet v termínu od 22. 7. do 26. 7., slečny od
10 let zapojíme do tvoření v srpnu od 19. 8. do
23. 8. Vyrábět se bude z materiálů, s nimiž se děti
běžně nesetkávají. Těšit se můžete na dekorování
textilu, zdobení květináčků, obrázek v dřevěném
rámečku, malování na kameny, výrobu prázdninového deníčku, práci s fimo hmotou, korálky či
ovčím rounem. Občas si zajdeme protáhnout tělo
a vyřádit se u zajímavých her.
Tematické páteční večerní dílny se pomalu stávají tradicí, jednou za čtrnáct dní se paní a slečny věnují jen samy sobě a rukodělným pracím.
V kolektivu stejně nadšených kreativních bytostí

se učíme nové dovednosti a vyměňujeme si své
zkušenosti. V pátek 24. 5. se k nám můžete připojit, dílna bude volně přístupná. Můžete se u nás
inspirovat, vyrobit drobný šperk či dekoraci.
Lucie Müllerová, Minidílna Šikulky
FOTO: autorka

Helppes aneb ukázka výcviku asistenčních psů
Na konci března k nám do druhé třídy zavítaly
trenérky Katka a Zuzka se svými vycvičenými
psy Kleou a Goliášem z organizace HELPPES.
Posláním této organizace je pomocí speciálně
vycvičených psů umožnit lidem se zdravotním
postižením návrat do společnosti a aktivního
života.
Fenka zlatého retrívra Klea nám předvedla, jak
bude svojí budoucí paničce upoutané na vozíku
pomáhat. Ukázala nám, jak umí sundat a podat
rukavice, jak svléknout mikinu, dokonce i vyzout

botu a otevřít skříňku. Dále podávala předměty
z různého materiálu a z různých vzdáleností. Klea
také dokázala vyhledat a podat zvonící mobil.
V průběhu ukázek měly děti hodně dotazů a trenérka Katka vše dětem poutavě vysvětlovala.
Po krásném programu jsme Katce a Zuzce
poděkovali a děti z 1. A, 2. B a 2. D jim předaly
dvě plné krabice psích dobrůtek. Nakonec se
mohly děti s pejsky pomazlit. Dětem se ukázky
velice líbily a o pejscích si povídaly ještě dlouho
odpoledne. Cituji z ohlasů dětí:

-- Fenka Klea předvedla, co všechno dokáže. --

inzerce

+420 737 478 806
WWW.SPLASENYPOCITAC.CZ
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Hana Blaženínová
pedagog ZŠ Černošice

„Naše paní učitelka Radka
je prostě třída“

FOTO: ZŠ Černošice

REALITKA ČERNOŠICE

„Bylo to zajímavé, dozvěděla jsem se toho
hodně. Mě by nenapadlo, že ti psi jsou tak šikovní. Moc se mi to líbilo.“
„Mně se líbilo, jak nám ukazovali, že psi umí
pomáhat lidem s věcma, které nezvládají.“
„Líbilo se mi vše a bylo to úžasné. Tak vás obdivuji. Až budu velká, tak budu váma.“
Děkuji VŠEM rodičům, kteří dali dětem pamlsky pro pejsky.

www.gaudi.cz

Žáci 4. A ze ZŠ Černošice-Mokropsy si svoji třídní učitelku Radku Lehnertovou moc pochvalují.
„S naší paní učitelkou jezdíme na spoustu výletů a to je fajn, protože
se toho naučíme více než z učebnice.“ „Je moc milá a na každého
přátelská a vždycky spravedlivá.“ „Naše paní učitelka je moc hodná,
protože nás vozí na výlety, a ti, kteří jsou hodní na výletě, dostanou ještě bonbony.“ „Je to nejlepší a nejhodnější učitelka, jakou jsem si mohla
přát, i když to nemá s námi vždycky snadné“. „Vše nám paní učitelka
vysvětlí, a proto ji mám ráda.” „Moje paní učitelka je hodná, spravedlivá, hodně s námi jezdí po výletech a mám ji rád.“ „Učitelka, to je třída,
my jsme její prima třída.“ „S paní učitelkou je fajn svět, dobrodružství
i výlet.“ „Radku máme všichni rádi, její pohled tak nějak hladí.“ „Paní
učitelka nás chápe.“ „Paní učitelka je moc hodná a vždy nám s čímkoliv
poradí.“ „Učí nás tak, že nás to ani moc nebolí a ještě si u toho užijeme
legraci.“ „Myslím, že se snaží vymyslet pro nás různé akce, aby nás
škola bavila.“ „Když se na nás někdy zlobí, víme, že má pravdu“. „Až
skončím v této škole vím, že na ni budu hezky vzpomínat.“ „Jsem ráda,
že nás učí paní učitelka Radka, je moc fajn.“ „Byla bych nejraději, kdyby nás učila pořád jen ona.“
Sofie, Tereza, Eliška, Anna, Amálie, Vendula, Michael, Karolína, Julie,
Matěj, Adam, Lucie, Jack, Aneta, Michal, Samuel, Marek, Laura, Lucie,
Petra, Kateřina, Marie

inzerce

Soudní znalec

v oboru oceňování motorových vozidel a strojírenství
s více než 30letou praxí

nabízí rychlý a spolehlivý odhad ceny.
Přijedu kamkoli. Ing. Kotnauer 603418078
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Adopce zvířátek
z pražské zoo
Podle vzoru základní školy v Černošicích jsme uskutečnili akci, která
se nám velice líbila, a to adopci zvířat z pražské zoo. Adopce se zúčastnily třídy Koťátek a Sluníček. S dětmi jsme si vybrali za Sluníčka
klokana bažinného a za Koťátka maki trpasličí. Na zvířátka se nám za
velmi krátkou dobu podařilo vybrat celou částku, a to 3.000 Kč na
klokana a 2.000 Kč na maki.
Od pražské zoo jsme získali certifikát o adopci, cedulku se jménem
našich tříd u daného zvířátka po dobu jednoho roku a vstupenky do
zoo, abychom své adoptivní zvíře mohli navštívit. A tak se 15. května
s dětmi chystáme za našimi svěřenci na celodenní výlet.
Tímto chceme rodičům poděkovat za jejich příspěvky a nadšení pro
naši akci.
Kolektiv učitelů MŠ Karlická

Květen v Mraveništi
• Čt 2. 5. Klubíčkové mraveniště. Koťátku se ztratilo klubíčko, přijďte mu pomoci najít nové. Bude spousta vykutálené
zábavy!
• Pá 3. 5. Obchůdek v mraveništi – uděláme si velký nákup
a popovídáme si o tom, co se k čemu používá.
• Čt 9. 5. Žabí koncert v mraveništi. Žabičkám už v tůňkách
rostou malí pulci a veliké žáby se radují z teplých dní. Vytvoříme si tůňku s žabičkami a určitě si i zakvákáme!
• Pá 10. 5. Ptáček Jarabáček – ptáčci už nám krásně poletují za oknem, pojďme jim společně vyrobit veselého kamaráda.
• Čt 16. 5. Autíčkové mraveniště pro všechny kluky i holky.
Přijeďte k nám na kole, autem či přijďte pěšky! Autíčko si
vyrobíme a nakonec si i zazávodíme.
• Pá 17. 5. Malování na trička – přijďte si se svým malým
mravenečkem vytvořit originální závodnické tričko na kočárkovou rallye.
• Čt 23. 5. Sladce jahůdkové mraveniště. S Jahůdkovou
vílou se namlsáme zdravých sladkých jahůdek. Pojďte nejenom mlsat s námi.
• Pá 24. 5. Doktorské mraveniště – zahrajeme si na doktory
a společně uzdravíme všechny plyšáky v mraveništi.
• Čt 30. 5. Žirafkové mraveniště. Kdybych byla pohledná
aspoň jako rozhledna, můj krk ať krášlí aspoň deset mašlí.
Přijďte zkrášlit parádivou žirafku.
• Pá 31. 5. Na tý louce zelený, nepasou se jenom jeleni.
Přijďte se o tom přesvědčit do našeho zeleného mraveniště.
Všechny maminky, dítka i rodiny srdečně zveme mezi nás.
Zpestřete si dopoledne programem plným hrátek a pohody.
Těšíme se na Vás! MC Mraveniště můžete navštívit každý
čtvrtek a pátek vždy od 9 do 11 hod. v komunitním centru
MaNa naproti kostelu.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz, 603 283 939, 603
200 569.
Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí
najdete také na adrese: www.tamtammraveniste.estranky.cz
Lenka Divišová

3. dubna uplynulo již 140 let od narození našeho slavného spoluobčana
prof. Jana JANSKÉHO. Více se o této
významné osobnosti dočtete v rubrice
„z historie“ v příštím čísle Informačního listu.

FOTO: Marie Burgetová

-- Akce „Pojďte s námi do pohádky“ se vydařila. --

Zprávy
ze Sokola
Valná hromada župy
V sobotu 13. dubna proběhla valná hromada župy Jungmannovy. Za TJ Sokol
Černošice, která je jednou ze 48 jednot
spadajících do župy Jungmannovy, se
valné hromady zúčastnili členové výboru – Libuše Müllerová, Hanka Fořtová,
Míša Dvořáková, Petr Zmatlík a jako
čestný člen Karel Mlejnek. Valná hromada byla volební, a proto naše účast byla
důležitá.
Ve vrcholovém vedení župy nedošlo
ke změně. Starostou byl opět zvolen Josef Cmíral z TJ Sokol Lety, místostarostkou Hana Moučková, rovněž z TJ Sokol
Lety. Hanka Fořtová, která odstoupila na
vlastní žádost z funkce náčelnice župy,
byla zvolena do kontrolní komise. Dále
byli zvoleni vyslanci a delegáti na X. sjezd
ČOS.
Oslavy 100. výročí založení Sokola
Černošice
Jak jsme již informovali v dubnovém
čísle IL, slaví letos TJ Sokol Černošice
sto let od svého založení. Původní záměr
uspořádat slavnostní akademii formou
pódiových vystoupení jednotlivých složek

výbor ve spolupráci s cvičiteli přehodnotil
a dává přednost oslavit toto výročí pohybem formou zapojení celých rodin do
soutěží, které budou probíhat na hřišti
i v tělocvičně sokolovny celý den 9. 6.
Jednotlivé soutěže v míčových hrách
chceme připravit tak, aby se do nich
mohly zapojit děti společně s rodiči, případně s prarodiči. Proto vyzýváme celé
rodiny, aby přišly spolu s dětmi ve cvičebních úborech.
V srpnu v termínu černošických slavností pak připravujeme v tělocvičně výstavu fotografií z historie Sokola s výkladem
a promítáním historických fotografií.
Libuše Müllerová

Pojďte s námi do pohádky
Na nedělní odpoledne 14. 4. připravily cvičitelky Sokola Černošice pro děti
hru „Pojďte s námi do pohádky“. Díky
pěknému počasí se hra mohla uskutečnit na zahradě. Během dvou hodin se
zde vystřídalo asi 30 dětí.
Na 6 stanovištích (Jeníček a Mařenka, Červená Karkulka, Zlatovláska, Budulínek, Tři prasátka a Dlouhý, Široký
a Bystrozraký) plnily děti úkoly, vztahující
se k dané pohádce. Za splnění dostávaly
razítka do startovního průkazu a v cíli je
čekala sladká odměna.
Hana Fořtová
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Hokejové příklepy
Hokejový oddíl je tradiční a významnou součástí sportovního dění v Černošicích a rozsahem
svých aktivit se může směle porovnávat s kluby
z mnohem větších měst. Kořeny černošického
hokeje sahají až do roku 1936, kdy bylo díky
nadšení a úsilí mnoha hráčů i dobrovolníků na
místě dnešního zimního stadionu vybudováno
první přírodní kluziště.
Letošní úspěšná sezóna byla završena zaslouženým postupem A-týmu do krajské ligy.
Z dalších kategorií lze zmínit tým dorostu, který se jako vítěz středočeské skupiny zúčastnil
kvalifikace o postup do dorostenecké ligy s vyrovnanou bilancí výher a porážek. Řadu pohárů
a individuálních ocenění přivezli ze svých turnajů
hráči nižších věkových kategorií. Podrobnosti o výsledcích našich týmů jsou na webových
stránkách www.sk-cernosice.cz.
Každoročním vrcholem sezóny byl již 8. ročník turnaje bratří Kobranových konaný postupně
v březnu a dubnu 2013, kterého se v jednotlivých žákovských kategoriích zúčastnilo přes

500 hokejistů z celé ČR. V letošním roce naši
hokejisté poměřili síly např. s borci Znojma,
Sparty, Litoměřic či Tachova a svým přístupem
a výsledky se v silné konkurenci určitě neztratili.
Zájem dětí o hokej nás těší
V současné době má hokejový klub SK Černošice 243 členů v 7 věkových kategoriích.
O jejich hokejový růst se stará tým zkušených
profesionálních trenérů a dobrovolníků z řad rodičů. Potěšitelný je zejména přiliv nejmladších
adeptů hokejového umění do přípravky a 1. třídy. V době tréninku se v jednotlivých kategoriích
prohání po ledě několik desítek borců, což je
množství, které by mohly závidět i některé kluby
z hlavního města.
Na začátku každé sezóny absolvují děti srpnové soustředění na ledě (Strakonice), led na
domácím zimním stadionu je k dispozici od září
až do poloviny dubna. V průběhu května a června probíhá suchá příprava zaměřená především
na rozvoj všestranných sportovních dovedností.
Nábor dětí probíhá celoročně, stačí zajít na
trénink přípravky a oslovit trenéra či vedoucí.
Úplně první krůčky by si měli malí bruslaři vy-

zkoušet na veřejném bruslení, kde je pro ně připraven oddělený sektor i s pomůckami. Základní
výstroj lze zapůjčit přímo na stadionu.
Stadion se stále modernizuje
V posledních letech se výrazně zlepšilo i prostředí na stadionu. Důležitým momentem ve fungování oddílu bylo zastřešení ZS v roce 2002
s pomocí dotace MŠMT (17 mil. Kč), což umožnilo prodloužit sezónu na 7–8 měsíců a natěšení hráči již nemuseli dojíždět na tréninky na
okolní ZS.
V letech 2009–2011 byla kompletně zrekonstruována strojovna chlazení, položeno
nové potrubí, plocha a mantinely. Současně
byl vybudován vytápěný bufet s posezením a výhledem na ledovou plochu. Hlavní zásluhu na
probíhajících změnách má nové vedení oddílu
v čele s Martinem Jůzkem a černošickým patriotem Mirkem Slapničkou.
V plánu je rovněž výstavba dalších šaten a restaurace tak, aby pobyt na černošickém ZS byl
příjemným zážitkem nejen pro hráče, ale i rodiče
a veřejnost.
Tomáš Froňka, SK Černošice
2x FOTO: SK Černošice

-- Velký zájem o hokej mezi dětmi vedení oddílu velmi těší. --

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
Černošicko-themarský večírek
Dům – film režisérky Zuzany Liové a kameramana Jana Baseta Střítežského.
Po projekci debata s tvůrci.
5. 5.
Májové slavnosti
7. 5.
Júlia Karosi – vystoupení maďarské zpěvačky s jejím kvartetem
10. 5.
Jitka Vrbová a Hot Jazz Praha – koncert jazzové a country hudby
10. 5.
Válka a mír jako vzpomínka a varování; Ludvík Svoboda, Karel Čapek,
Jules Verne, Aldof Hitler a další – audio video pásmo found footage
Projekce z celuloidu a živé promítačky z archivu Martina Ježka
19. 5.
Kočárková Rallye
22.–26. 5. Jazz Festival
24. 5.
Noc kostelů
3. 5.
4. 5.

29. 5.
30. 5.
1. 6.

Nálety hloubkařů za 2. sv. války – přednáška
Umění ve veřejném prostoru – diskuzní večer s Kurtem Gebauerem o černošickém veřejném prostoru
Dětský den, královský průvod

20.00, Club Kino
20.00, klub Ferenc Futurista, Vrážská ul.
od 14.00, Masopustní nám.
20.00, Club Kino
20.30, Club Kino
20.00, klub Ferenc Futurista, Vrážská ul.
9.30, křižovatka ul. Říční a Zd. Lhoty
od 18.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Komenského ul.
19.00, Club Kino
19.00, klub Ferenc Futurista, Vrážská ul.
od 14.00, areál Parku Berounka

v okolí
15. 5.
25. 5.
29. 5.
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ÍRÁN země (ne)známá – beseda s Vítkem Laštovkou
Velký dětský den
Mo(u)drý Galén – beseda s nakladatelem Lubomírem Houdkem, odborné
nakladatelství Galén

19.00, kavárna Modrý domeček, Řevnice
Říční lázně, Radotín
19.00, kavárna Modrý domeček, Řevnice

z města a okolí

FOTO: o. s. Jazz Černošice

Jazz Černošice 2013

-- Justin Echols vystoupí se svojí česko-americkou kapelou. --

Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu, další rok utekl jako voda a vy se opět
můžete těšit na další, již osmý ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazz Černošice 2013, který se bude konat v Černošicích od středy 22. 5. do neděle 26. 5. 2013.
Letos jsme pro vás připravili hvězdnou mezikontinentální show, která se opět bude rozprostírat nejenom napříč celým jazzovým vesmírem, ale i napříč
samotným městem, které se tak na jeden týden stane jazzovou metropolí v tom nejlepším slova smyslu.
Venkovní Open Air produkcí počínaje přes „gastro
jazz“ v černošických restauracích až po finále, které
se bude po tři hlavní festivalové večery odehrávat
v Club Kinu, si budete moci do sytosti užít hudební
žánrovou pestrost od klasického jazzu až třeba po
blues a etno music.
Celý festival startuje ve středu 22. 5. ve vybraných restauracích. U Mlynáře a Libuše v Mokropsech si můžete od 19 h poslechnout Trio Jakuba
Urbana, v Bolletě též od 19 h zahraje světoběžník
Bobby Houda, na Vráži od 20 h v sále restaurace
Pod Lípou černošická legenda Ad Hoc Milana Čejky
a večer v Club Kinu také od 19 h vystoupí dětský
pěvecký sbor Mifun, Tritonus Priest a sólisté z pop
oddělení pražské konzervatoře pod vedením Jiřího
Polívky. Po něm pak vokální kvintet „Šestet“.
Open Air produkce na prostranství centra Vráž
ve spojení s téměř letním počasím je vyhledávaným
místem nejenom milovníků dobré hudby, ale i náhodných návštěvníků, kteří tak často spojí všední
nákupy s nevšedním hudebním bonusem. Tím bude
ve čtvrtek 23. 5. od 16 h Dech Band a Blak Notes
ZUŠ Černošice, po nich pak Old Fashion Trio v čele
s Darjou Kuncovou. Páteční odpoledne 24. 5. zpříjemní svým vystoupením na Open Air scéně Petra Vlková Trio, sobotní odpoledne 25. 5. od 15 h bude již
tradičně patřit klasickému street bandu Dixie Road.
Kromě klasického jazzu si festival klade za cíl
objevovat také neotřelý zvuk a dát prostor i novým,
především mladým talentům a projektům – letos nejenom černošickému hudebnímu podhoubí kolem
ZUŠ Černošice, ale i tělesu, které působí na ZUŠ
Biskupská. Je jím Big Band Biskupská, který spolu s pěveckým sborem Arietta Žirovnice tvoří téměř
60členné hudební těleso. To se v plné parádě představí na dvou samostatných koncertech v Club Kinu
ve čt 23. 5. od 10 a 11 h pro školy. Večer pak též
v Club Kinu od 19 h ještě doplněno o sólisty Tomáše
Savku a Martinou Talpovou slibuje nevídaný hudební
zážitek.

Hlavní festivalové dny
Pátek, první z hlavních festivalových večerů
v Club Kinu, tradičně v 19 h odstartuje velký big
band, kterým je tentokrát Avion Swing Band ze
Zlína. Hned po něm vystoupí Steve Walsh Band
(USA) v čele s kytaristou, skladatelem a producentem Stevem Walshem, jenž je spoluhráčem např.
Norah Jones či Viktora Krause, produkoval alba
skupiny Erasure, ale i českých kapel Druhá tráva
či November 2nd a v neposlední řadě je absolventem Berklee College of Music, což samo o sobě
je záruka té nejvyšší kvality. Z USA do Čech se po
mnoha letech vrací i Marta Töpferová. Ve spojení
s Tomášem Liškou vznikl nový projekt „Milokraj“,
který rozhodně stojí za to slyšet. Páteční večer pak
uzavře česká bluesová legenda, virtuózní kytarista
Luboš Andršt se svým Blues Bandem.
Sobotní dopoledne bývají po páteční noci trochu
ospalejší. To však vůbec nebrání tomu, navštívit
kolem desáté hodiny zahrádku restaurace Bolleta
a prožít tak spolu s Martinou Talpovou, její kapelou
a míchanými vajíčky neopakovatelnou atmosféru
jazzové snídaně. Minulý rok byl ve znamení pruhovaných triček, tak uvidíme, kolik se jich sejde letos.
Sobota večer, to je již druhý hlavní festivalový
večer v Club Kinu, který nabídne hned na začátek
od 19 h kapelu Five Bons, což je mimo pěti trombonů i rytmická sekce a zpěv, dále pak špičkového
černošského klavíristu a zpěváka Justina Echolse
(USA) se svou česko-americkou kapelou, slovenskou jazzovou legendu Juraje Grigláka & Company
a na samotný závěr trochu exotiky v podání kapely Al
Yaman se zpěvačkou Ashwaq Abdulla Kulaib z Adenu (Jemen), která na scénu přináší originální fúzi orientální melodiky s novými prvky taneční hudby.
Na závěr festivalu, neděli 25. 5. od 20 h jsme
pro vás v Club Kinu připravili jednu ze světových
špiček současné jazzové hudby Poogie Bell Band
(USA) – mezi bubeníky po celém světě je pojmem
s velkým P. Tento Pan bubeník přijíždí s vlastním
projektem, který je tak neuvěřitelně groovy, že
nevěnovat mu pozornost by bylo velkou chybou.
Není tajemstvím, že Poogie Bell vedle špičkových
jazzových muzikantů spojil své síly také s některými klasickými jmény hip-hopu a jiných moderních

hudebních stylů. Když už bubnuje s někým jako
Afrika Bambaataa a Soulsonic Force, tak asi nebude zrovna ignorant, že? Poogie Bell, mimochodem
spoluhráč takové světové extratřídy, jakou je např.
Marcus Miller, je skutečným králem groove. Když
vezme do ruky paličky, lítají třísky. A to se v neděli
večer stane, na to vemte jazz.
Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že letošní
ročník bude opět skvělým zážitkem.
Za projevenou finanční podporu děkujeme městu Černošice, všem sponzorům, jejichž příspěvku
si nesmírně vážíme, odboru kultury města Černošice za organizační pomoc a všem, kteří se zcela
nezištně na přípravě festivalu podílejí.
Celotýdenní nebo denní vstupenky na jednotlivé
koncerty je možno zakoupit v předprodeji v Club
Kinu od 1. 5. Více informací na www.jazzcernosice.cz., případně ve vašich poštovních schránkách
v aktuálním vydání festivalových novin Jazz News.
Za o. s. Jazz Černošice Michal Strejček

Program Jazz Černošice 2013
středa 22. 5.
U Mlynáře a Libuše – 19.00 / vstup zdarma
Jakub Urban Trio
Bolleta – 19.00 / vstup zdarma
Bobby Houda
Pod lípou – 20.00 / vstup zdarma
Ad Hoc Milana Čejky
Club Kino – 19.00 / vstup 70 Kč
Mifun, Tritonus Priest a sólisté pop oddělení
pražské konzervatoře
Šestet
čtvrtek 23. 5.
Club Kino – 10.00 a 11.00 / vstup 50 Kč
Big Band Biskupská a pěvecký sbor Arietta Žirovnice (školní koncerty)
Centrum Vráž Open Air – 16.00 / vstup zdarma
Dech Band
Black Notes
Old Fashion Trio
Club Kino – 19.00 / vstup 100 Kč
Big Band Biskupská, Tomáš Savka, Martina Talpová a pěvecký sbor Arietta Žirovnice
pátek 24. 5.
Centrum Vráž Open Air – 16.00 / vstup zdarma
Petra Vlková Trio
Club Kino – 19.00 / vstup 250 Kč
Avion Swing Band
Steve Walsh Band (USA)
Marta Töpferová & Pavel Liška - „Milokraj“
Luboš Andršt Blues Band
sobota 25. 5.
Bolleta – 10.00 / vstup zdarma
jazzová snídaně – Martina Talpová Trio
Centrum Vráž Open Air – 15.00 / vstup zdarma
Dixie Road
Club Kino – 19.00 / vstup 250 Kč
Five Bons
Justin Echols Quartet (USA)
Juraj Griglák & Company (SK)
Al Yaman
neděle 26. 5.
Club Kino – 20.00 / vstup 300 Kč
Poogie Bell Band (USA)
permanentní vstupenka:
st 22. 5–so 25. 5. za 400 Kč
Permanentní vstupenka platí též jako sleva ze
vstupného ve výši 50 Kč na neděli 26. 5.
19
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Májové slavnosti již v neděli 5. května
FOTO: MěÚ Černošice

-- Májové slavnosti slibují dobrou zábavu. --

Podle tradic připadalo stavění máje na předvečer
svátku svatých Filipa a Jakuba, což bylo ve starém
kalendáři 1. května. Dnes se termíny přizpůsobují
podle víkendů. Letošní Májové slavnosti se tak
u nás uskuteční v neděli 5. 5. od 14 hodin na Masopustním náměstí. Již podeváté se přitom zdejší
slavnosti konají v rámci poberounského folklorního
festivalu Staročeské máje.
Těšit se můžete na bohatý program. Svá vystoupení si připravují děti ze všech tří mateřských škol
města, stejně jako žáci z naší základní školy. A do
programu přispějí i děti ze školky Jeden strom z Dol-

Noc kostelů 2013
Do projektu Noc kostelů, který letos proběhne
24. května, se zapojí také černošický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Komenského ulici. Je
to pro všechny vhodná příležitost prohlédnout si

ních Černošic. Nenechte si dětská vystoupení ujít,
děti pilně trénují, bude to určitě stát za to.
Těšit se můžete také na vynikající soubor Valašský Vojvoda s jeho vyhlášenou cimbálovkou. A již
tradičně slavnost ukončí vystoupení černošického
Pramínku.
K májovým slavnostem neodmyslitelně patří rovněž dobré jídlo a pití. Již potřetí tedy budou i festivalem plným gurmánských překvapení. Organizátoři
pro vás letos připravili prezentaci a košt vín, sýrů
a pekařských výrobků.
Pavel Blaženín, Dana Jakešová
kostel v době, kdy v něm neprobíhají bohoslužby,
dozvědět se něco o historii i současnosti této více
než 650 let staré stavby, zaposlouchat se do hudebních tónů anebo zde po rušném týdnu strávit
chvíli v tichu.
Večer začne v 18 hodin vyzváněním zvonů,
v 18.45 a 21.30 bude komentovaná prohlídka

„V zahradách“ – Nová tradice v Černošicích
Podzimní Den architektury, v jehož rámci si můžeme
prohlédnout architektonicky zajímavé domy, si oblíbil
nejeden z nás. Nyní se nám nabízí možnost obdivovat také zdejší krásné zahrady. O druhém červnovém
víkendu se totiž v našem městě poprvé uskuteční
událost s názvem „V zahradách“, inspirovaná titulem
výboru z veršů a korespondence americké básnířky
Emily Dickinsonové (1830–1886) „ V zahradě“, kterou uspořádala a přeložila Eva Klimentová, překladatelka, milovnice zahrad a iniciátorka této nové akce
v Černošicích. Událost vychází z Víkendu otevřených
zahrad (www.vikendotevrenychzahrad.cz), jehož počátky sahají do roku 1998 do Velké Británie. Česká
republika letos pořádá již IV. ročník. Smyslem této
mezinárodní události, konané každoročně právě
o druhém červnovém víkendu, je otevřít veřejnosti
obvykle nepřístupné zahrady a parky.
Cílem černošické akce „V zahradách“ je navíc
prohloubení sousedských vztahů (jedním z budoucích cílů je obnova některých branek a průchodů
mezi zahradami) a oživení zájmu obyvatel i hostů
o zelené plochy. Prostřednictvím doprovodných
programů lze oživit povědomí o černošických zahradách a zelených prostranstvích.
V sobotu 8. června se můžeme v zahradě základní umělecké školy těšit v 17.30 hodin na koncert
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Prague Cello Quartet ve složení Jan Zvěřina, Petr
Špaček, Jan Zemen a Ivan Vokáč (www.pcq.cz).
V neděli 9. června pak zájemce čeká komentovaná procházka s dendrologem Bc. Janem Kocourkem po několika starých černošických zahradách.
Procházka se bude konat nejspíše v odpoledních
hodinách. Místo a trasa a další podrobnosti budou
upřesněny v dalším čísle IL a na internetu.

Program:

14.00 – ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU
A PREZENTACE VÍN
14.00 – DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA,
Domažlice
14.50 – PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ
od mokropeské kapličky, hraje DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
15.00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: slavnostní
otevření májového vína
15.05 – Vystoupení černošických dětí
15.30 – KLÍČEK, Řevnice
15.50 – MODŘENEC, Praha
16.20 – VALAŠSKÝ VOJVODA, Kozlovice
17.00 – MIKEŠ, Říčany
17.30 – PRAMÍNEK, ZUŠ Černošice
18.00 – DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE – hraje
Pramínek

Večírek s themarským
bigbandem
Spolek pro přátelství evropských měst a město Černošice společně zvou v pátek 3. 5. od
20.00 do Club Kina na přátelské posezení
s občany našeho partnerského města Themar
ležícího v krásném prostředí Durynského lesa.
Můžete se těšit na vystoupení Černošického
masopustního orchestru pod vedením Pavla
Kopačky i pětatřicetičlenného themarského
bigbandu. Přijďte do Club Kina v hojném počtu, ať naši němečtí přátelé nejsou v přesile!
Pavel Blaženín
kostela, v 19.30 začne půlhodinka hudby, ve které zahrají Anička Poulová (housle) a její hudební
hosté několik komorních skladeb. Čas od 22. hodiny bude patřit černošickým varhaníkům.
Aktuální a podrobný program naleznete na
www.nockostelu.cz nebo na nástěnce u kostela.
Za farnost zve Lucie Poulová
V neděli odpoledne budou – v případě příznivého
ohlasu majitelů – přístupné také další černošické
zahrady a zahradní zákoutí.
Tato akce, která, jak doufáme, zahájí novou tradici v našem městě, se koná díky laskavé podpoře
grantu města Černošice a mecenášům kulturního
zázemí Černošic. Pořadatelem je o. s. Garden Panorama (www.gardenpanorama.cz).
Srdečně Vás všechny zveme.
Maria Cavina, Dana Jakešová

Ilustrační foto: Petr Králík

-- Na neděli 9. června je připravena komentovaná procházka po starých černošických zahradách. --

z města a okolí
FOTO: archiv kapely

Do Černošic zavítá
kráska od Dunaje
Originální kompozice, jejichž zvuk je směsí
klasické hudby a moderního jazzu, v provedení
navýsost delikátním a zároveň průzračně zvučném – tak by se dal charakterizovat repertoár
maďarské zpěvačky Júlie Karosi, která se
svým kvartetem vystoupí v úterý 7. 5. od 20
hodin v Club Kinu.
Júlia Karosi se narodila v hudební rodině,
absolvovala hudební akademii Ference Liszta
obor jazzový zpěv. Júlia založila v roce 2009
vlastní kvarteto (zpěv, piano, kontrabas a bicí).
Kapela pravidelně vystupuje ve všech maďarských a rakouských jazzových klubech a na
festivalech. Julia Karosi má za sebou několik
soutěžních ocenění.
Více: www.karosijulia.hu. Vstupné 120 Kč
Pavel Blaženín

-- Jitku Vrbovou doprovodí kapela Hot Jazz Praha. --

Jitka Vrbová a Hot Jazz Praha
Máte rádi jazz, ale i country a trampské písničky? Pak si nenechte ujít koncert zpěvačky Jitky
Vrbové a kapely Hot Jazz Praha, který se koná
v pátek 10. 5. ve 20.30 v Club Kinu.
Jitka Vrbová patří mezi naše přední jazzové
zpěvačky již řadu let. Nejdříve zpívala s různými pražskými amatérskými kapelami. Její první
jazzové nahrávky se objevily začátkem osmdesátých let u vydavatelství Supraphon spolu
s dalšími zpěvačkami, jako je Eva Olmerová,
Eva Pilarová v doprovodu kapely Hot Jazz Pra-

ha. Tuto kapelu po letech obnovil saxofonista a
klarinetista Stanislav Chmelík, který byl i u jejího
zrodu v roce 1958.
Druhá tvář zpěvačky Jitky Vrbové je hudba
ve stylu country. Se Standou Chmelíkem vystupují ve dvojici na různých festivalech, v klubech
a trampských slezinách po celé republice.
Více informací najdete na www.jitkavrbova.cz.
Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek v trafice
na nádraží. Na koncert zve město Černošice.
Pavel Blaženín

Dětský den aneb Možná přijde i Císař
V sobotu 1. června projede Černošicemi opět po roce královský
průvod. Naše město císaře přivítá v areálu Parku Berounka v Radotínské ulici vedle betonárny, kde bude pro vás od 14 hodin
připraven Dětský den s bohatým doprovodným programem.
Můžete se těšit na umění společnosti historických aktivit
Nevers, rytířské souboje, lukostřelbu a spoustu zajímavých
her a soutěží, jež si pro vás připravil Sokol Černošice a místní
skauti. Dále vaše ratolesti povozí koníčci z ranče. Více o akci se
dozvíte na www.mestocernosice.cz.
Dana Jakešová

FOTO: Martina Řehořová

-- Na Květnou neděli přijel na mši svatou do černošického kostela Nanebevzetí Panny Marie
biskup Karel Herbst. --

FOTO: archiv interpreta

-- Júlia Karosi --

Novinky
z černošického
farmářského tržiště
Černošické farmářské trhy začínají sezónu hned
první květnovou sobotu. Rozprostřou se na
městském parkovišti v těsném sousedství nové
budovy městského úřadu (Karlštejnská ulice
č. p. 259), která je známá pod názvem vila Tišnovských.
Nakoupit si můžete už od 8 hodin ráno.
V 10.00 čeká děti loutkové představení Bramborové království souboru Loutky bez hranic.
Hrát se bude v prostoru tržiště. Zkušení herci
slibují podívanou pro děti i dospělé. Trh končí
tradičně ve 12 hodin, to už ale většinou bývají
stánky vyprázdněné a zboží doprodané.
Trhy budou s 14denní frekvencí pokračovat až
do podzimu. A zatím můžeme prozradit, že na
18. 5. organizátoři chystají výtvarnou dílnu, v níž
si děti i rodiče mohou vytvořit svého ponožkového pankáče.
Doprovodný program farmářského trhu v Černošicích je spolufinancován z grantu na kulturu
města Černošice.
Organizátoři prosí řidiče o podporu a respektování zákazu zastavení na uvedeném parkovišti v dopoledních hodinách v den konání trhu.
Na tuto skutečnost bude upozorňovat mobilní
značka.
Zveme Vás všechny k návštěvě!
TAK, o. s.
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z města a okolí

Přednáška: nálety hloubkařů na konci 2. sv. války
Přihnaly se neočekávaně a rychle, přeletěly přes trať
která se stala mnohokrát cílem útoku hloubkařů v dubnad osobním vlakem, aby strojvedoucího s topičem
nu 1945. Samotné Černošice s bezprostředním okolím
a cestující varovaly, a pak proděravěly střelami ze svých
zažily tři takové nálety: 4. dubna, 21. dubna a 30. dubkulometů kotel parní lokomotivy… Tak vypadal obvyklý
na 1945. Dva z nich měly tragické následky: V prvním
scénář útoku amerických stíhacích letadel neboli hloubpřípadě kulky usmrtily železničáře Emanuela Šmejkala
kařů či kotlářů v Čechách na konci druhé světové války.
z Dolních Mokropes, ve třetím případě exploze pumy
Hloubkaři se stali každodenní součástí života v tehdejzabila pány Šimanovského, Táboříka a Kluse.
ším protektorátu, jak se můžeme dozvědět v četných
Přednáška Filipa Vojtáška, spoluautora knihy Bomby
obecních a městských kronikách, stejně tak si je vybana Květnou neděli, o hloubkařích spojená s promítáním
ví leckterý pamětník. Jejich přítomnost znamenala pro
dobových fotografií se uskuteční ve středu 29. 5. v 19
mnohé z obyvatel Čech první zkušenost s TAM
leteckými
hodin v černošickém
TAM Mraveniště
srdečně zveClub
na Kinu.
Pavel Blaženín, odbor kultury
a vůbec vojenskými akcemi spojenců. Platí to i o ČerPetr Kubín, os Aqua Incorrupta
nošicích, které leží na důležité trati z Prahy do Plzně,

Kočárková Rallye
Chodecký Závod Kočárků
neJen pro Tatínky

Kočárková Rallye
v neděli 19. května 2013

FOTO: Petr Kubín

-- Na drážním náspu mezi Černošicemi a Mokropsy stojí dochovaný
sloupek prostřelený za války
střelou ze spojeneckého letadla
tzv. hloubkařem či kotlářem . --

Vyhlášení vítězů proběhne na zahradě u sokolovny (Fügnerova ul.). U sokolovny bude od 10 do 12
hodin probíhat i další program – soutěže rodinných
týmů v dobrodružně záchranářském duchu a ukázka hasičské techniky. V případě špatného počasí se
program přesune do sokolovny.

TAM TAM Mraveniště srdečně
na 9:30
Cho-hod.
Časzve
srazu:
decký Závod Kočárků neJen pro Tatínky.
Start:
křižovatka
Závodit mohou rodiče s dětmi
v kočárku
či ul. Říční a
Lhoty
na trakaři a děti s vlastními kočárkya Z.
a jinými
vozítky. Kostýmy a podobnéCíl:
recese
vítány
ul. Z. Lhoty
Upozornění:
a odměňovány!
u vlakového nádraží
Z tohoto důvodu bude uzavřena ul. Zdeňka LhoKdy: v neděli 19. května 2013Černošice
ty v daný den 19. 5. v čase od 9.30 do 11.00 h
Čas srazu: 9.30 hod.
mezi křižovatkami s ul. Kazínskou a Říční (vyjma
Start: křižovatka ul. Říční a Zd. Lhoty
Vyhlášení vítězů: zahrada u Sokolovny (Fügnerova ul.) těchto křižovatek). Děkujeme za pochopení!!!
Cíl: ul. Zd. Lhoty u vlakového nádraží Černošice
Kostýmy a podobné recese vítány a odměňovány!

Adoptuj králíka
„z Náruče do náruče“

Závodit mohou rodiče s dětmi v kočárku či na trakaři
a děti s vlastními kočárky a jinými vozítky.

Fotbalové narozeniny hvězd v Lipencích

VNa
případě
špatného
počasí
se program
přesune
lipenecké
hřiště
se po
dvou letech
vrátído
slavné
Sokolovny.

osobnosti fotbalu, hokeje, ale i divadla či showSoučasně budou
probíhat
businessu.
V sobotu
22. června se tu sejdou na
akci
nazvané
Fotbalové
narozeniny Lipence 2013
Soutěže rodinných týmů
aneb Přijďte slavit s námi! Své kulaté narozeniny

tu oslaví Ivan Hašek (50), Vladimír Šmicer, Jan
Koller a Jakub Kohák (40). Součástí akce je i zábavný program pro celou rodinu.
Jaroslav Kábele, Sokol Lipence

Projekt adopce ručně vyrobeného látkového
králíčka vznikl díky vedoucí výtvarného atedobrodružně záchranářském duchu
liéru Karin Řehákové a dobrovolnice prov OS
Náruč Kláře Veselé. Ty přenesly nápad výroby a ukázka hasičské techniky
na zahradě Sokolovny od 10 do 12 hod.
králíka do výtvarné dílny pro uživatele sociální
rehabilitace, která probíhá v galerii Modrý doZ tohoto
důvodu bude
ul. Zdeňka Lhoty
v daný
den 19.
5. v čase od
9:30 do
meček. Na výrobě králíků se
tak podílejí
lidé uzavřena
Černošický
sbor
Mifun
navázal
přátelství
a uměleckou spolupráci s dětským sbo11:00 h mezi křižovatkami s ul. Kazínskou a Říční (vyjma těchto křižovatek).
se zdravotním postižením, kteří
jsou
v
Modrém
rem Maria Rosenkranz z Frankfurtu nad Mohanem. Sbory plánují vzájemné náDěkujeme za pochopení!!!
domečku zaměstnáni.
vštěvy, při kterých děti nazkouší společný program a uspořádají několik koncertů.
Každý z králíků dostává originální „adopční
Společně s hostujícími profesionálními hudebníky představí skladby J. S. Bacha,
list“, kterým jeho majitel podpoří a ocení práci
W. A. Mozarta, B. Brittena, ale i třeba lidové písně z obou zemí.
a snahu lidí se zdravotním postižením. Pomůže
Vzájemná inspirace a obohacování v hudebních
Jeho repertoár se pohybuje v oblastech klasicjim tak zapojit se do „zdravé“ společnosti.
dovednostech
však
není
zdaleka
jediným
cílem
ké, lidové i jazzové nebo zcela současné hudby.
Pomožte nám rozšířit „adopci“ králíků mezi
projektu. Děti budou bydlet v hostitelských rodiNa svá vystoupení zve pravidelně špičkové profesvé rodiny a přátele. Udělá radost nejen děnách,
aby
nahlédly
úplně
zblízka
do
života
zahrasionální hudebníky a vedle svého dirigenta Jiřího
tem, ale i dospělým jako hezká dekorace.
ničních přátel a ověřily si jazykové schopnosti.
Polívky spolupracuje při zkouškách s mnoha exOriginálního králíka lze zakoupit v kavárně
Frankfurtský
dětský
sbor
diriguje
Karin
Mayle
terními lektory, kteří dětem pomáhají s konkrétModrý domeček v Řevnicích. Díky ruční výro– Polivka, absolventka vysokých škol v Heidelní problematikou od hlasové výchovy po výuku
bě můžeme vyrobit králíka na zakázku podle
bergu a Frankfurtu. Za osm let své existence si
cizích jazyků.
Vašeho výběru velikosti nebo dekoru látky.
sbor již získal značný respekt širokého publika,
V Černošicích je možné slyšet výsledky práce
Cena dle velikosti max. 500 Kč.
zejména díky nastudování několika dětských
obou sborů v sobotu 1. 6. od 19 hodin v modPřijďte se podívat, určitě si vyberete.
oper od Benjamina Brittena. Stejně významnou
litebně Církve Bratrské. Koncert bude bez poZa OS Náruč Karin Řeháková,
část repertoáru tvoří duchovní hudba, kterou prachyb atraktivní pro širokou veřejnost, na klavír doKlára Veselá a Šárka Hašková
videlně zpívají ve svém „domácím“ kostele Maria
provodí Jan Polívka a další vynikající muzikanti.
Rosenkranz.
Pro děti, které chtějí zpívat a myslí to vážně, je
FOTO: os Náruč
Dětský sbor Mifun pracuje v Černošicích
určitě Mifun zajímavou a jistě smysluplnou altera dalších místech v okolí Berounky od roku 2011.
Jiří Polívka
nativou.

Mifun vystoupí společně se sborem z Frankfurtu

Prázdniny v Kryštofu
Chcete, aby si vaše děti oblíbily angličtinu a naučily se ji beze strachu používat? Pak je v červenci
můžete přihlásit na příměstský tábor v Černošicích.
Anglická školka a škola Kryštof totiž nenabízí pouze
dvě výukové hodiny angličtiny denně. S Kryštofem
se děti do angličtiny doslova zanoří. Rodilí mluvčí
se jim věnují po celý den – při výuce, hrách, vý22

letech, svačinách i obědech, oblékání, procházkách. S češtinou prostě u nás nikdo nevystačí a ani
neobstojí. Ještě intenzivněji se angličtině můžou
věnovat na táboře ve Špindlerově Mlýně. Více na
www.klckrystof.cz.
Marcela Polová, KLC Kryštof

z města a okolí

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Knížky pro dospělé :
AMIS, Martin: Těhotná vdova – román se odehrává na zámku v jihoitalské
Kampánii, kde hlavní hrdina se svou přítelkyní a její kamarádkou tráví léto roku
1970. Autor zkoumá proměnu vztahů
mezi muži a ženami, k nimž vedla feministická revoluce, a dochází k závěru,
že nenaplněná očekávání často končila
zklamáním a pocitem promarněného
života;
BENKOVÁ, Jana: Máš, cos chtěl,
miláčku – román o hazardování s láskou. Příběh o tom, jak se ze zakřiknuté
mladé ženy postupně stává žena sebevědomá, která ví, co chce;
BYRNEOVÁ, Lorna: Andělské poselství naděje – esoterika, astrologie.
Nová kniha irské autorky, která má od
nejútlejšího věku výjimečnou schopnost vidět anděly a komunikovat s nimi;
GREEN, John: Hvězdy nám nepřály
– zajímavá a citlivá knížka o šestnáctileté Hazel, která trpí rakovinou a sblíží
se s Augustem, jemuž se podařilo tuto
nemoc překonat. Ti dva mladí lidé se
výborně doplňují, a navíc je spojuje
originální pohled na život i na chorobu,
která je postihla;
GROSSMAN, David: Žena prchá
před zprávou – nová kniha úspěšného izraelského spisovatele;
KABÍČEK, Jaroslav: Kolmý déšť –

výbor ze zcela neznámého a dosud
nepublikovaného básnického díla významného překladatele ruské poezie.
Verše vybral, uspořádal a k vydání připravil Petr Borkovec;
KNOPP, Guido: Sen o světové říši
– literatura faktu. Kniha o koloniálních
snech, válkách a dobrodružstvích císařského Německa;
MANKELL, Hennig: Vrazi bez tváře
– detektivka;
MAYLE, Peter: Psí život – memoáry
chlupatého stvoření neznámého původu, toulavého psiska, kterého jednoho
dne našla autorova žena opuštěné na
pokraji jedné vesnice v Provenci;
MITCHELL, David: Tisíc podzimů
Jacoba de Zoeta – román od autora bestselleru Atlas mraků, historický
román s exotickým nádechem, úžasnými zápletkami a děsivými námořními
bitvami;
MLYNÁŘOVÁ, Marcela: Asi nejsem
ženská – humorný román;
ROTH, Philip: Nemesis – námětem
románu je epidemie dětské obrny zuřící v létě 1944 ve stínu světové války
a její následky na pospolitou, na rodinu
orientovanou komunitu Newarku a její
děti;
VÁŇOVÁ, Magda: Náhoda nebo
osud – brilantně napsané příběhy lidí,
kterým náhoda změnila osud.

Knížky pro děti a mládež :
BŘEZINOVÁ, Ivona: Johanka z parku – čtivá a humorná knížka pro děti do
deseti let;
HERGÉ: Tintin – Případ hluchavka
– komiks;
NORTONOVÁ, Mary: Pidilidi – napínavé vyprávění o zvláštních bytůstkách
– pidilidech, kteří žijí skryté v domácnostech obyčejných lidí a půjčují si
u nich vše, co potřebují k živobytí.
Jakmile je však lidé přistihnou, musí
půjčovníčci dům opustit;
ŽÁČEK, Jiří: Krysáci jsou zase spolu
– další napínavá a legrační dobrodruž-

ství krysáků Huberta a Hodana, sádrového trpaslíka Ludvíka a potkana Edy;
Vlaky a železnice – děti se dozvědí
spoustu zajímavých informací o různých tématech. Na obrázcích pak vyhledají předměty, které tam nepatří, ale
také ty, jež se tématu týkají.
Upozorňujeme čtenáře, že z
důvodu nemoci bude knihovna do
odvolání otevřena v tyto dny:

Po 13.00–18.00
St 13.00–19.00
Pá 9.00–11.30
Děkujeme za pochopení

inzerce

inzerce

Mgr. Markéta Halbychová
Martina Krudencová

LÉČEBNÉ MASÁŽE SHIATSU

• Léčíme bolesti pohybového ústrojí,
pooperační a poúrazové stavy
• Pomůžeme Vám zlepšit fyzickou kondici
• Poradíme Vám, jak své tělo správně používat

uvolnění napětí a stresu

komplexní péče o Vaše tělo založená
na poznatcích tradiční čínské medicíny
obnovení vnitřních sil

Smlouva se zdravotní pojišťovnou
ČPZP(205) a ZPMV (211)

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

Ostatní za přímé platby - není nutné doporučení od lékaře

posílení samoléčebných schopností organismu

MUDr. Daniel Žižka
– rehabilitační lékař, neurolog
Mokropeská 2027, Černošice
(centrum Vráž – nad hračkářstvím Bambule)
e-mail: fyzio.cernosice@seznam.cz
www.fyziocernosice.cz
Nutné telefonické objednání na čísle: 603 14 11 55

odstranění fyzických i psychických problémů

KLASICKÉ A RELAXAČNÍ MASÁŽE
Ivana Švecová – certifikovaný terapeut Shiatsu
Mokropeská 2027, Černošice (centrum Vráž - vchod vedle hračkářství Bambule)

www.japonske-masaze.cz
objednání na tel. 737 955 117
23
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MS V LEDNÍM HOKEJI - 3.5. - 19.5. 2013
PŘÍMÉ PŘENOSY NA VELKÉ PLÁTNO

PRVNÍ MÁJOVÉ GRILOVÁNÍ

VSTUP: zdarma 20:00
ČERNOŠICKO-THEMARSKÝ VEČÍREK
hod
Spolek pro přátelství evropských měst a město Černošice Vás srdečně zvou
na přátelské posezení s občany našeho partnerkého města Themar. Můžete se
těšit na vystoupení Černošického masopustního orchestru pod vedením Pavla
Kopačky i pětatřicetičlenného themarského bigbandu. Srdečně zve město Černošice

VELKÝ BIG BAND -

VSTUP: zdarma

00:00
hod

VSTUP: 120,- Kč

20:00
hod
Júlia Karosi absolvovala hudební akademii Ference Liszta obor jazzový zpěv.
V roce 2009 vlastní kvarteto (zpěv, piano, kontrabas a bicí ) Kapela pravidelně
vystupuje ve všech maďarských a rakouských jazzových klubech a festivalech.
Repertoár se skládá většinou z originálních kompozic. Jejich zvuk je směs klasické hudby a moderního jazzu, jejíž provedení je navýsost delikátní a zároveň
průzračně zvučné.
Srdečně zve město Černošice

JULIA KAROSI QUARTET

LIVE

18.5.
so

LIVE

20:00
VORASBAND
VSTUP: 110,- Kč
hod
Sobotním večerem Vás bude provázet skvělá bluesová kapela z Neratovic
Vorasband, která jistě nadchne všechny skalní fanoušky blues. Ale i ten, kdo
není bluesovým fajnšmekrem, si přijde na své. Kapela se totiž vystříhala určité
monotónnosti, která u bluesových kapel vždy hrozí, zařazuje písně v různých
tempech i náladách. Zejména svoji pestrostí skladeb si získává neustále větší
počet fanoušků.

20:30
hod
páteční večer. Jejich veliký hit "Zachraň co se dá" a další báječné skladby zahrají
ve složení: Stanislav Maciarz - basa, zpěv, Miloš Novotný - zpěv, kytara,
Roman "Tolja" Krajdl - bicí, Jakub Fišer - klávesy, zpěv, Pavel Marcel - kytara, zpěv.

20:00
hod

Srdečně zve město Černošice

VSTUP: 50,- Kč
11.5. CALIMOOCHO AND HIS CRAZY HELPER
Club Kino Černošice Vás srdečně zve na večer plný dobré zábavy, tance
so
a skvělé hudby. Prvních 25 příchozích dostane 1x MOJITO zdarma!!!
DJ
17.5. BAM & MILOŠ NOVOTNÝ
VSTUP: 130,- Kč
Tato výborná plzeňská pop-roková kapela přijede do Club Kina zpříjemnit
pá

VSTUP: 150,- Kč - předprodej v trafice na nádraží

netista Stanislav Chmelík, který byl i u zrodu kapely v roce 1958. Spojení Jitka
Vrbová a Hot Jazz Praha je možno vídat ve všech předních jazzových klubech
nejen po Praze. Druhá tvář zpěvačky Jitky Vrbové je hudba ve stylu country. Ve
spojení se Standou Chmelíkem jako kytaristou, se kterým spolupracuje od roku
1984, vystupují ve dvojici na různých festivalech, v klubech a trampských slezinách po celé republice.

20:00
10.5. JITKA VRBOVÁ, STANDA CHMELÍK A HOT JAZZ PRAHA
První jazzové nahrávky Jitky Vrbové se objevily začátkem osmdesátých let hod
pá
spolu s dalšími zpěvačkami jako je Eva Olmerová, nabo Eva Pilarová v doproLIVE vodu kapely Hot Jazz Praha. Tuto kapelu po letech obnovil saxofonista a klari-

7.5.
út
LIVE

12:00
hod
Začínáme grilovat a je se opravdu na co těšit. Speciality z různých mas, ryb
a zeleniny Vás jistě nenechaní na pochybách, že Club Kino umí a pokud k tomu zaGASTRO svítí jarní sluníčko, bude posezení v letní zahrádce skutečným balzámem.

4.5.
so

3.5.
pá
LIVE

sedět doma - fandíme společně v Clubu Kino.
SPORT Nebudeme
Vyberte si Vaše utkání a rezervujte si včas místo u stolu.

3.5.
pá

KV

N
E
T
Ě
19.00

VSTUP: 100,-Kč

19.00

VSTUP: 50,-Kč

10.00
11.00

VSTUP: 70,-Kč

19.00

VSTUP: 300,-Kč

20.00

VSTUP: 250,-Kč

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

DJ

hod

19:00
hod
Srdečně zve město Černošice
VSTUP: 50,- Kč 20:30

o hloubkařích v Černošicích a okolí spojená s promítáním dobových fotografí.

31.5. DJ BUNDA A VÓĎA
Skvělá nálada, super muzika a úžasné míchané nápoje.
pá

PBESEDA

18:30
hod
hudební kariéru. Na cestě za hudbou procestoval spoustu míst – z Louisiany
do Texasu a přes Mexiko až do Prahy, kde se v r. 1991 usadil. S kapelami The
Lazy Pigs a Band of Jakeys natočil již sedm alb, na kterých hraje svůj nefalšovaný americký folk-hillbilly, honky tonk a country blues. Doprovodnou skupinu
tvoří zkušení čeští muzikanti, kteří za sebou mají spolupráci s interprety mnoha
zvučných jmen, jako jsou Robert Křesťan a Druhá Tráva, Ramblin Rex atd.

29.5. HLOUBKAŘI V ČERNOŠICÍCH A OKOLÍ
VSTUP: ZDARMA
st
Přednáška Filipa Vojtáška, spoluautora knihy Bomby na Květnou neděli,

LIVE

28.5. JIMMY BOZEMAN & THE LAZY PIGS
VSTUP: 120,- Kč
Jimmy Bozeman - Americký písničkář, který má za sebou téměř třicetiletou
út

permanentní vstupenka: st. 22.5. - so 25.5. - 400,- Kč
permanentní vstupenka platí též jako sleva ze vstupného ve výši 50,- Kč na neděli 26.5.
celý festivalový program na www.jazzcernosice.cz

26.5. POOGIE BELL BAND (USA)
ne

25.5. FIVE BONS
so JUSTIN ECHOLS QUARTET (USA)
JURAJ GRIGLÁK & COMPANY (SK)
AL YAMAN

24.5. AVION SWING BAND
19.00
VSTUP: 250,-Kč
pá STEVE WALSH BAND (USA)
MARTA TÖPFEROVÁ & PAVEL LIŠKA - “MILOKRAJ”
LUBOŠ ANDRŠT BLUES BAND

BIG BAND BISKUPSKÁ
TOMÁŠ SAVKA
MARTINA TALPOVÁ
A PĚVECKÝ SBOR ARIETTA ŽIROVNICE

23.5. BIG BAND BISKUPSKÁ
A PĚVECKÝ SBOR ARIETTA ŽIROVNICE
čt
(koncert pro školy)

22.5. MIFUN, TRITONUS PRIEST A SÓLISTÉ
ŠESTET
st

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 1.5. V CLUBU KINO ČERNOŠICE

JAZZ ČERNOŠICE 2013
22.5. - 26.5.
z města a okolí

