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Věra Čáslavská patronkou budoucí sportovní haly
Autor studie: Ing. arch. Peter Sticzay
Projektant: Grido architektura & design

-- Nová moderní tělocvična by se mohla začít stavět již příští rok. --

Sedminásobná olympijská vítězka, důležitá osobnost české historie a občanské
společnosti, čestná předsedkyně Českého olympijského výboru a také černošická
občanka, paní Věra Čáslavská, přijala náš návrh stát se patronkou budoucí sportovní
haly u ZŠ Černošice-Mokropsy. Velmi si toho vážíme.
Město Černošice je mezi námi prověřenými
městy České republiky s počtem obyvatel kolem 6500 osob jediným, které nemá žádnou
opravdovou tělocvičnu (pomineme-li malý sálek ve škole a malou tělocvičnu v sokolovně).
Tento nedostatek velmi omezuje možnosti
sportovního vyžití dospělých, mládeže i dětí.
Přitom naše město je plné mladých a aktivních
lidí – průměrný věk je tu nižší než ve zbytku
kraje, důraz na zdravý způsob života asi vyšší. Ve městě působí řada sportovních spolků,
kterým ale více či méně chybí vhodné prostory
pro jejich činnost (nejde jen o volejbal, basket,
ale třeba u fotbalistů o zimní kondiční přípravu
apod.).
Stejně tak mezi 25 školami celé republiky,

které mají 700–800 žáků, je ZŠ ČernošiceMokropsy podle našeho průzkumu jedinou
školou, která nemá žádnou tělocvičnu. Ostatní
mají často i dvě (viz tabulka na str. 5). Škola
je největší v okrese Praha-západ, ale tělocvik
(běh) ostudně probíhá například na mírně skloněné příjezdové asfaltové komunikaci u školy.
V posledních 3 letech žádali jsme o podporu krajský úřad i ministerstva (školství i financí).
Podali jsme žádost o dotaci z programu MŠMT,
ale jeho zaměření nám dávalo minimální šanci. Jiné vhodné dotační programy nebyly již
k dispozici a ani se aktuálně nechystají.
Mezitím do prvních tříd nastoupilo dalších
101 dětí…

Příští veřejné zasedání zastupitelstva
se koná ve čtvrtek 17. 10. od 19.00 v Club Kinu a další 28. 11.

pokračování na str. 5

Problémy v distribuci
Informačního listu během léta
Česká pošta v Černošicích v létě „zkoušela“
alternativní způsob doručování propagačních
a informačních materiálů. Zpětně víme, že výsledkem bylo, že někteří z Vás 2–3 měsíce
Informační list nedostali, jiní našli naopak ve
schránce více výtisků. Na základě naší stížnosti dala nová manažerka obvodu Beroun
instrukci vedoucí černošické pošty, aby IL
opět nosily listovní doručovatelky. Věříme,
že distribuce tohoto čísla již proběhne bez
problémů.
Pokud Vám některé číslo chybí, přečtěte si jej prosím na městském webu zde:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/
informacni-listy/

Uzávěrka příštího čísla IL
je v pondělí 14. 10. v 10 hodin.
1

z radnice

Velký průlom – město má získat 7000 m2 pozemků
pod základní školou!
Po třech letech našeho jednání s majiteli pozemků pod základní školou ČernošiceMokropsy konečně došlo k zásadnímu posunu. Výsledkem jednání je dohoda, že
město dostane darem do svého vlastnictví 7 000 m2 pozemků, pokud zbývající část
území (cca 5600 m), které je dnes stejným majitelům v této lokalitě blokováno pouze
pro občanskou výstavbu (v územním plánu modrá plocha OV), změníme na stavební
parcely na rodinné domy.

dar městu

změna na BR1

parčík a parkovací stání k budoucí tělocvičně
(pro ni pozemek již máme připravený hned vedle
budovy prvních tříd).
Odborná inženýrská studie (viz obrázek) nám
potvrdila, že pozemky toto vše opravdu pojmou
a že existuje varianta s nulovou bilancí přesunů zeminy (tj. bez příliš drahých zemních prací). Cílem
studie bylo jen toto ověřit, ale konkrétní® způsob
řešení, pokud se dohodu podaří dotáhnout do
zdárného konce, bude ještě předmětem diskuze.
Na žádost majitelů také bude další zástavba
podmíněna zpracováním urbanistické studie,
což je vítaným dokladem snahy o kvalitní budoucí využití těchto ploch.
Víceúčelové sportoviště
Výše uvedenou Černošice
dohodu ve formě darovací
smlouvy s majiteli, která obsahuje i podmínku
změny funkční plochy ostatních pozemků na plochu pro bydlení, schválilo zastupitelstvo města
na zasedání 17. září. Zároveň zařadilo návrh příslušné změny na uvedených pozemcích do tzv.
1. změny ÚP, která již
probíhá a vyvrcholí schváSituace vymezeného
lením nové podoby územního
plánu vplánu
létě 2014.
prostoru na územním
Součástí dohody není žádné ujednání o pozemcích, které obdobní majitelé vlastní v jiných
částech města, zejména na tzv. náměstí 5. května („Měchury“). Pouze jsme se ústně dohodli,
že jejich budoucností se budeme zabývat samostatně po realizaci aktuálního návrhu.
Město již v současné době vlastní v ploNa závěr zbývá konstatovat, že bude-li město
še dnešního pole pozemky o celkové rozlo- snad již za rok vlastníkem těchto 7000 m2 poze 7 781 m2 (parc. č. 2657/20, 2657/17,
zemků a zároveň má základní představu o buZbývající část pozemku 2657/10 o výměře 25 208m2
2659/1, 2660 a 2666). Pokud k nim získá
doucím využití, je to výborné východisko k přípozemek parc. č. 2657/21 a vyznačenou část pravě žádostí o dotace z budoucích evropských
pozemku 2657/10, celkem dalších 7000 m2,
programů v letech 2014–2020, kde bychom
bude zde schopno kromě již plánované tělocvič- mohli získat prostředky na faktickou realizaci
ny postavit standardní atletický ovál délky 200 m
těchto zatím virtuálních plánů.
s vnitřním hřištěm a dalšími plochami, letní třídu
Filip Kořínek
umožňující využití také jako jeviště u přírodního
Situace a vizualizace na straně 4
amfiteátru (pro školní a veřejné akce), menší
SUNCAD, s.r.o.
náměstí Na Lužinách
Praha 13, 155 00
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18-08-2013
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Situace volnočasového areálu u ZŠ Černošice-Mokropsy
autor studie: Suncad s. r. o.
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Jednou větou...
• Elektřinu a plyn nakupovalo znovu také město, tentokrát společně s dalšími obcemi, které
jsme přizvali – Všenory, Lety, Řevnice, Hlásná
Třebaň, Srbsko; nákup proběhl 11. září na Českomoravské komoditní burze Kladno a přinesl
další úspory (např. snížení ceny za 1 MWh elektřiny nízkého napětí na 1.020 Kč).
• Po několika týdnech se podařilo dokončit odstranění následků větrné smršti, která na začátku srpna v aleji podél řeky na Radotín 30 topolů
porazila a dalších 60 hodně polámala; naše
Technické služby se tak zase mohly v plné síle
vrátit k běžné údržbě města a snažit se stáhnout
svůj skluz v nahromaděných úkolech. Letos již
ani vodu ani vítr, svatý Petře.
• Vrt na pitnou vodu v poli za bývalým zahradnictvím je od povodně stále zaplaven podzemními
vodami a vzorky opakovaně nevyhovují; i nadále
tedy odebíráme zvýšené množství dražší vody
z Prahy.
• Na jednání na radnici přijel úplně nový zástupce SŽDC, abychom znovu probrali, jaké jsou
požadavky a představy města na připravovanou
rekonstrukci železnice; dobrou zprávou na dosavadních průtazích je to, že mezitím snad dojde k certifikaci nízkých protihlukových zábran,
které umí snížit hlukovou zátěž, aniž by nenávratně esteticky zničily krajinu.
• Časopis Moderní obec se letos už podruhé
věnuje Černošicím, tentokrát redakci zaujalo
téma účasti občanů na spolufinancování rekonstrukcí okrajových a slepých ulic.
• Sedminásobná olympijská vítězka, důležitá
osobnost české historie a občanské společnos-

ti a čestná předsedkyně Českého olympijského
výboru, černošická občanka paní Věra Čáslavská, se stala patronkou naší zatím neexistující
sportovní haly u Základní školy v Mokropsech.
(Více info uvnitř IL.)
• Česká pošta nám „neumí“ vrátit pozemek,
který jí město před roky levně prodalo na výstavbu nové pošty – podle nařízení vlády o transformaci pošty z roku 2006 se nesmí zbavovat
žádného majetku nad 60 tisíc korun.
• Rada města vyhlásila konkurz na nového ředitele základní školy; přihlášky je možné podávat
až do 15. ledna, následně proběhnou pohovory
před konkurzní komisí atd.; nástup nového ředitele předpokládáme během příštího léta, tj. od
začátku nového školního roku.
• Firma KARIM se dostala do zásadního prodlení se stavbou hřiště u naší školy – na vině je
prý špatně objednaný materiál pro lanové prvky
ze Švédska a nemožnost tuto chybu včas napravit během letní dovolené švédského dodavatele;
k datu uzávěrky IL (16. 9.) platil předpoklad dokončení cca do konce měsíce září; za velmi nepříjemnou situaci – pro děti, družinářky i rodiče
– se velmi omlouváme, ač za ni město nenese
přímou odpovědnost.
• Rada města souhlasila se záměrem koupit
speciální užitkový vůz v ceně 2,1 milionu pro
naše hasiče, který výrazně zvýší jejich efektivitu
zejména při odčerpávání vody ze sklepů a studní, ale i při dalších krizových situacích; polovina
kupní ceny bude zřejmě kryta z již nasmlouvaného úvěru, kde díky úspoře stavebních nákladů
zbydou volné prostředky, druhou polovinu město zaplatí napřímo z rozpočtu 2014.
• Podařilo se dosáhnout průlomu v jednání

s majiteli pozemků pod školou – město jich má
získat 7000 m2 darem do svého vlastnictví za
podmínky změny územního plánu na menší sousední ploše; výsledný prostor bude dostatečný
pro budoucí výstavbu dalšího sportovního zázemí školy. (Více info uvnitř IL.)
• Po několika odkladech by k bagrování mělčiny u mokropeského fotbalového hřiště mělo
dojít na přelomu září a října.
• Na povodňové sbírce se v červnu a červenci
vybralo celkem 138 tisíc korun; dalších 75 tisíc
městu darovala společnost p. k. Solvent (provozovatel řetězce drogerií Teta); součet těchto částek pokryje nákup nového motoru na velký člun
naší jednotky, který už nebylo možné při povodni
v současném stavu účinně použít. (K povodňové
sbírce najdete v IL samostatný text.)
• Rada města schválila nákup nových tiskáren
pro městský úřad, jimiž nahradí tiskárny dosud
pronajímané od firmy Complet na základě staré
smlouvy, která nešla dříve vypovědět; celkovou
změnou přístupu k řešení tisku ušetříme v řádu
stovek tisíc korun ročně.
• O dalších důležitých rozhodnutích se dočtete
ve výběru ze zápisů rady a zastupitelstva uvnitř
listu.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz, tel. 604 851 754

Věra Čáslavská patronkou budoucí sportovní haly
pokračování ze str. 1

Podle nedávné webové ankety také veřejnost považuje
dostavbu tělocvičny/sportovní haly za nejvyšší prioritu. Díky
úspornému řízení rozpočtu města budeme mít v příštím roce
ušetřeno cca 8–10 milionů vlastních prostředků. Dále jsme
schopni přijmout úvěr cca 15–20 milionů Kč. Abychom mohli
záměr realizovat, schází nám 10–15 milionů. Celkový rozpočet
je dle projektu cca 42 mil. Kč. Zvažujeme už i oslovení možných dárců nebo veřejnou sbírku.
Na stavbu již máme zpracovanou projektovou dokumentaci.
Veškeré podklady jsou dostupné na www.mestocernosice.cz
v sekci Projekty – Strategické záměry. Realizaci výstavby je
možné zahájit ihned po zajištění potřebných finančních prostředků. Snad se to podaří.
Filip Kořínek
Autor studie:
Ing. arch. Peter Sticzay

-- Hala vyjde na cca 42 milionů korun. --

Základní školy České republiky se 700–800 žáky – vybavenost pro tělesnou výchovu
(skutečnost k červnu 2012)
Město
Ulice
Kapacita Tělocvična
Rozměr
Dolní Němčí
Školní 606
700
2 tělocvičny
Zlaté hory
Wolkerova 712
700
2 tělocvičny
Jičín
Železnická 460
700
2 tělocvičny
18x12, 24x12
Sokolov
Švabinského 1702
700
2 tělocvičny
Plzeň
Terezie Brzkové 31
700
3 tělocvičny
245 m2, 245 m2, 750 m2
Strakonice
Jezerní 1280
700
2 tělocvičny
210 m2, 23,6x12,1
+ gymnastický sál
Zliv
Lidická 315
700
1 tělocvična + v zimě 22,40x11,9
sokolovna
Kostelec nad Černými nám. Smiřických 33
700
1 tělocvična +
lesy
2. stupeň chodí do haly
Kladno
Vodárenská 2115
700
2 tělocvičny
21x11
Praha 7
Umělecká 8
700
2 tělocvičny
6,85x24,5, 18,1x6,85
Černošice
Pod školou 447
710
(pouze sálek 100m2)
Klatovy
Tolstého 765
720
2 tělocvičny
Tábor
nám. Mikuláše z Husi 45 720
2 tělocvičny
7x15, 7x15
Pečky
Tř. Jana Švermy 342
720
1 tělocvična + v zimě
sokolovna
Praha 10 - Malešice Hostýnská 2
720
2 tělocvičny
26x17, 16x17
Praha 10 - Strašnice Brigádníků 14
720
1 tělocvična
11,89x22
Praha 3
Lupáčková 1
735
2 tělocvičny
Praha 1
Mikulandská 5
748
2 tělocvičny
Jemnice
Náměstí Svobody 88
750
2 tělocvičny
Nová Paka
Komenského 555
750
1 tělocvična - dva
tělocviky souběžně
Chomutov
Na příkopech 895
750
2 tělocvičny
Děčín
školní 1544
750
2 tělocvičny
Vimperk
Smetanova 405
750
2 tělocvičny
Volary
U nádraží 512
750
1 tělocvična - dva
24x12
tělocviky souběžně
Klatovy
Národních mučedníků 185 756
2 tělocvičny
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Jak si stojíme, aneb závazky, úvěry, dotace a investice 2011–2014
Končí třetí rok našeho volebního období a pracujeme na přípravě rozpočtu pro rok 2014. Dva dostatečně silné důvody pro
rekapitulaci, co se udělalo, co zbývá a co si můžeme dovolit.
Hned po volbách jsme sestavovali rozpočet pro rok 2011. S odřenýma ušima se ho podařilo sestavit vcelku vyrovnaný, na investice zbylo minimum.
Něco málo jsme dali na program spolufinancovaných oprav komunikací,
nutné investice do veřejného osvětlení, dostavbu vodovodního přivaděče
od Radotína. Z dnešního pohledu byl rok 2011 rokem bez investic. Provedli jsme reorganizaci a menší zeštíhlení úřadu, přesoutěžili jsme klíčové
dodávky.
Shodli jsme se na hlavních 5 investičních prioritách pro následující roky
– komunikace, tělocvična, kulturně-společenský sál, čistírna odpadních
vod (ČOV) a nový úřad (resp. prostory pro úřad, knihovnu, městskou policii
a poštu). Pro každou prioritu byl zvolen předpokládaný způsob financování.
Vnitřní dluh města v zanedbaných nebo neexistujících komunikacích jsme
po zpracování pasportu vyčíslili na částku, která byla zcela nad možnosti
městského rozpočtu, a tak jsme představili záměr zvýšit daň z nemovitosti
a díky tomu si moci vzít bankovní úvěry. Tříletý plán, pro který se zažilo označení „velký třesk“, byl od začátku podmíněn každoročním vyhodnocením
situace a rozhodováním o postupu v dalším roku. Od začátku bylo jasně
řečeno, že dokončení v původní podobě závisí na realizaci ostatních priorit.
Jak jsme na tom s 5 prioritami?
• Rekonstrukce komunikací – během 2012–2013 opraveno nebo vybudováno 29 ulic, včetně chodníků a inženýrských sítí (dle potřeby) – cca ZE
2/3 HOTOVO
• Tělocvična – zpracována projektová dokumentace, vydané stavební povolení, na účtech města postupně vytvářena finanční rezerva – PŘÍPRAVENO K REALIZACI
• Kulturně-společenský sál – dokončena jednání s investorem na základě
smluv z roku 2002, uzavřena kupní smlouva za 9,7 mil. Kč, získána dotace 0,5 mil. Kč na vybavení, sál uveden do provozu letos na začátku
září – HOTOVO
• Čistírna odpadních vod – zpracován projekt, podána žádost o dotaci –
úspěšná, historicky největší dotace 34 mil. Kč, vlastní financování bude
12 mil. Kč – ZAJIŠTĚNO, BUDE DOKONČENO 2014–2015
• Nové prostory pro městský úřad a další – připraven a schválen koncept
prodeje dvou stávajících objektů (spíš pozemků pod nimi), aby z výnosu
byla upravena a přistavěna vila Tišnovských, kde nově bude úřad, knihovna, městská policie a pošta; uspořádána architektonická soutěž, s vítězem smlouva na projekt; po schválení územního plánu v roce 2014 bude
možné přistoupit k prodeji pozemků a následně realizaci. – V PŘÍPRAVĚ
Další priority
• Dalším důležitým cílem je získání pozemků pod školou pro budoucí sportovní zázemí. Na jiném místě tohoto IL se dočtete, že se to zřejmě povede.
• V roce 2011 jsme dokončili stavbu Mateřské školy Vápenice (dotaci
15 mil. získalo předchozí vedení, celkový rozpočet byl 40 mil. Kč – byl
nutný úvěr).
• Rozvoj školy – s využitím dotací a investičního fondu školy proběhla rekonstrukce, přístavba a dovybavení kuchyně, zateplení budovy v ul. Komenského, staví se velké dětské hřiště.
Co se tolik nepovedlo?
• V roce 2012 jsme v zakázce na první skupinu ulic (vč. sítí VaK) dosáhli
menší úspory, než jsme doufali. Některé ulice také musely být rekonstruovány důkladněji (tj. i dráž), například po sejmutí vrchní vrstvy se zjistilo,
že pod ní nejsou vůbec žádné podkladní, není tedy co opravovat (např.
ul. Pod horkou).
• Kvůli prodlením v přípravě 1. změny územního plánu není zatím možné
přistoupit k jednání o prodeji pozemků pod budovou stávajícího úřadu
a pošty.
• Mimo jiné kvůli komplikovaným vlastnickým poměrům (vč. církevních restitucí) zatím nejsou k prodeji připraveny pozemky Na Pískách, z nichž výnos
měl směřovat na spolufinancování tělocvičny.
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• Neuspěli jsme s žádostí o dotaci na tělocvičnu.
• Kvůli nepříznivému vývoji daňových příjmů i poklesu státního příspěvku
jsme museli i opravy vodovodů a kanalizací krýt z úvěrů na komunikace místo vlastního rozpočtu, z úvěrového rámce nám to odčerpalo cca
7 mil. Kč.
• Nepodařilo se ani společným postupem starostů okresu Praha-západ dosáhnout toho, aby vláda přesměrovala špatně čerpané evropské fondy na
potřebné posílení kapacity základních škol v prstenci kolem Prahy.
Nyní v číslech…
Závazky a úvěry na začátku volebního období – k 31. 12. 2010
• komunikace (Slunečná) (r. 2004)
12.000.000 Kč
• kanalizace Husova (r. 2008)
1.722.000 Kč
• ul. Kladenská (r. 2008)
9.516.000 Kč
• Bike & Ride (r. 2008)
2.256.000 Kč
• ul. Střední (r. 2010)
4.803.000 Kč
• MŠ Vápenice (závazek 2010*)
25.000.000 Kč
ÚVĚRY CELKEM
55.297.000 Kč
• Smlouva na koupi sálu (2002)
10.000.000 Kč
CELKEM
65.297.000 Kč
* Město získalo v r. 2010 dotaci 15 mil. Kč, celkové náklady stavby (včetně
souvisejících služeb, vybavení apod.) ale činily 40 mil. Kč, tj. převzali jsme
s dotací i závazek dofinancovat rozdíl 25 mil. Kč (jedinou možností byl následně úvěr)

Nové úvěry přijaté v letech 2011–2013
Rekonstrukce komunikací (2012)
34.000.000 Kč
Rekonstrukce komunikací (2012)
30.000.000 Kč
Městská policie – vozy, radar (2012)
1.722.000 Kč
Rekonstrukce hasičárny (2013)
6.000.000 Kč
CELKEM
71.722.000 Kč
Dotace přijaté v letech 2011–2013
ROP cyklodoprava
Min. financí – rekonstrukce komunikací
Komenského ul.
Mateřská školka Vápenice
Puškinova ul.
MAS – vybavení kulturního sálu
Zateplení školy ul. Komenského
CELKEM

9.131.988 Kč
10.000.000 Kč
5.432.962 Kč
14.690.565 Kč
438.000 Kč
449.640 Kč
1.721.719 Kč
41.864.874 Kč

Další získané dotace, zatím nezúčtované (a nezahrnuté do investic níže)
Čistírna odpadních vod
33.833.719 Kč
Snížení prašnosti – čisticí vůz
1.728.000 Kč
Separace a svoz bioodopadu
1.755.000 Kč
DOTACE CELKEM
79.181.593 Kč
Uvedeny zde nejsou další dotace, přijaté na počítačové vybavení městského
úřadu, strategické dokumenty, certifikaci ISO apod.
Významné investice v letech 2010–2013
V tabulce uvádíme pouze hlavní, již dokončené investice ve smyslu klíčových priorit, investice zásadní a viditelné. Nejsou zahrnuty další projekty
v hodnotě dalších 20–30 milionů, včetně investic do veřejného osvětlení,
systému VaK (automatická tlaková stanice Vráž, technologie), oprav výtluků
komunikací, investice ve škole (přístavba kuchyně, vzduchotechnika), ve
školce (výměna rozvodů a související rekonstrukce) a další. Zahrnuty nejsou
také investice do informační a kancelářské techniky úřadu, vybavení hasičů,
nákupu automobilů pro úřad, policii a technické služby apod. – i toto jsou
fakticky i účetně investice.
Hlavní investice 2010–2013
Rekonstrukce a výstavba komunikací
Vodovod + kanalizace
Vodovodní přivaděč Radotín (cca)
Cyklotrasy, vč. sanace svahu

74.971.386 Kč
7.260.212 Kč
3.700.000 Kč
13.134.124 Kč

z radnice
Rekonstrukce hasičské zbrojnice (cca)
Městská policie (auto + radar)
Mateřská škola Vápenice (cca)
Kulturně-společenský sál (cca)
Zateplení ZŠ Komenského ul. (cca)
CELKEM

6.000.000 Kč
1.722.000 Kč
40.000.000 Kč
10.700.000 Kč
3.221.719 Kč
160.709.441 Kč

Jak byly tyto hlavní investice financovány?
- z dotací
41.864.874 Kč
- z úvěrů
96.722.000 Kč
- z vlastního (cca)
22.122.567 Kč
(z toho sál cca 10,25 mil. Kč, Komenského cca 6 mil. Kč, vodovodní
přivaděč 3,7 mil. Kč, zateplení cca 1,5 mil. Kč)*
* Také všechny neuvedené menší investice (viz komentář výše) byly hrazeny zejména přímo z rozpočtu města, pouze ve třech případech skrze investiční fondy Základní školy a MŠ Karlická.

Co to znamená všechno dohromady?
Bilance závazků 2010–2014
Na začátku volebního období:
závazky 2010
65.297.000 Kč
Během let 2011–2014
nové úvěry
+71.722.000 Kč
splacené úvěry
- 47.956.000 Kč
uhrazení závazku na sál
- 10.000.000 Kč
závazek dostavby ČOV
+ 6.000.000 Kč
Na konci volebního období:
Závazky ke konci 2014
85.063.000 Kč
(z toho 59.822.000 nové úvěry + 19.241.000 staré úvěry + 6 mil. ČOV –
k dotaci 34 mil. Kč je třeba 12 mil. vlastních, z toho 6 mil. zaplatíme ve 2014)

Rekonstrukce komunikací od roku 2011
DOKONČENO (32 ulic, vč. těch v realizaci do konce roku 2013)
-

Berounská*
Domažlická (část)
Erbenova
Havlíčkova
Husova
Chebská
Chrudimská*
Jansova
Jedlová*
Jičínská
Jihlavská
Jižní
Karlická

-

Klatovská
Libušina (část)
Měsíční (část)
Na Ladech (část)
Na Poustkách
Nerudova
Ostružinová (část)*
Pardubická
Pod Horkou
Pod Višňovkou
Riegrova (část)
Rumunská
Slunečná

-	Střední (část)
- Táborská (část)
- Tyršova
- V Kosině
- V Mýtě
- Větrná (část)
- chodník Vrážská
- chodník Kladenská
-	chodník přejezd
Mokropsy

PRIORITA PRO DALŠÍ KOLA REKONSTRUKCÍ
(odhadované celkové náklady cca 35 mil. Kč bez VaK)
Budějovická
Čapkova
Domažlická (část)
Dr. Janského (část)
Gogolova
Hradecká
Javorová (část)
Jiráskova

-

K Lesíku
Lermontova
Majakovského
Mládežnická
Modřínová
Moravská
Mostecká
Na Ladech (část)

- Na Marsu
- Nad Statkem
-	Střední (část)
-	Školní (část)
-	chodník Dr. Janského
od přejezdu k pekárně

PROZATÍM ODLOŽENO, přehodnoceno na nižší prioritu, bude pouze
lokálně opraveno, nebo vyřazeno z plánu městských investic
- Boženy Němcové
- Bulharská
- Čajkovského
- Jabloňová
-	Kollárova (souk. inv.)
- Liberecká

Další komunikace nebo tělocvičnu?
Za této situace se zdá přijatelné – a předběžně byl takový záměr s pozitivním výsledkem konzultován i s naší financující bankou – vzít si příští rok další
a zatím poslední větší úvěr na investice do našich důležitých priorit. Vzhledem
k tomu, že se nepodařilo získat dotaci na tělocvičnu a zdržela se příprava prodeje pozemků na Pískách, navrhuji radě i zastupitelstvu – i místní veřejnosti
– aby tento úvěr ve výši cca 20–25 milionů byl směrován na stavbu sportovní
haly (tělocvičny) u základní školy, kterou bychom zahájili již příští rok na jaře.
Projekt rekonstrukcí komunikací by byl nejméně na rok přerušen.
Jistě nikoho netěší zvyšování finančního zadlužení města. Je ale nutné
vidět druhou stranu – mnohem vyšším tempem se daří snižovat vnitřní dluh
města a doplňovat dosud chybějící infrastrukturu a vybavenost, takže celkově se naše bilance zlepšuje.
Filip Kořínek

AKCE KONTEJNERY
PODZIM 2013
5. 10. od 8.00–12.00
n Mokropsy (Dr. Janského) n Černošice (Libušina)
n Černošice (Karlická) n Černošice (u kostela)

12. 10. od 8.00–12.00
n Černošice (Poštovní) n Mokropsy (u pekárny)
n Vráž (Husova – Majakovského)
n Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)

19. 10. od 8.00–12.00

* - ulice rekonstruována se zapojením spolufinancování ze strany občanů

-

Můžeme si dovolit další investice?
Konečně se dostáváme ke klíčové otázce, zda a jak můžeme postupovat s velkými investicemi do hlavních priorit dále. Z výše uvedených souhrnů vyplývá, jaké by bylo celkové zatížení města na konci našeho volebního
období (resp. na konci 2014) za předpokladu, že bychom se nepustili už
do žádné nové velké investice, tj. ani nestavěli tělocvičnu, ani komunikace, ani úřad, jen zrealizovali rekonstrukci ČOV (spoluúčast města v roce
2014 zhruba 6 mil. Kč).
Celkové závazky města by činily 85 milionů korun, tj. jen o 20 milionů
více, než když jsme správu nad městem přebírali. Přitom se realizovaly
velké investice za skoro 160 mil. korun, v příštích 2 letech prostavíme
ještě 46 milionů na ČOV, a z vlastního rozpočtu ještě za dalších 20-30 mil.
Kč menších investic. Je to díky tomu, že se podařilo také získat významné
dotace (40 mil. Kč) a díky masivnímu splácení úvěrů (splaceno 48 mil.).
Nejdelší nový úvěr je desetiletý, splácíme tedy velmi rychle a vytváříme tak
prostor další investicím.

- Libušina (část)
- Plzeňská
-	Pod Ptáčnicí (nová část)
- Poštovní
- Revoluční

-	Slovenská (nová část)
- Smetanova
- Srbská
- Tolstého
- U Mlýna

Ulice jsou uvedeny v abecedním pořadí. Ulice, které v tabulce nejsou vůbec uvedeny, buď nevyžadují celkovou rekonstrukci, nebo jsou to ulice, k jejichž výstavbě má dojít v rámci developerského rozvoje souvisejících stavebních parcel, nebo jsou to ulice slepé a okrajové, popř. v chatových osadách.

n Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
n Karlštejnská (u trafostanice)
n Černošice (Radotínská – Sadová) n Černošice (v Kosině)

26. 10. od 8.00–12.00
n Chatové osady n Na Vírku n Na Drahách (u hřiště)
n V Habřinách n V Lavičkách
Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům Mokropsy),
lednice – nebezpečný odpad (zdarma do TS), barvy, ředidla a jiné
chemikálie (zdarma do TS), bioodpad (větve, tráva apod. se sváží
každou středu z hnědých nádob určených na bioodpad.
Co můžete přivézt:
•	Objemný odpad z domácnosti: starý nábytek, koberce, linolea,
umyvadla, toalety, kuchyňské linky, matrace apod.
Co nemůžete přivézt:
•	Stavební odpad (střešní krytina, azbest, eternit, suť) ani zelený
odpad ze zahrádek
Svoz objemného odpadu je určen pouze pro občany Černošic
a pro majitele rekreačních objektů v Černošicích. Podnikatelé si
musí zajistit odvoz odpadů sami na své náklady.
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy kontejnerů, odpad ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali okolí.
Renáta Petelíková, vedoucí odboru technických služeb
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z radnice

Jak dopadla veřejná povodňová sbírka?
Celkově se ve veřejné sbírce vybralo cca
138 tis. Kč, samostatně město přijalo ještě dar
75 tis. Kč od společnosti p.k. Solvent. Další pomoc jsme přijali v materiální podobě a byla použita během povodňového stavu a následného
úklidu. Důležitým zdrojem pomoci byl stát, který
se zavázal uhradit veškeré přímé povodňové náklady. Celkově jsme uplatnili výdaje za 3,9 mil.
Kč, a z toho 3 mil. Kč již byly proplaceny. Z těchto peněz jsme zaplatili humanitární pomoc (stát
tentokrát neposílal kamiony, ale nakupovali jsme
sami), náklady na stravování dobrovolníků a hasičů, materiál a vybavení pro hasiče, úklidové
prostředky, drobnou techniku, urgentní opravy
techniky rozbité při zásazích, placené přesčasy
policistů a pracovníků technických služeb, stotisícové platby za svoz a uložení veškerého odpadu a zničeného nábytku atd. atd.
Co se týče pomoci postiženým lidem v zaplavené oblasti, město zajistilo mnoho desítek dobrovolníků z řad černošických občanů i dalších
organizací (zejména Červeného kříže), rozdávali
jsme nakoupenou i přijatou darovanou humanitární pomoc, hasiči čerpali sklepy, studně a tlakovým čištěním odstraňovali bahno z obytných
prostor. Na území Černošic nedošlo k žádnému
dramatickému případu, jako například k zásadnímu poškození trvale obývané nemovitosti, žádný
dům se nemusel strhnout. Podle našich zjištění
většina postižených měla svůj majetek pojištěn.

Detailní monitoring v Černošicích v koordinaci s námi provedla organizace Adra a rozdělila
zde finanční pomoc v celkové výši cca 600 tisíc Kč asi 35 postiženým domácnostem. Nemáme informace o žádných obzvlášť složitých
případech, jako například nepojištěné a přitom
zásadně poškozené domácnosti, rodině aktivně
hledající nebo naléhavě vyžadující další pomoc
apod., které by bylo nutné dále podpořit z městské sbírky.
Ze zkušenosti vyplývá, že největší pomoc pro
postižené povodní spočívá v práci naší hasičské
zásahové jednotky, a to nejen v kritických okamžicích záplav, ale také při následném odčerpávání vody a úklidu kontaminovaného bahna
apod. Při stále klesající akceschopnosti státního
hasičského sboru je město na vlastní zásahové
jednotce SDH Mokropsy závislé a její dobrá vybavenost je prvořadá. Jedná se o jednotku dobrovolnou – zajistit jejím členům kvalitní techniku
a ochránit i jejich vlastní bezpečnost je klíčem
k jejímu fungování.
Na základě diskuze v radě města, a s výslovným souhlasem tří z největších přispěvatelů do
sbírky (příspěvky 75 tis., 20 tis. a 10 tis. Kč),
jsme rozhodli výnos z povodňové sbírky směřovat v plném rozsahu právě do hasičské jednotky
- a to konkrétně na nákup nového motoru pro její
velký člun. Při letošní povodni nemohl být použit a museli jsme spoléhat na hostující jednotku

ze Severní Moravy, protože stávající motor již po
letech nemá potřebný výkon a v silném proudu
by nebyl použitelný a bezpečný. Cena nového
motoru je cca 200 tis. Kč a právě zhruba tolik
nám sbírka a dar dohromady přinesly.
Město standardně dává jednotce cca 2 mil.
Kč ročně. Letos probíhá rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice. Rada města také již
schválila nákup nového užitkového automobilu,
který pojme celou sadu vodních čerpadel a výrazně zvýší akceschopnost jednotky. Cena je
2,1 mil. Kč, z čehož půlku pokryjeme asi z úvěru
na rekonstrukci hasičárny, kde díky úspoře na
stavebních pracích zbudou volné prostředky,
druhou přidáme z rozpočtu. Také řešíme požadavek na přijetí jednoho placeného strojníka/
správce/hasiče na plný úvazek a zvažujeme nákup protipovodňových zábran pro ochranu ulice
Na Drahách a mokropeského fotbalového hřiště. Město si své jednotky cení a snaží se jí dle
svých možností vytvořit co nejlepší podmínky.
Posílení jednotky je tou nejúčinnější pomocí
největšímu počtu rodin, resp. komukoliv, kdo se
při příští povodni dostane do ohrožení života.
Město definici veřejné sbírky od začátku nastavilo tak, že takovéto užití výnosu je plně v souladu s účelem. Děkujeme všem dárcům, kteří do
sbírky přispěli. Jejich dar je důležitou pomocí
dobré věci.
Filip Kořínek, starosta

Hala, komunikace, sál, čistírna a radnice – jak jsme na tom?
Vzhledem k celkovému vývoji našich investičních priorit (viz text na str. 6–7) jsem
radě a zastupitelstvu navrhl, aby město v příštím roce pokud možno zahájilo stavbu sportovní haly i za cenu odložení rekonstrukcí dalších komunikací do dalšího
roku.
Původně měla být stavba haly částečně financována z dotace a zčásti z prodeje pozemků
Na Pískách. Dotace nám ale byla odmítnuta
a pozemky ještě nejsou plně připraveny k prodeji. Proto navrhuji změnu postupu a stavbu
haly předřadit, tj. třetí a zatím poslední větší
úvěr použít na ni – rekonstrukce ulic se tím pádem posune a rozloží v čase. Budoucí výnos
z prodeje pozemků můžeme použít k předčasnému splacení úvěru a pokračovat v řešení
poslední skupiny komunikací. Tento postup je
v souladu s původní koncepcí „velkého třes-

ku“, že se po jednotlivých letech bude situace
vyhodnocovat a postup upravovat podle vývoje
tak, aby byly zajištěny všechny priority, nejen
rekonstrukce ulic.
V dalších třech prioritách se daří postupovat
podle očekávání. Kulturní sál (10 mil. Kč) jsme
zaplatili a dokončili z vlastních prostředků. Na
čistírnu odpadních vod (46 mil. Kč) jsme získali 34milionovou dotaci a 12 milionů by měl
pokrýt v příštích dvou letech vlastní rozpočet;
stavba začne na jaře. A na adaptaci a přístavbu
vily Tišnovských pro potřeby úřadu, městské

policie a knihovny chceme získat zdroje zejména prodejem pozemků pod stávajícím úřadem
a pod služebnou policie – k tomu bude možné
přistoupit v příštím roce po schválení územního plánu. Přesnější odhad nákladů budeme
znát po dokončení projektové dokumentace,
jejíž zadání vítězi architektonické soutěže již
schválila městská rada.
Výraznou prioritou do budoucna pak bude
další rozšíření kapacit a vybavenosti naší základní školy – dostavba tříd v podkroví, vybudování centrálních šaten, a výstavba atletického
oválu vedle budoucí tělocvičny (viz samostatný
text). Na tyto záměry budeme v příštích letech
usilovat o zdroje z evropských dotačních programů období 2014–2020.
Filip Kořínek, starosta

Výsledky aukce plynu a elektřiny pro domácnosti
Historicky první aukce elektřiny a plynu se 30. července zúčastnilo
246 černošických domácností (společně s dalšími obcemi). Celkem
se za Černošice soutěžila spotřeba energie v hodnotě 12,2 milionu
Kč, a výsledná cena je 8,2 milionu – tj. úspora cca 4 miliony, resp.
32,5 %. Za všech 85 obcí, které v aukci byly zastoupeny, činí úspora
52,5 mil. Kč!
V srpnové aukci, které se zúčastnila druhá část černošických domácností (později přihlášených), bylo dosaženo úspory 26,15 % na
zemním plynu a 32,4 % na elektrické energii.
Konkrétní úspora každého účastníka závisí samozřejmě na tom, jak
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dobrou nebo špatnou cenu měl doposud, ale skoro pro všechny je
úspora nejméně 20 %. (Pro úplnost, nákup se týká pouze silové elektřiny a samotného plynu, které tvoří asi 40 % u elektřiny a 80 % u plynu
z celkového vyúčtování běžné domácnosti – zbytek jsou distribuční
a jiné poplatky, daň aj.)
Organizátor aukce po aukci postupně účastníky kontaktuje s výzvou
k podpisu nových smluv s vítězným operátorem. Na konci srpna a září
se již na kontaktním místě podepisovaly smlouvy účastníků červencové aukce; ty srpnové to k datu uzávěrky tohoto IL teprve čeká.
Filip Kořínek

z radnice

„Vyúčtování“ červnových povodní
Podobně jako v roce 2002 napáchaly i letošní červnové povodně v našem
městě obrovské škody. Jak velké byly? Jak probíhalo či ještě probíhá jejich
odstraňování? A z jakých zdrojů jsou náklady financovány? Přinášíme krátké
shrnutí.
• Odhadované škody jsou celkem 49 mil. Kč, z toho
o z toho 23 mil. Kč pozemní komunikace,
o 3,6 mil. Kč kanalizace,
o 363 tis. Kč přečerpávací stanice (oprava čerpadel),
o 726 tis. Kč čistírna odpadních vod (vyčištění),
o	484 tis. Kč vrty (odčerpávání, čistění a oprava elektroinstalací, čerpadel,
alarmu),
o 250 tis. Kč stavby civilní ochrany,
o 531 tis. Kč vodojem,
o 360 tis. Kč studny,
o	600 tis. Kč poškození migrační prostupnosti a ekologické stability krajiny,
o 366 tis. Kč dopravní prostředky,
o 3,6 mil. Kč nemovitý majetek podnikatelských subjektů,
o 15 mil. Kč nemovitý majetek fyzických osob nepodnikajících.
o 1,1 mil. Kč ostatní.
• Prvotní náklady, tedy náklady na „první povodňovou pomoc“ a odstranění
škod tak, aby mohlo být zasažené území vůbec užíváno jako např. nákup materiálu (chemie, čisticí prostředky), drobného hmotného dlouhodobého majetku
(vysoušeče, čerpadla, pily), nákup vody, paliv a energie, opravy (auta, hasičská
technika), ochranné pomůcky, nouzové ubytování a stravování evakuovaných
a zasahujících osob, úklid komunikací, odvoz a likvidace povodňového odpadu
apod., jsou vyčísleny na 3,9 mil. Kč.
• O celou částku prvotních nákladů požádalo město Krajský úřad Středočeského kraje a dosud jsme z této částky obdrželi 3 mil. Kč, další část bude projednávat zastupitelstvo kraje na konci září.
• Město obdrželo dar od Středočeského kraje ve výši 160 tis. Kč na odstranění škod způsobených povodní (nebylo více specifikováno) z fondu hejtmana
kraje.
• Na financování následků povodní město také vyčerpalo svoji vlastní krizovou

rezervu 0,5 mil. Kč, ostatní náklady zatím hradilo z vlastních prostředků na úkor
dalších plánovaných výdajů.
• Město vyhlásilo povodňovou sbírku – na jejím účtu se sešlo 138.067 Kč (do
data uzávěrky IL) – o použití peněz rozhodne rada města.
• Od pojišťovny jsme dostali zatím 2.1 mil. Kč
• Vyúčtování poskytnutých dotací na krytí prvotních nákladů po povodních
musí být předloženo krajskému úřadu do konce listopadu 2013.
• Město v současné době realizuje likvidaci dalších následků povodní –
opravy komunikací, čištění kanalizace, opravy technologií ve vodojemu
a vrtech, opravy ČOV…
Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru

Přehled škod, které se hradily z peněz proplacených pojišťovnou
ČOV:
1. Vyplacená záloha:
Čištění poškození po povodni
473.610 800.000
Čištění jemných česlí
79.355
Zabezpečovací systém
2.850
Oprava vyústění
55.515
Komunikace:
Habřiny-oprava komunikace
444.016
Kanalizace:
2. Vyplacená záloha:
čištění ul. Karlštejnská
119.640 1.300.000
čištění ul. Dr.Janského
877.700
čistění ul. Ukrajinská
191.520
Městská pláž
Úprava městské pláže
33.588
Vodojem Radotínská
oprava automatického řízení
5.288
VRTY – Radotínská
zabezpečení
16.930
Čerpací stanice (Topolská, Ukrajinská, Radotín.)
Čištění a oprava
289.710
Investováno:
2.589.722 Zálohy: 2.100.000
pozn.: Zatím žádná z těchto pojistných událostí není ukončena a nebylo
doplaceno pojistné plnění.

Mobilní volání pro město o dalších 32 % levnější
V roce 2011 Černošice ve své historicky první
elektronické aukci dosáhly úspory 71 % na nákladech na mobilní volání. Smlouvu jsme tehdy
podepsali na dva roky, takže letos nadešel čas
k novému jednání.
V uplynulých měsících jsme všichni zaznamenali vlnu snižování cen za mobilní služby a příchod nových hráčů, tzv. virtuálních operátorů.
Věřili jsme, že i pro město Černošice se tak otevřel prostor pro další snížení nákladů.
Oslovili jsme několik operátorů s poptávkou
nejen na samotné mobilní volání, ale i na systém sledování pohybu vozidel městské policie
a technických služeb. Osloveny byly společnosti
T-Mobile, Telefonica O2 a GTS Novera. Posledně jmenovaná společnost, která je virtuálním
operátorem, však nepředložila akceptovatelnou
nabídku s ohledem na strukturu a výši tarifů.

Po zralé úvaze jsme se tentokrát rozhodli nepoužívat elektronickou aukci, ale zůstat
u standardního obchodního jednání. Vzhledem
k celkové výši zakázky nebylo nutné postupovat
formální procedurou dle zákona o veřejných zakázkách a ušetřené administrativní úsilí i náklady
obě strany ocenily.
Konkurenční nabídky T-Mobile a Telefonica O2
byly diskutovány a upravovány v několika kolech
jednání. Díky zvolenému postupu a částečně
i díky optimalizaci tarifů se nakonec podařilo docílit snížení úhrady za poskytované služby o dalších cca 32 %, a to u dosavadního poskytovatele, tj. O2. Nabídka T-Mobile byla o kousek méně
výhodná, navíc by přechod znamenal jisté dodatečné náklady a instalaci nového systému pro
sledování automobilové flotily. Formálně proces
završila rada města, která odsouhlasila zvolený

postup a přímé zadání zakázky (podpis smlouvy)
se společností Telefonica O2, jejíž nabídka byla
doporučena jako výhodnější. V nejnižším tarifu
budou zaměstnanci města mít na volání 100 volných minut za celkovou cenu 75 Kč/měsíc, střední tarif s 300 minutami je za 190 korun a nejvyšší
s 1000 minutami je za 360 Kč. Samozřejmostí je,
že mezi sebou navzájem si všichni zaměstnanci
města navíc volají zcela zdarma. SMS rozhlas nás
bude stát 1.500 korun měsíčně, bez ohledu na
počet rozeslaných zpráv. Jako závěrečný bonus,
který se ale v hodnocení nebral nijak v potaz, pak
byl městu nabídnut zaměstnanecký program s výhodnými tarify také pro soukromé telefony pracovníků města a pro jejich blízké.
Filip Kořínek, starosta
Ivana Novotná-Kuzmová, vedoucí odboru
vnitřních věcí

Přesahy větví do ulice

Důležité upozornění – varování!

Děkujeme všem občanům, kteří reagovali na naši výzvu k odstranění přerůstající zeleně, která byla uveřejněna v minulém
vydání informačních listů.
Současně však chceme upozornit vlastníky nemovitostí,
kteří ještě takto neučinili, aby v co nejkratší době provedli ořez
zeleně, která přerůstá z jejich pozemků do chodníků a komunikací a ohrožuje tak bezpečnost průchodu či průjezdu.

Upozorňujeme všechny občany města, že v tomto období dochází k neetickému chování neznámých osob, které se vydávají za pracovníky svozové
firmy a vybírají jakýsi příspěvek na věnec či pohřeb zesnulého kolegy.
Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně jedná o podvodníky, kteří zneužívají důvěry a laskavosti občanů, se svozová firma Rumpold od těchto osob
distancuje.

Renáta Petelíková

Michaela Stuchlíková
Rumpold, provozovna Černošice
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z radnice

Z 93. jednání Rady města Černošice – 12. 8. 2013
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice schvaluje 1) celkový
počet zaměstnanců zařazených do MěÚ Černošice na 206 k 1. 9. 2013, 2) nový Organizační řád
MěÚ Černošice s účinností od 1. 9. 2013; ukládá
vedoucí odboru vnitřních věcí předložit návrh na
rozpočtové opatření, kdy bude známa výše platu
spojovatelky.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 71;
• souhlasí s doobjednáním opravy výtluků s použitím standardní metody výspravy s frézováním
a asfaltovou směsí u ŠLEHOFER stavební společnost, s. r. o., na základě provedeného měření za 145.341,70 Kč s DPH;
• souhlasí s nabídkou AQUACONSULT, s. r. o.,
na vybudování 5 tlakových kanalizačních přípojek pro nezastavěné pozemky v rekonstruované
ul. Pod Višňovkou za 39.987 Kč bez DPH (režim přenesené daňové povinnosti);
• schvaluje znění návrhu smlouvy o zřízení stavby pozemní komunikace v ul. Jedlová, Chrudimská a Berounská – slepá větev, Černošice;
• bere na vědomí předání nově vybudovaného
kulturního sálu (nebytové jednotky č. 2027/1)
od IBS-ROKAL, s. r. o., ke dni 23. 7. 2013;
• schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí mezi Městem Černošice a společností E.ON Energie, a. s., jejíž
předmětem je dodávka elektřiny pro nové odběrné místo – kulturní sál v Centru Vráž;
• bere na vědomí uznání závazků v souvislosti
s opravou poškozeného žulového retardéru
u ul. Jansova.
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Rada města Černošice souhlasí se zpracováním dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 25/2012
s United Architect Studio, s. r. o., IČ 25734695,
na zpracování podrobnějších podkladů pro návrh Změny č.1 ÚP Černošice v lokalitě Javorová
a V Lavičkách za cenu 68.880 Kč bez DPH.
ODBOR DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
smlouvy o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, pro zajištění virtuální univerzity 3.
věku.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice souhlasí s nabídkou na
zapracování dat o území a územních plánů do ge-

ografického informačního systému MISYS, předloženou Gepro, s. r. o., za 28.200 Kč bez DPH.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dovybavení kulturního sálu - část B - Nákup nábytku“
vyhlášené dne 23. 7. 2013; schvaluje 1) postup při zadávání části veřejné zakázky „Dovybavení kulturního sálu - část B - Nákup nábytku“
dle směrnice o zadávání veřejných zakázek při
nákupu židlí, typ dle návrhu Jestico&Whiles, 2)
výjimku z počtu předložených nabídek dle směrnice o zadávání veřejných zakázek; schvaluje 1)
postup při zadávání části veřejné zakázky „Dovybavení kulturního sálu - část B - Nákup nábytku“
dle směrnice o zadávání veřejných zakázek při
nákupu vybavení kuchyňky, 2) výjimku z počtu
předložených nabídek dle směrnice o zadávání
veřejných zakázek části;
• schvaluje postup při zadávání části veřejné
zakázky „Dovybavení kulturního sálu - část B
- Nákup nábytku“ dle směrnice o zadávání veřejných zakázek při nákupu stolů dle technické
specifikace;
• schvaluje postup při zadání části veřejné zakázky „Dovybavení kulturního sálu - část B - Nákup nábytku“ dle směrnice o zadávání veřejných
zakázek při zadání výroby recepce;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci na
veřejnou zakázku Nákup multifunkčních a tiskových zařízení; souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku; jmenuje
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek:
M. Šebek, V. Novotná a O. Havlíček, náhradníci
O. Gerstendörfer, A. Hrabáková a I. NovotnáKuzmová;
• schvaluje smlouvu o výuce anglického jazyka;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Vzdělávání v měkkých dovednostech“; souhlasí s vyhlášením zadávacího
řízení na tuto veřejnou zakázku; jmenuje komisi
pro posouzení a hodnocení nabídek: I. Novotná-Kuzmová, Š. Slabihoudková a V. Novotná,
náhradníci A. Hrabáková, D. Mašková a S. Kopačková;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup 2 nových automobilů
Škoda Fabia“; souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku; jmenuje
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek:
O. Gerstendörfer, V. Novotná a I. Novotná-Kuzmová, náhradníci P. Blaženín, S. Kopačková
a S. Mihal.

RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje nákup povodní poškozeného materiálu od Probo-Petr Machara, Nový Bor za
144.478 Kč pro SDH města Černošice;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 72 (financování provozu kulturního sálu);
• schvaluje dohodu o využívání obecního kamerového systému obce Řitka.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) finanční dar ve výši 5.000 Kč, 2)
rozpočtové opatření č. 63
• schvaluje Smlouvu o dodání radaru DR 300;
• souhlasí 1) s vyloučením uchazečů: č. 2
DOMSTAV, s. r. o, a uchazeče č. 3 ARCADIS
CZ, a. s., pro nesplnění profesních kvalifikačních předpokladů dle zadávací dokumentace, 2) s výběrem nejvhodnější nabídky STRIX
Chomutov, a. s., na zhotovení akce „Zabezpečení svahu v ulici V Lavičkách proti sesutí“ za
877.592,72 Kč bez DPH;
• schvaluje odvolání proti usnesení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Praha-západ č. j. OR-560/2011210 ze dne 6. 8. 2013;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 74;
• bere se souhlasem na vědomí potřebu navýšení rozpočtu MŠ Vápenice na rok 2013
o 121.960 Kč; ukládá MŠ Barevný ostrov
provést odvod z investičního fondu do rozpočtu
zřizovatele ve výši 776.927 Kč;
• bere se souhlasem na vědomí potřebu navýšení rozpočtu MŠ Topolská na rok 2013
o 6.053,06 Kč;
• bere na vědomí zprávu z jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek („Dovybavení kulturního sálu - část A - Nákup audiovizuální techniky“); souhlasí s výběrem nabídky
uchazeče Zdeněk Altynski, IČ: 70136238, za
417.363 Kč bez DPH jako nejvhodnější;
• bere na vědomí zprávu z jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek (Veřejná zakázka „Dovybavení kulturního sálu - část C osvětlení jeviště“); souhlasí s výběrem nabídky
uchazeče WD Lux s. r. o., za 109.824 Kč bez
DPH jako nejvhodnější;
• bere na vědomí zprávu z jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek (Veřejná zakázka „Dovybavení kulturního sálu - část D - pódium“); souhlasí s výběrem nabídky uchazeče
Šiba Plus, s. r. o., za 87.015 Kč bez DPH jako
nejvhodnější.

Z 94. jednání Rady města Černošice – 26. 8. 2013
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice:
• jmenuje na základě Pravidel škodní komise
J. Blažkovou tajemníkem škodní komise s účinností od 1. 9. 2013;
• bere na vědomí vzdání se funkce ředitele ZŠ
Černošice PhDr. Zdeňka Mouchy, CSc. ke dni
31. 8. 2013; pověřuje Mgr. Jitku Kahounovou
od 1. 9. 2013 řízením ZŠ Černošice než bude
jmenován nový ředitel; ukládá odboru školství,
kultury a cestovního ruchu vyhlásit konkurs na
ředitele ZŠ Černošice.
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ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
ze dne 14. 1. 2013 o pronájmu pozemku parc.
č. 1160 v k. ú. Černošice, 2) Dohodu o splátkách nájmu v celkové výši 8.450 Kč po dvou
částech;
• souhlasí s prodloužením doby nájmu bytu č. 2
ve Slunečné č. p. 627 o jeden rok, t. j. do 31. 7.
2014;
• bere na vědomí nabídku MUDr. J. Piskáčka na
pronájem nabízeného nebytového prostoru - 1
místnosti v přízemí budovy bez č. p. v Srbské ul.

ve výši 15.600 Kč ročně; souhlasí s uzavřením
nájemní smlouvy;
• schvaluje znění smluv o zřízení stavby pozemní
komunikace v ul. Berounská (slepá větev), v ul.
Chrudimská a v ul. Jedlová v Černošicích;
• souhlasí 1) s uzavřením smluvního dodatku č.
1 na akci „MŠ Karlická - výměna rozvodů studené a teplé vody“, 2) s cenovou nabídkou S.V.A.,
s. r. o., na stavební práce a dodávky požadované objednatelem a neuvedené v původním
rozpočtu;
• souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zateplení ZŠ Komenského

z radnice
v Černošicích“, kterým se cena díla navyšuje
o 347.285,79 Kč bez DPH v souvislosti s realizací nepředvídatelných změn spojených s rekonstrukcí budovy;
• souhlasí s cenovou nabídkou Chládek a Tintěra a.s. na provedení nutných oprav objektu ZŠ
Komenského ve výši 114.882,98 Kč bez DPH;
schvaluje rozpočtové opatření č. 77.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí nabídky Telefónica O2, T-mobile a GTS Novera; souhlasí 1) s postupem při
zadání veřejné zakázky na mobilní služby dle části třetí bodu 5. 1 směrnice o zadávání veřejných
zakázek, 2) s uzavřením smlouvy se společností
Telefónica O2 Czech republic, a. s.;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup zásahového vozidla pro
JSDH“; souhlasí s vyhlášením této veřejné
zakázky; jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek: L. Jochová, A. Hrabáková, P.
Wolf, S. Kopačková a T. Havlík, náhradníci I.
Novotná-Kuzmová, R. Petelíková, F. Kořínek, P.
Blaženín aj. Prskavec;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem
a p. k. Solvent, s. r. o., o poskytnutí daru
75.000 Kč;
• bere na vědomí právní stanovisko ve věci vlastnictví pozemků parc. č.3989/1 a 3988 v k. ú.

Černošice (pan K. B.); trvá na vlastnickém právu
města k těmto pozemkům; souhlasí se záměrem prodeje pozemků parc. č. 3988 a 3989/1
o celkové rozloze 323 m2 v k. ú. Černošice za
cenu min. 500 Kč/m2.
RŮZNÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 75 a 79; bere
na vědomí rozpočtové opatření č. 80;
• souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky za
3.900 Kč měsíčně za úklid kulturního sálu na
Vráži, kterou předložila firma David Dvořák, Reklamní činnost - Správa budov.
• souhlasí s odprodejem nepotřebného vozidla
MP, a to Škoda Fábia 1.4., rz: 4S6 40 44, za
odhadní cenu 10.000 Kč;
• schvaluje program 27. zastupitelstva města
Černošice.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci o jednání s paní H.
ve věci splnění závazku darovat částku 73.000
Kč jako příspěvek na vybudovaný vodovodní řad
v ul. Radotínská v Černošicích; souhlasí s rozdělením úhrady do 3 splátek tak, aby byl závazek
splněn nejpozději do 30. 9. 2014;
• souhlasí s cenovou nabídkou Šlehofer stavební

•

•

•

•

•
•

společnost, s. r. o., na opravu chodníku a komunikace v Karlické ul. po provedené výstavbě nového veřejného osvětlení za 34.500 Kč
bez DPH;
souhlasí s cenovou nabídkou SUNCAD, s. r. o.,
pro zpracování zaměření pozemků pod ZŠ Mokropsy vč. stanovení hranic pozemků a zpracování studie tvarování pozemků ve 3D pro budoucí
možné využití jako sportoviště za 30.000 Kč bez
DPH; schvaluje rozpočtové opatření č. 78;
souhlasí s poskytnutím podpory z prostředků Státního zemědělského intervenčního
fondu ČR na spolufinancování projektu „Vybavení kulturního sálu Černošice,
13/018/41200/194/000812“ ve výši 449.640
Kč s podílem města ve výši 154.876 Kč;
souhlasí s poskytnutím podpory z prostředků
Státního fondu životního prostředí ČR na financování projektu „Likvidace následků povodní
2013 ve městě Černošice, akceptační číslo
06231342“ ve výši 145.795 Kč;
schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení pro kulturní sál v Centru Vráž k distribuční soustavě NN;
souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout
kulturní sál na Vráži;
souhlasí s objednáním 48 t průmyslové posypové soli v 25 kg pytlích za cenu 1,99 Kč za 1 kg
vč. DPH a dopravy.

Z 95. jednání Rady města Černošice – 9. 9. 2013
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• souhlasí s prominutím půlročního nájemného za
část pozemku parc. č. 4271/2 ve výši 9.116 Kč
vzhledem k jeho využívání firmou Ekostavby Louny v rámci rekonstrukcí místních komunikací; 2.
• souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Jestico +
Whiles na zpracování projektové dokumentace
na akci stavební úpravy a přístavbu vily Tišnovských za 600.000 Kč s DPH; 3.
• souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr
zhotovitele na akci „Veřejné osvětlení v ulicích
Kladenská a Jihlavská“ s přepokládanou cenou
302.500 Kč vč. DPH, schvaluje znění zadávací
dokumentace a návrhu smlouvy o dílo pro zhotovitele na tuto akci; 4.
• souhlasí 1) s prodloužením nájmu bytu č. 3
v Poštovní 228 paní J. S. na další jeden rok, t. j.
do 30. 9. 2014, 2) s uzavřením dodatku č. 1
k nájemní smlouvě;
• souhlasí s uskutečněním aukce na Českomoravské komoditní burze Kladno pro dodávku
plynu v režimu nad 630 MWh pro ZŠ Černošice
s termínem dodávky pro rok 2014;
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 91.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící
komise (Veřejná zakázka Vzdělávání v měkkých
dovednostech - výběr dodavatele); schvaluje
1) výběr nabídky uchazeče AHA PR Agency,
s. r. o., IČ: 28216563, za nabídkovou cenu
581.250 Kč bez DPH, jako nejvhodnější, 2)
vyloučení uchazeče Hana Tycová - STUDIO W,
IČ: 11218631, ze zadávacího řízení z důvodu
nesplnění kvalifikace, 3) vyloučení uchazeče
RNDr. Jiří Weinberger, CSc., TIMING Praha, IČ:

10139800, ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění kvalifikace; souhlasí s uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem.
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící
komise pro nákup 2 vozů Škoda Fabia; schvaluje 1) výběr nabídky uchazeče Auto Masarik,
s. r. o., IČ: 24188638, za nabídkovou cenu
332.190,41 Kč bez DPH jako nejvhodnější, 2)
vyloučení uchazeče AUTO ŠÍDLO, s. r. o., IČ:
26128098 z důvodů nepřeložení podepsaného
návrhu kupní smlouvy; souhlasí s uzavřením
smlouvy s vybraným uchazečem;
• bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek tiskových a multifunkčních zařízení; schvaluje výběr nabídky uchazeče Complet,
spol. s. r. o., IČ:17049041, za nabídkovou cenu
457.200 Kč bez DPH, jako nejvhodnější.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí ve
2. třídě MŠ Topolská dle schválené kapacity
(16 dětí) pro školní rok 2013/2014;
• schvaluje vyhlášení konkursu na ředitele/ředitelku ZŠ Černošice s termínem pro podání přihlášek
do 15. 1. 2014; ukládá odboru školství, kultury
a cestovního ruchu zveřejnit vyhlášení konkurzu;
• schvaluje 1) Nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor pro krátkodobý (komerční pronájem
kulturního sálu), 2) Nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor pro dlouhodobý (nekomerční
pronájem); souhlasí se zněním smlouvy o úklidu
kulturního sálu.
RŮZNÉ:
Rada města Černošice
• souhlasí s přímým nákupem materiálu pro vybavení volebních místností od KL-Trade, s. r. o.,
Příční 130/24, Brno za celkovou kupní cenu
21.955 Kč bez DPH;

• souhlasí s poskytnutím podpory z prostředků
Státního fondu životního prostředí ČR na spolufinancování projektu „Rozšíření separace a svoz
biologického odpadu ve městě Černošice“ ve
výši 1.755.000 Kč (90 % z celkových nákladů)
a rozpočtu města ve výši 195.000 Kč (10 % celkových nákladů);
• revokuje usnesení č. R/94/33/2013; souhlasí s objednáním 48 t průmyslové posypové soli
v 25 kg pytlích za cenu 2,41 Kč za 1 kg vč. DPH
a dopravy;
• souhlasí s vyřazením a darováním klavíru Scholze z evidence majetku v hodnotě 8331,22 Kč;
schvaluje darovací smlouvu na klavír Scholze ve
prospěch o. s. Chrámový sbor sv. Ducha.
DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ BODY
Rada města Černošice:
• stanovuje plat Mgr. Jitce Kahounové, pověřené
řízením ZŠ Černošice s účinností ode dne pověření řízením školy;
• souhlasí se zněním výzvy paní R. K. k vyklizení
bytu č. 8 v Karlštejnské ul. č. p. 259 po uplynutí
výpovědní lhůty z důvodu neplacení nájemného
a záloh na služby;
• schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Inovativní postupy na MěÚ Černošice“ do
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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 Magdaleny Košťákové. 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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z radnice

Z 27. zasedání Zastupitelstva města Černošice – 5. 9. 2013
Zastupitelstvo města Černošice:
• schvaluje dle stavebního zákona pokyny pro
zpracování druhého návrhu Změny č. 1 územního plánu Černošice;
• bere na vědomí informaci o schválení Darovací smlouvy mezi městem a p. k. Solvent,
s. r. o., na základě které město obdrží dar ve výši
75.000 Kč;
• bere na vědomí 1) dopis J. J. ze dne 23. 8.
2013 ohledně kontejnerového stání na pozemku
parc. č. 4728/4 v k. ú. Černošice v Topolské ulici, 2) informaci starosty města o dosud přijatých
opatřeních, zvažovaných alternativních řešeních
situace a ujednání s majitelkou výše uvedeného
pozemku; konstatuje, že svozové místo slouží
pro několik chatových osad a z tohoto důvodu
umístění kontejnerů uvnitř osady Pod Kazínem
nepovažuje za vhodné a navíc pozemek navrhovaný k umístění kontejneru (parc. č. 4728/1

•
•

•
•

v k. ú. Černošice) není zapsán na žádném listu
vlastnictví a svou šířkou nevyhovuje;
schvaluje rozpočtová opatření č. 80, 87, 88
a 90;
schvaluje navýšení příspěvku MŠ Topolská
na rok 2013 o 6.057 Kč a rozpočtové opatření č. 84; navýšení příspěvku MŠ Vápenice na
rok 2013 o 121.960 Kč a rozpočtové opatření
č. 85;
schvaluje Dodatek č. 2 zřizovací listiny MŠ Barevný ostrov;
schvaluje smlouvu č. 12121353 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí,
na základě které bude městu poskytnuta dotace
ze SFŽP ve výši 85.571,60 Kč; bere se souhlasem na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu, kterým bude městu
poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ve výši
1.454.717,20 Kč;

• schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru
č. 11997/12/LCD ze dne 25. 5. 2013 (rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice);
• schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru
č. 218-018-12 (1. etapa rekonstrukce komunikací – VT1) ze dne 13. 7. 2012;
• bere na vědomí 1) informaci starosty o dosavadním jednání se zástupci České pošty, s. p., 2) že
Česká pošta vyjádřila závazný zájem o pronájem
prostor v budoucí přístavbě tzv. vily Tišnovských
dle zveřejněného záměru; konstatuje, že podmínkou města Černošice pro uzavření nájemní
smlouvy na nový prostor je převod pozemku
parc. č. 471/10 o výměře 914 m2 v k. ú. Černošice (který byl v minulosti České poště, s. p.,
převeden dle kupní smlouvy ze dne 1. 12. 2004
výlučně pro účely stavby nové budovy České
pošty), s tím, že tento zpětný převod bude uskutečněn za obdobných cenových podmínek.

z vašich reakcí

K mariánské pouti
Chtěl bych poděkovat vedení obce za podporu mariánské pouti a zvláště závěrečného koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie (pozn. redakce – město koncert podpořilo grantem). Plný kostel lidí byl nadšen
provedením Dvořákovi Lužanské mše stejně jako já. Hezké je i to, že
řada muzikantů je z Černošic. Na pouť dorazili i poutníci z Prahy a z okolí, a protože děkovali mně, musím spravedlivě velkou část díku zaslat
i vám.

potlesk lidí z různých koutů Černošic nebral konce. Byla to skutečně
nádherná tečka za letošní mariánskou poutí.
Chtěl bych alespoň za sebe poděkovat městu za vstřícnost (především tu finanční), bez které by tyto krásné skladby v Černošicích nezazněly.
Děkuji
Hubert Poul

Zdeněk Skalický, Římsko-katolická farnost Třebotov (Černošice)

Na závěr letošní mariánské poutní slavnosti v neděli byl uspořádán koncert za štědré podpory města. Musím se s vámi podělit o úžasný zážitek,
který nemá obdoby. Myslím, že po organizační stránce ti, co předvedení
tohoto díla připravovali, se úkolu zhostili na výbornou, předchozí nácviky
v kostele a generální příprava celého koncertního tělesa, jež bylo poskládáno z pěveckého souboru ČKF a Pražských pěvců, předčilo očekávání všech přítomných v naplněném mariánském kostele. Úžasná byla
i účast vynikajících hudebníků z Černošické komorní filharmonie, což
koncertu dalo rámec pocitu, že takto kvalitní skladby nejsou tak vzdálené a určené jen pro významné hudební sály po Praze. Mnohaminutový

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Pavlovi Blaženínovi za organizaci kulturních akcí v Černošicích. Na těchto akcích je vidět, že je to
děláno srdcem. Letošní Mariánská pouť toho byla důkazem. Jsme rádi,
že v Černošicích máme někoho takového, kdo se o akce výborně stará.
Doufám, že takovýchto akcí bude jen přibývat.
Rodina Šlechtova a Mitášova

Rád bych poděkoval panu Pavlu Blaženínovi za neuvěřitelně obětavou
a úžasnou práci co pro nás obyvatele Černošic dělá. Jsem rád, že ho
tu máme.
Alexandr Coka

K Centru Vráž
Naivně jsem očekával, že proti Centru na Vráži
vedle nové modlitebny bude zřízen park. Aby občan měl kde usednout mezi stromy a květinami
na lavičku, pokochat se krásným dnem nebo
strávit chvíli v tiché meditaci.
Nic takového! Místo zeleně kvapem vyrůstá
obrovská stavba. Ze zeleně nekyne přeci žádný příjem. Tak se stává Centrum Vráž ještě více
jen shlukem budov a místem marného minulého
odporu občanů s minimem zeleně, s květinami
jen před květinářstvím, s nedůstojně umístěným
a chudě vyhlížejícím pomníkem obětem světových válek. Kdejaká vesnice má pěknější. Přilehlá Táborská ulice ztratila svůj přirozený tvar. Byla
seseknuta ploty, takže při současném nedostatku chodníku se chůze stává nebezpečnou. Opět
zájem developera válcuje zájem veřejnosti.
Centrum Vráž vidím jako synonymum podnikatelské dravosti. Dravosti, která se nerealizovala v Dobřichovicích, ale byla přenesena
k povolným zastupitelům Černošic, v minulosti
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i současnosti. Zmiňované Dobřichovice, všechna čest, se stále vylepšují. Rozlehlé zelené plochy a květinová výzdoba jistě lahodí oku jejich
obyvatel. Škoda, že nám nezbývá než závidět.
V. Sláma

Pozemek, na kterém vyrůstá nový objekt u Centra Vráž, byl stavební parcelou již v územním
plánu v roce 2006 a investor na něj získal
územní rozhodnutí v roce 2010. Zcela sdílím
názor, že by zde byl hezký veřejný prostor, třeba park s výhledem na Prahu. Současné zastupitelstvo a vedení města ale nemělo žádnou
možnost dříve schválená rozhodnutí změnit.
Osobně vnímám jako nevýhodu i to, že nový
objekt zastíní nejatraktivnější pohled na vedle
stojící moderní modlitebnu. Je ale těžké to vyčítat jen současnému investorovi, možná s tím
měl počítat již architekt při stavbě modlitebny.
I když byla postavena dříve, bylo už tehdy přesně dané, co územní plán povoluje hned vedle.

Zúžení Táborské ulice vnímám stejně jako Vy
spíše negativně, nicméně nový plot oddělil
soukromé stavební pozemky na základě platných plánů z minulosti. Je to všechno podobná
situace jako třeba stavba skladové haly v zeleném pásu u Radotínské ulice. I když se nám
tyto stavby nemusí líbit, a protože vznikají až
nyní, lidé za ně mohou přičítat odpovědnost
současnému vedení města, o jejich vzniku bylo
rozhodnuto již před roky. A my jsme zůstali bez
možnosti to změnit, aniž bychom vystavili město velkému riziku sankcí a náhrad škod. Ještě
několik takových případů asi zažijeme – např.
na Vrážské proti DPS a také na Dobřichovcké
před prodejnou železářství územní plán z let
2006/2010 umožňuje vznik větších objektů
bytového, resp. smíšeného charakteru. Územní
plán je k dispozici na městském webu – zde
je možné se podívat na již naplánovaný osud
dalších zatím volných ploch.
Filip Kořínek

z radnice

Názory zastupitelů
Po letní odmlce přinášíme opět rubriku Názory zastupitelů. Tentokrát jsem se na zastupitele neobrátila s konkrétní otázkou, ale tématem, kde kterému
mě inspiroval článek pana starosty v srpnovém Informačním listu s názvem „Proč se učit anglicky
aneb o blbé české povaze“.
„Neustále na všem hledat chyby a nepoctivé
úmysly. Typický prvek povahy mnoha lidí v naší
zemi. Jako starosta, který je v častém kontaktu s obyvateli města a pod kterého spadá úřad
s 200 zaměstnanci, se s ním také někdy setkávám. A považuji ho z hlediska jednání lidí za svého druhu největší problém české společnosti.
Co s tím dělat?….“ – píše starosta Filip Kořínek
v úvodu svého textu. (celý článek najdete v IL
srpen, ať už v tištěné formě nebo na www.mestocernosice.cz v sekci Informační listy)
Jaké jsou vaše zkušenosti? A co s tím dělat?
Dana Jakešová, editorka IL
● Karel Müller (Věci černošické): Jazyk
jako civilizující nástroj – text starosty Filipa Kořínka považuji za inspirativní a v mnohém trefný. Po
jeho přečtení jsem si opět uvědomil, jak důležité
jsou v politice zpětné vazby, negativní stejně jako
i pozitivní. Koneckonců jako v životě. Pokud totiž
vidíme pouze samá negativa, nejsme si vědomi
výdobytků, kterých bylo dosaženo, považujeme
je za samozřejmé a snadno je také můžeme ztratit (toto se velmi pěkně ukazuje například také
na vztahu mnohých občanů k evropské integraci). Pokud naopak vidíme jenom pozitiva (což je
u nás daleko méně častý příklad), nevytváříme
tím potřebný prostoru pro zlepšení. Ve své profesi se zabývám zkoumáním politiky, a proto vím,
že společnosti, které jsou dlouhodobě vystaveny
svobodě, mají bohatší jazykovou kulturu zpětných
vazeb. Odkaz starosty Kořínka na angličtinu proto
zcela sedí. Bylo by možno empiricky prokázat, že
anglosaské společnosti se vyznačují větší svobodou i konfliktností a civilizující síla jazyka jim
umožňuje nalézat zvladatelnou rovnováhu mezi
individuální svobodou a sociální soudržností. Jazyk je možné považovat za jakýsi indikátor sdílené
historické zkušenosti. Anglosaská kultura se podstatně déle, než například česká společnost, vyvíjí ve svobodných poměrech. Svoboda přirozeně
vede ke vzniku mnoha společenských konfliktů
a jazyk se v takovém prostředí stává důležitým civilizujícím nástrojem konfliktů, které samozřejmě
mohou společnost rozkládat a barbarizovat.
Také díky komunismu je česká společnost
na zpětné vazby chudá. Má to své negativní důsledky, neboť občané nedoceňují význam zpětné
vazby při kontrole a formování politických institucí. Pro občany ve veřejných funkcích je pozitivní
zpětná vazba nejen důležitou inspirací a motivací
k tomu, aby pokračovali ve veřejné službě, ale
také významný signál ohledně toho, zda jsou
občané spokojeni s jejich způsobem i obsahem
vládnutí. Kritické (negativní) vazby jsou pochopitelně stejně významné, ne-li významnější, pokud
však sklouzávají k aroganci či dokonce vulgaritě,
ztrácejí na účinnosti. Průměrný Brit, dříve než vyklopí sžíravou kritiku, projeví vůči kritizovanému
respekt a neopomene vyzdvihnout jeho přednosti. Kritika se pak lépe přijímá.
Také reakce na starostův článek z pera Jiřího

Jandy (IL září 2003, s. 11) mne velmi zaujala.
Jeho zkušenost z jižního Německa inspiruje k zamyšlení. Poukaz na pedantičnost staré babičky,
která trvá na tom, že na červenou není možné
přecházet přes přechod pro chodce, i když okolo
nejsou žádná auta ani děti, kterým je přece třeba nastavovat vzory, je určitě možné chápat jako
výraz nadměrné občanské konformity a poddajnosti. Když opomenu fakt, že taková ritualizace
pravidel, pro část Němců zřejmě typická, má pro
rozvoj demokracie také nepochybné výhody, na
zkušenosti pana Jandy mne zaujalo mimo jiné
i to, jak odvážně stará paní prosazovala potřebu,
aby také ve veřejném prostoru dospělí nastavovali
dětem vzory chování. Více zpětných vazeb tohoto
typu by české společnosti nejspíše prospělo.
Dále přidávám vlastní zážitek. Dějiště – malé
městečko na jihu Anglie. Procházel jsem se svým
20letým švagrem, který si uchovává jisté postpubertální návyky, ospalou rezidenční zástavbou.
Ptal jsem se kolemjdoucích na cestu a švagr si
mezitím prohlížel svůj zevnějšek v odrazu zadního skla u chodníku zaparkované instalatérské
dodávky. Dodávka byla zřejmě plná hodnotného
nářadí a materiálu. Znenadání se k nám přihnal
rozčilený pán v montérkách. Byl to nepochybně
majitel vozu, který zřejmě považoval mého švagra
za tipaře a agresivně ze sebe vyhrkl „can I help
you?“. Od té doby si kladu otázku, jaký by asi byl
český slovní ekvivalent, pokud by se podobná
situace přihodila v naší krásné zemi uprostřed
Evropy.
● Michal Strejček (Volba pro město):
Pokud pan starosta Kořínek v srpnovém IL píše,
že cituji „Neustále na všem hledat chyby a nepoctivé úmysly. Typický prvek povahy mnoha
lidí v naší zemi. Jako starosta, který je v častém
kontaktu s obyvateli města a pod kterého spadá
úřad s 200 zaměstnanci, se s ním také někdy
setkávám. A považuji ho z hlediska jednání lidí za
svého druhu největší problém české společnosti.
Co s tím dělat?….“, pak mám s jistou nadsázkou
jednoduchou odpověď: „staňte se starostou“!
Není to tak dávno, zhruba tři roky, kdy politické
hnutí, za které kandidoval, se vesměs chovalo
tak, jak popisuje. Jak vidno, převzetí přímé odpovědnosti bude asi tím nejlepším doporučením.
A nemusí jít rovnou o odpovědnost za obec, stačí
každý sám za sebe.
● Dalibor Ticháček (Nezávislí pro Černošice): Úvaha pana starosty Kořínka na téma
„Proč se učit anglicky aneb o blbé české povaze“ mne překvapila a zároveň i potěšila. Vysvětlím proč.
Také já se velmi často pozastavuji nad některými povahovými rysy lidí v naší zemi, také já je
nazývám typickou českou povahou. Sám pro
sebe tomu říkám „typická česká zaprděnost“.
Snad mi to spoluobčané odpustí.
„Neustále na všem hledat chyby a nepoctivé
úmysly“. Myslím si, že moc dobře chápu, jak to
bylo myšleno. A ještě bych doplnil další rys naší
české povahy – sousedův dvorek je pro nás nesrovnatelně zajímavější než ten náš. Skoro neustále ho pozorujeme a každou chvilku nám tam
něco vadí. Já mám rád zase přísloví „ať si každý
zamete před svým prahem“ a teprve potom ať se
s dobrými úmysly (tedy „pozitivní motivací a konstruktivním přístupem“) rozhlédne kolem a snaží
se hlavně pochopit a pomoci.
Trochu mám pochybnosti o těch „zkušenos-

tech ze spolupráce s britskými, irskými, americkými a asijskými partnery“. Ne že by je jistě pan
starosta neměl. Pochybnosti mám ale o tom, zda
jeho kontakty jsou tím přesným reprezentativním
vzorkem průměrné společnosti zmiňovaných
zemí. Asi bychom tam museli nějakou dobu žít,
potýkat se s každodenními problémy tamních
prostých lidí a řešit s nimi konflikty jejich života.
Pak bychom asi mohli více srovnávat.
A možná že bychom podobné problémy našli
i u jiných malých národů obklopených tak velkými sousedy, jako je dnes Německo, či dříve byl
SSSR. Minulými režimy nám odtud bylo importováno mnoho vzorů „hodných“ následování. Naši
předci se po dlouhou dobu učili němčinu, pak
jsme po 40 let bojovali s ruštinou, nyní se vcelku
oprávněně považuje za standard mluvit anglicky.
Naše mládež už o tom snad nepochybuje. Ale
pro mnohé naše dříve narozené spoluobčany je
to stále problém. Nicméně je za to neodsuzujme
a nediskriminujme je. Spíše se je snažme pochopit. Vždyť k tomu mají jisté historické právo
vzhledem k výše zmíněnému.
„Blbá česká povaha se také bojí“. Na tom také
něco pravdy je. Mnozí z nás však mají tolik negativních zkušeností a zážitků z předchozích konfliktů s úřady, nadřízenými či jinými autoritami, že
jen s obtížemi nacházejí odvahu upřímně projevit
svůj názor. I tady můžeme našim lidem asi přiznat
určité polehčující okolnosti. Chování vedoucích
politických špiček v této zemi svojí arogancí hraničící někdy až se zvůlí jistě na otevřenosti a sebevědomí nikomu v této zemi nepřidá. Mediální
masáž zdůrazňující vše negativní a skandalizující
někdy i zcela prosté věci je spíše zdrojem nekonečného znechucení a apatie, uzavření se do
světa vlastních problémů.
Je snadné odsoudit někoho či něco, těžší je
to pochopit. Ale když se nám to podaří, je pak
mnohem snadnější pomoci. Právě proto bychom
se měli hlavně učit umění naslouchat druhým
a přemýšlet o jejich argumentech, ale také i o jejich pohnutkách. Jsou deklarované názory těmi
opravdu skutečnými a zamýšlenými? Upřímnost
není malá ani velká. Buďto je, nebo není. Stejně tak pravda. Až si to uvědomíme a dokážeme
spolu otevřeně a konstruktivně komunikovat, pak
možná překročíme hranice „české kotliny“.
Jsem moc rád, že pan starosta Kořínek jako
vedoucí politický představitel naší obce našel
odvahu veřejně tento problém zmínit a zaujmout
k němu jasné stanovisko. Vážím si ho za to a děkuji mu. Kéž by tak otevřeně dokázali jednat
i ostatní autority. A nakonec, proč ne my všichni?
● Šimon Hradilek (Nezávislí pro Černošice): Deník The Times položil svého času Chestertonovi otázku, co by se mělo zásadně na světě
změnit. Chesterton odpověděl: „Vážení! Já. Srdečně, G. K. C. V této Chestertonově odpovědi
lze nalézt odpověď i na Vámi položenou otázku.
● Daniela Göttelová (Věci černošické):
Myslím, že obyvatelé české kotliny sami dobře
znají svoji povahu. Uznávám, že má i své horší
rysy, jako jsou brblání a frflání nad kdečím. Jistá pro nás typická pochybovačnost a kritičnost
k mocnářským rozhodnutím se však v historii
mnohdy osvědčila. Vytrhnout tedy jeden rys české povahy z kontextu ostatních a opomenout naši
tvořivost, smysl pro humor, pohostinnost a cit pro
spravedlnost, není fér. O nutnosti učit se cizím
jazykům snad nikdo nepochybuje.
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Pramínek roztančil jihočeský Písek
Folklorní soubor Pramínek se ve dnech 23. a 24. srpna zúčastnil XIX. ročníku
Mezinárodního folklorního festivalu Písek 2013. Soubor se zde představil v dětské
i dospělé sekci a sklidil velký úspěch jak ze stran diváků, tak ze strany organizátorů.
Pramínek společně se svojí lidovou kapelou předvedli tři pásma.
Poprvé se soubor představil na festivalu v pátek
v odpoledním pořadu v sekci českých dětských
soborů s pásmy „Tance a písně ze středních
Čech“ a „Tance a písně ze západních Čech.“
Ve večerním pořadu pak vystoupil v sekci českých dospělých souborů s pásmem „Kdo chce
býti veselý, do tance se dejme,“ jež je pásmem
složeným z písní a tanců ze XVI.–XVIII. stol. sebraných Otakarem Hostinským. Toto netypicky
lidové pásmo obzvláště zaujalo přítomné diváky
i ostatní soubory. V sobotu odpoledne potom
předvedl Pramínek svůj poslední výstup, a to
v hlavním festivalovém pořadu, kde se kromě
českých souborů představily i soubory z Lotyšska, Rumunska, Turecka, Anglie a USA.
Pro Pramínek byl tento festival jedinečným
zážitkem, který potěšil a obohatil nejen přítom-

né diváky, ale hlavně členy souboru a kapely. Velký dík za podporu patří ZUŠ Černošice,
Městu Černošice a jednotlivcům, bez kterých
by se účast na píseckém festivalu nedala vůbec
uskutečnit. Tito lidé jsou: vedoucí folklorního
souboru Pramínek Marcela Látalová, vedoucí
lidové muziky Pramínku Václav Polívka, všichni
muzikanti, tanečníci a další příznivci a podporovatelé souboru.

Zápis do tanečního oboru
Pokud chcete mít i vy nebo vaše děti takový
zážitek, jakým je například folklorní festival, tak
se neváhejte zapsat do tanečního oboru ZUŠ
a do Folklorního souboru Pramínek. Jak taneční obor, tak folklorní soubor Pramínek přijmou
do svých řad nové členy, a to děti od 4 let do
programu HRAJEME SI POHYBEM, děti od
5 let do PŘÍPRAVKY tanečního oboru, STARŠÍ
ŽÁKY do vyšších ročníků tanečního oboru a do
FOLKLORNÍHO SOUBORU PRAMÍNEK. Také
přijímáme hudebníky do KAPELY PRAMÍNKU.
Více informací o Folklorním souboru Pramínek při ZUŠ Černošice a tanečním oboru ZUŠ
Černošice najdete na www.praminekcernosice.
cz a www.zuscernosice.cz
Za soubor Pramínek Magdaléna Voldřichová
foto: Klára Šerých

Anglická družina
S novým školním rokem hned 2. září 2013
otevřelo nově vzniklé občanské sdružení
WONDER CLUB v Černošicích anglickou
družinu jako zajímavou alternativu klasické
školní družině. Její předností je menší počet
dětí ve skupině, možnost individuální práce
s dětmi, efektivní využití času stráveného
v prostředí s anglicky mluvícím učitelem.
Sdružení se tak přidalo k řadě pražských
škol, které již tento zajímavý projekt v minulých letech realizovaly. Nápad otevřít anglickou družinu vychází jednak z myšlenky
starého čínského přísloví „Učení v mládí rytí
do kamene, učení v stáří psaní do písku“
a jednak z ověřených pedagogických zkušeností, že nejvíce se dítě (i dospělý) naučí
prostřednictvím činnostního učení.
V anglické družině s dětmi pracuje rodilý mluvčí i česky mluvící lektor. Odpoledne
jsou tvořivá, hravá, s dostatečným množstvím pohybu a s pravidelnou a systematickou výukou angličtiny. Družina je v současné
době otevřena dětem z prvních až třetích
tříd, děti mohou docházet i jednotlivé dny.
Do budoucna připravujeme i konverzační
odpoledne pro starší děti, prázdninové tábory a spoustu dalších akcí.
A navíc – Wonder Club je umístěn v krásném rodinném domku s velikou zahradou,
který je vzdálen od ZŠ jen cca 300m (doprovod dětí ze školy je zajištěn) – přijďte se
podívat! Třeba hned v pátek 11. 10. na první PODZIMNÍ ZEMĚKOULENÍ !
za Wonder Club Vladimíra Ottomanská

Bazar dětských věcí
MC Tam Tam Mraveniště pořádá v neděli 13. října od 10 do 13 hodin v tělocvičně Sokola
tradiční bazar dětského a těhotenského oblečení, sportovních potřeb a dalších věcí pro děti.
Maminky stávající i ty nastávající, přijďte na14

Folklorní soubor Pramínek se svou lidovou kapelou

Říjen v mateřském centru Mraveniště
3. 10. Už vám někdy řekla maminka, že
létáte jako draci? Přijďte nám ukázat, jak to
vypadá a nějakého draka si určitě ponesete
i domů.
4. 10. Rozinkové mraveniště - zazpíváme si,
pohrajeme a můžete se těšit i na návštěvu víly
Rozinky.
10. 10. Leze ježek v lese, náklad neunese.
Pojďte mu do Mraveniště pomoci!
11. 10. Dráček Mráček. Co takhle dračí pohádka, tvoření i dračí dovádění. Tentokrát létání
povoleno!
17. 10. Razítkovací Mraveniště - vyrobíme si
bramborová razítka a orazítkujeme vše, co se
dá.
18. 10. Krásně to šustí, je to barevné a všude to poletuje, co to je? Přijďte to zjistit do
lístečkového Mraveniště.
24. 10. Lampionku sviť, už je na tě čas.
Hvězdy vyšly, my jsme přišli, večer bude náš!
Kdo bude mít nejkrásnější lampion? Přijďte si
kupovat! Oblečení od nejmenších velikostí pro
kojence, dále pro batolata děti předškolního
i nižšího školního věku většinou za velmi příznivé ceny. V průběhu bazaru bude otevřen přímo
v tělocvičně také dětský minikoutek.
Nově! Vzhledem ke kapacitě prostor je
nyní nutná registrace prodávajících na emailu: mraveniste@seznam.cz. Prodejní místo je

ho přichystat na Svatomartinský lampionový
průvod.
25. 10. Koulela se ze dvora, velikánská
brambora. Jste zvědaví, co všechno se dá
provádět s obyčejnou bramborou?
30. 10. Kaštanová zvířátka - nasbírejte si
kaštánky a přijďte si vyrobit kaštanové kamarády
1. 11. Blíží se Svatomartinský lampionový
průvod a my si na něj přichystáme fešácký
lampionek.
MC Tam Tam Mraveniště můžete navštívit
každý čtvrtek a pátek vždy od 9 do 11 hod.
v komunitním centru MaNa naproti kostelu.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz, 606 456
660, 603 200 569.
Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete také na adrese:
www.tamtammraveniste.estranky.cz
Magda Michlová

omezeno velikostí jedné deky, kterou si prosím
přineste s sebou.
Vstupné je dobrovolné. U vchodu bude umístěna sbírka hraček a finanční sbírka na provoz
Mateřského centra.
Těšíme se na viděnou
MC Mraveniště
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Zprávy ze školy
Co se všechno změnilo během prázdnin?
• Ve školní budově v ulici Komenského se dokončila výměna oken a bylo provedeno zateplení
celé budovy včetně finální fasády.
• Ve školní budově v Mokropsech došlo k přístavbě školní kuchyně – bylo zapotřebí vytvořit
nové prostory pro sklad potravin, neboť počet
obědů, které se v naší kuchyni vaří, stále vzrůstá. Dále byla vyměněna vzduchotechnika.
• K významným změnám došlo v oblasti modernizace informačních technologií a elektronické
komunikace. Jednalo se o kompletní změnu
infrastruktury školní sítě včetně přístupového zabezpečení a systému komunikačních technologií. Dále byla provedena modernizace hardwaru
i softwaru, opravy, softwarové přeinstalace a desingnové sjednocení současných PC stanic.
Došlo k navýšení počtu učeben s možností interaktivní výuky na SMART tabulích. Z nejdůležitějších změn uvádíme: nový server, modernizace
druhého serveru včetně softwaru, modernizace
PC stanic včetně softwaru, komplexní zabezpečení dat, sjednocení EK technologií, diferenciaci přístupu pro žáky, možnost větší variability
přístupu pro zaměstnance a snížení nákladů na
provoz. Všechny tyto změny byly hrazeny z projektu EU peníze školám.
• Letos jsme zahájili pro prvňáčky a jejich rodiče školní rok na hřišti, kde k nim promluvil také
pan starosta. Pak se všichni rozešli do svých
tříd, tam se blíže seznámili se svojí paní učitel-

FOTO: Petr Kubín

-- V pondělí 2. září přivítali ve škole 101 prvňáčků. --

kou a třídou. Prvňáčků máme 101 a byli rozděleni do 5 tříd.
• V letošním školním roce bude naši školu navštěvovat celkem 740 žáků, na prvním a druhém
stupni máme 33 tříd, tedy o jednu více než loni.
Ve školní družině pracuje 11 oddělení – také
o jedno více. Dvě oddělení jsou letos umístěna
i v budově nad jídelnou.
• Pedagogický sbor byl posílen o 3 vychovatelky školní družiny a 5 učitelek, z nichž jedna je
rodilá mluvčí anglického jazyka.
• Nově připravujeme několik akcí: První třídy
absolvují výuku plavání v MŠ Kvítek. Výhodou
je kromě velice příjemného prostředí i mož-

Růstová rodičovská skupina
Hledáte chráněné místo, kde byste mohli sdílet svoji současnou situaci, ale i svoji historii, která může ovlivňovat
váš životní pocit i výchovu vašich dětí? Místo, kde byste mohli sdílet nejistoty, únavy, stresy, ale také pozitivní
a radostné události? Občanské sdružení Jeden strom ve
čtvrtek 3. 10. otevírá růstovou rodičovskou skupinu,
která právě takovým místem může být.
Sebezkušenostní terapeutická skupina je určena všem
zájemcům z řad rodičů i těm, kteří se jimi jednou chtějí
stát. Při práci se budete dostávat k hlubšímu sebepoznání skrze slovo i tělová cvičení využívaná v metodě PBSP
(Pesso Boyden psychomotorická terapie).
Plánovaná témata jsou např. porozumění pěti základním potřebám dle PBSP (místo, sycení, podpora, bezpečí, limit); jak si udělat prostor sami na sebe bez výčitek
svědomí; jak se v naší rodině zachází s pozorností a jak
si o ní, kdo říká; zvládání partnerských krizí, které mohou
přicházet s únavou spojenou s péčí o děti a další.
Skupinu povede Mgr. Karolína Kaslová (karolina.kaslova@email.cz, mobil: 732 410 000). Setkání budou probíhat jedenkrát za 14 dní, vždy sudý čtvrtek od 18.30 do
20 hodin v centru Jednoho stromu v Dolních Černošicích.
A to až do konce května příštího roku.
Alena Laláková, OS Jeden strom

ZŠ Černošice přijme od 1. února

aprobovanou učitelku pro 1. stupeň
na plný úvazek.
Kontaktní telefon: 728 069 497

nost dojít na kurz pěšky. Odpadne cestování
autobusem, které nebylo vždy nejpříjemnější.
Dále proběhnou lyžařské výcvikové kurzy, školy
v přírodě, Den otevřených dveří, jarní slavnost
v Mokropsech.
Bližší informace jsou k dispozici na stránkách
školy, kde se také můžete seznámit s realizací
třídních schůzek a s možností objednat se na určitý čas ke konzultaci s vybraným učitelem. Nicméně je nejvhodnější nečekat na termín třídních
schůzek, pokud máte jakýkoliv dotaz, informujte
učitele okamžitě a domluvte se buď po telefonu,
nebo využijte možnosti mailové pošty.
Vedení ZŠ Černošice

Přehled zájmové činnosti
na Základní škole Černošice
ve školním roce 2013/2014
Posilovací cvičení
pro ženy
Kondiční posilování
pro ženy
Judo pro děti
Street dance pro
děti
Karate
Baby club
Fitjoga
Pilates
Šerm NEVERS
Házená pro děti
Sportovní aktivity
Florball
KLC KRYŠTOF angličtina
The School House
– angličtina
Redrick House –
angličtina
Chorus Angelus –
zpěv
Klavír a kytara
Výtvarné kurzy
Keramika
Žonglování
Dramatický kroužek
Autoškola

D. Krobová

pondělí a čtvrtek 20.00–21.00

D. Pánková

středa 18.30–19.30, 19.30–20.30

Judo club Kidsport
Fantasy Dance

úterý a čtvrtek 17.00–19.00
středa 16.15–17.15

A.Bergmanová
V. Ottomanská
E. Štiková
M. Kupková
p. Kopačka
p. Vávra
S. Baráková
M. Vodička
M. Polová

pátek 13.00–18.00
čtvrtek 16.15–17.00
čtvrtek 9.00–10.00
středa 8.30–9.30
úterý 17.00–18.00, 18.00–19.30
středa 16.30–17.30
středa 13.15–14.15
pátek 13.30–15.30
pondělí–pátek

L. Koubková

pondělí až čtvrtek 13.00–16.00

H. Jelínková

čtvrtek 17.00–18.00

S. Pešková

pondělí 14.00–15.00, středa 16.00–17.00

P. Hokr
M. Fojtů
M. Capková
M. Capková
M. Capková
p. Merglová

pondělí až pátek
úterý, čtvrtek, pátek 14.00–17.00
pondělí a pátek 13.00–15.00
středa 14.00–16.15
čtvrtek 13.00–18.00
úterý 17.00–18.00

V případě zájmu o pronájem volejte, prosím, hospodářku školy paní Lucii Hájkovou,
telefon 251 001 791.
Pronájem tenisové haly zajišťuje paní Eva Holoubková.
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Tanec v kulisách
staré Prahy
Pramínek vystoupil v rámci Pražské muzejní
noci, která proběhla v sobotu 14. září. Soubor
se představil v prostorách Národní galerie v Praze a na nádvoří Schwarzenberského paláce na
Pražském hradě. Zde Pramínek předvedl pásmo „Kdo chce býti veselý, do tance se dejme.“
O muzejní noci otevírají pražské památky,
muzea a galerie zdarma své brány všem zájemců o umění. Kromě expozic ale návštěvníky čeká i výjimečný doprovodný program. Do
projektu je zapojena mj. také Národní galerie
v Praze, která nabízí k vidění světové i české
umění od středověku až po současnost.
Ve Schwarzenberském paláci na Pražském
hradě je umístěna stálá expozice „Baroko v Čechách.“ Folklorní soubor Pramínek obohatil
tuto expozici tanečním pásmem „Kdo chce býti
veselý, do tance se dejme.“ Jedná se o pásmo
složené z písní a tanců ze XVI.–XVIII. stol. sebraných Otakarem Hostinským.
Folklorní soubor Pramínek si velmi váží takovýchto vystoupení, kde může prezentovat
své umění a reprezentovat tak ZUŠ Černošice
a Město Černošice.
Magdaléna Voldřichová, Pramínek

Národní divadlo
seniorům
Divákům ve věku 65+ nabízí Národní divadlo vybraná představení za 100 korun. Vstupenky je možné
zakoupit v pokladnách Národního divadla. Po předložení dokladu lze slevu uplatnit až na 2 vstupenky
na každé představení v nabídce. Rezervace na tel.
čísle: 224 901 638, 419, 668, 319 a na e-mailu:
info@narodni-divadlo.cz.
Představení v říjnu:
Činohra
Čekání na Godota (S. Beckett) – 10. 10. v 19.00
– Nová scéna (do celého hlediště)
Zkrocení zlé ženy (W. Shakespeare) – 21. 10.
v 19.00 - Národní divadlo (na II. balkon a na I. a II.
galerii)
Věc Makropulos (K. Čapek) – 26. 10. v 19.00 –
Národní divadlo (na II. balkon a na I. a II. galerii)
Mikve (H.Galron) – 30. 10. v 19.00 – Stavovské
divadlo (na II. balkon a na I. a II. galerii)
Opera
Don Giovanni (W. A. Mozart) – 9. 10. v 19.00 –
Stavovské divadlo (na II. balkon a na I. a II. galerii)
Rigoletto – Slovenské národní divadlo Bratislava
(G. Verdi) – 12. 10. v 19.00 – Státní opera (na
II. balkon)
Verdi Gala – 13. 10. v 19.00 – Státní opera (na
II. balkon)
Rusalka (A. Dvořák) – 31. 10. v 19.00 – Národní
divadlo (na II. balkon a na I. a II. galerii)
Balet
Amerikana III (H. Galron) – 2. 10. v 19.00 – Státní opera (II. balkon)
Zlatovláska (V. Franz) – 6. 10. v 18.00 – Stavovské divadlo (na I. a II. galerii)
Popelka (S. Prokofjev) – 27. 10. v 19.00 – Národní divadlo (na I. a II. galerii)
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Týden knihoven
Již 17. ročník celostátní akce Týden knihoven
právě probíhá (do 6. 10.). Letošní motto zní
S námi jen all inclusive! Přijďte se podívat do
knihovny i vy. Po celý týden se zde koná Týden
čtení, kde nám děti přečtou úryvky z knížek
ilustrovaných malířkou Helenou Zmatlíkovou,
např. z Honzíkovy cesty, Malého prince či Dětí
z Bullerbynu. Každý čtenář dostane malou
sladkost.
Pro děti jsme vyhlásili výtvarnou soutěž na
téma: Můj dům, ulice, město aneb tady bydlím já. Obrázky děti mohou nosit do knihovny
do konce října. Bude také probíhat písmenková soutěž po prvňáčky, knihovnická tombola

a anketa Můj nejoblíbenější hrdina z knížky.
Pro nejmenší návštěvníky knihovny jsme připravili v pondělí omalovánkový den (každý
malý návštěvník dostane omalovánky).
Pro všechny je připravena registrace do
knihovny zdarma, pro zapomnětlivé čtenáře
amnestie na opožděně vrácené knihy. Každý
dospělý čtenář, který si půjčí v tomto týdnu
knížku, bude zařazen do slosování o knihu.
Pokud přes týden nemáte čas, můžete se
přijít podívat do knihovny v sobotu 5. 10., kdy
bude otevřeno od 9.00 do 11.30.
Těším se na vaši návštěvu
Irena Šilhánková, knihovnice

Bruselský sen
se vrací do módy. „Bruselský sen“ nám předPo letní pauze pokračují oblíbené audiovizuální
staví Hana Bláhová, Jana Vavřínková a Michaela
přednášky, pořádané občanským sdružením
ProKultura. V letošním roce první přednáška Šlesingerová.
Rezervace míst je možná na prokultura@sena téma Bruselský sen proběhne v úterý
12. 11. od 17.30 v sále ZUŠ Černošice znam.cz.
(Střední 403).
Dana Jakešová
Přednáška se bude
věnovat fenomenálnímu
FOTO: archiv ZUŠ
úspěchu československého pavilonu na světové výstavě Expo 58
v Bruselu, jenž získal
Zlatou hvězdu a dalších
13 ocenění, jeho tvůrcům architektům, designu, restauraci, která byla
později přemístěna do
Letenských sadů v Praze,
Laterně magice a dalším
fenoménům této výstavy.
Expozice tehdy vytvořila
celý nový, tzv. bruselský
styl, který ovlivnil život lidí
-- Restaurace přemístěná po skončení výstavy do Letenských sadů
v Československu na dalv Praze; československý design; logo Expa 58 -ší desetiletí a opakovaně

Nenechávejme mozek lenošit
„Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše
minulost je vymazána a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů, kdy nás opustí. Děláme strašně málo k jejímu procvičení, živení, posilování
a ochraně.“ Mark Twain
V loňském roce jsme v Domě s pečovatelskou
službou úspěšně rozběhli tréninky paměti pro
seniory. Letos v nich budeme pokračovat, a to
jednak se skupinou, která již má za sebou sérii
loňských lekcí a základy trénování paměti již
zvládla. S touto stabilizovanou cca dvanáctičlennou skupinou se pustíme dále a zkusíme
společně zvládnout náročnější úkoly. Kromě
toho předpokládáme, že se ozvou i na základě tohoto článku další zájemci „začátečníci“
a s těmi rozběhneme lekce trénování paměti
od začátku.
Pokud vás tématika trénování paměti zaujala, ale bojíte se, že vás budeme zkoušet,
zda si pamatujete, kdy se narodil Karel IV. či

kdy umřel J. A. Komenský, tak hoďte obavy
za hlavu, protože o tom tréninky paměti vůbec
nejsou. Jejich smyslem je naučit se používat
různé mnemotechnické pomůcky a postupy,
využívat obě mozkové hemisféry, fantazii, pracujeme s příběhy a představivostí. Respektujeme zásadu, že člověk si lépe zapamatuje to,
co ho baví a zajímá, a to, co si zapamatovat
chce.
Těšíme se na vás v Domě s pečovatelskou
službou, Vrážská 1805 ve čtvrtek ve 13.30
hodin, nebo vám rádi poskytneme informace
na tel. 604 268 000 (Daniela Göttelová) nebo
725 923 777 (Eva Matějáková).
Daniela Göttelová

z města a okolí

Černošičtí hokejisté zahájili sezonu
Mládežnické týmy absolvovaly poslední týden v srpnu každoroční týdenní soustředění ve Strakonicích. Zúčastnilo se ho cca 80 dětí. V nabitém
programu děti dvakrát denně trénovaly na ledě a dvakrát denně absolvovaly sportovní přípravu na suchu. Letos nám počasí moc nepřálo, a tak
jsme nemohli využít koupání v přilehlém venkovním bazénu. Soustředění
připravilo naše mladé hokejisty na nadcházející sezonu ledního hokeje.
Během soustředění se nikomu nic nestalo, a tak patří vedoucím poděkování za bezproblémový průběh této akce.
Po návratu začala skutečná sezona. Od 2. září byl k dispozici led pro
trénink všech kategorií. Stadion nás přivítal nově zastřešenou tribunou,
která určitě přispěje k lepší pohodě dětí a návštěvníků během zápasů
a veřejného bruslení. A máme v plánu další dílčí rekonstrukce.
Za několik posledních let se nám podařilo na zimním stadionu zajistit
rekonstrukci občerstvení, byla zakoupena rolba na úpravu ledu, přes léto
funguje in-line plocha, na zimním stadionu je Wi-Fi připojení k internetu, byla provedena rekonstrukce vytápění a mnoho dalších investičních
změn. Všechny jsou prováděny tak, aby se na zimním stadionu zlepšilo
prostředí pro hráče, návštěvníky i zázemí pro naše týmy. Tak jako i jinde
jsou všechny investice závislé na dotacích a sponzorských darech.
Pokud máte zájem o atraktivní sport pro vaše děti, probíhá v našem
oddíle nábor chlapců i dívek ve věku od 5 do 10 let. Tréninky jsou
Út + Čt 15–16 hod, ne 8–9 hod. Bližší informace můžete dostat na kontaktu Martin Jůzek, tel.: 602 390 430 nebo http://www.sk-cernosice.
cz/nabor.aspx a obecné informace o ledním hokeji najdete na svazových stránkách http://www.cslh.cz.
Martin Jůzek

FOTO: Petr Kubín

-- Jesus Christus Superstar publikum nadchl. --

Tleskalo se ve stoje
Rocková opera Jesus Christ Superstar v nastudování studentů Arcibiskupského gymnázia v Praze publikum v „našlapaném“ Club Kinu nadchla.
Přes 40 účinkujících, kteří se na pódium sotva vešli, podalo po dvoudenním černošickém soustředění perfektní výkon. Obecenstvo bylo skvělé
a postupně se dostávalo čím dál tím více do varu. Na závěr je doslova zvedl ze židlí a následoval několika minutový „standing ovation“, nebo chceteli, aplaus ve stoje. Jsem moc rád, že i v takových náročných podmínkách
lze velký projekt v Černošicích zrealizovat.
Pavel Blaženín

inzerce

Naše týmy absolvovaly několik přípravných utkání
Muži „A“ : Králův Dvůr 5:1
Muži „A“ : Rakovník 3:3
Dorost: Velké Popovice 6:3

Starší žáci: Rokycany 5:0
Starší žáci: Kobra 1:6
Mladší žáci: Rakovník 9:7

Vážení občané Černošic,
Věci černošické coby sdružení nezávislých kandidátů
bude (na rozdíl od politických stran) pro účast
v komunálních volbách 2014 opět potřebovat
Ministerstvu vnitra předložit volební petici s cca
500 podpisy, jinak bychom ani dle volebního zákona
nemohli kandidovat.

FOTO: SK Černošice

Volby do místního zastupitelstva se budou konat sice až
za rok, ale protože parlamentní volby nebudou v červnu
2014, ale předčasně už nyní v říjnu, chceme čistě
z praktických důvodů také již nyní požádat o Vaši
podporu naší další kandidatury. Využít cesty většiny
voličů k volební urně nám práci výrazně ulehčí.

-- Oddíl pořádá nábor dětí od 5 do 10 let. --

inzerce

Již 9. ROK S VÁMI
REALITKA ČERNOŠICE

www.gaudi.cz

PROVÁDÍME STAVEBNÍ PRÁCE
realizace koupelen na klíč
rekonstrukce RD a bytů
zn. kvalitně - profesionalně
kontakt: 773 520 988, email: danchsv@seznam.cz

Poblíž volebních místností pro parlamentní volby
25.-26.10. Vás osloví naši spolupracovníci. Budeme rádi,
když svým podpisem stvrdíte naši kandidaturu na příští
rok. Podpis Vás nijak nezavazuje, zda pro nás budete
příští rok na podzim hlasovat či nikoliv.
Sběr podpisů bude probíhat zároveň i pro sdružení
Nezávislí pro Černošice, kterým jsme tuto pomoc nabídli.
(Podpořit můžete kandidaturu obou sdružení.)
Děkujeme Vám za podporu.
Věci černošické

Prořezání a kácení stromů z lana
Střechy, okapy, fasády a jiné práce ve výškách
Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz
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Soustředění basketbalistů

FOTO: Sokol Černošice

Tradiční soustředění malých černošických basketbalistů v Sokole proběhlo
v druhé polovině srpna. Kromě basketbalových dovedností jsme se zaměřili
také na základní atletické disciplíny, jako jsou sprinty, skoky, hody a částečně i vytrvalost.
Rád bych při této příležitosti poděkoval všem, kteří měli na zdárném průběhu této akce zásluhu, zejména paní Leoně Janekové, která se významným podílem zasloužila o organizaci a přípravu nejenom této akce, ale celé
basketbalové sezony. Můj dík patří i asistentům Tomáši Kolářovi a Tondovi
Krudencovi, jakož i vedoucímu restaurace Club Kino panu Otovi Kolínskému,
u kterého jsme se celý týden stravovali. Jeho vstřícnost, trpělivost a hlavně
vynikající kuchyně, umocnily pohodu krásných slunečních dní. Když ještě
připomenu vzornou obsluhu servírky Petry, bude celá akce dělat dojem naprosté idylky. Bohužel tomu tak úplně nebylo. Kontaktní sport, jako je košíková, vyžaduje dokonalé hrací podmínky, které letos shodou různých okolností
nenastaly. Důležité však je, že se přesto celá akce dětem i trenérům líbila.

-- Soustředění si děti užily. --

Za trenéry Oskar Kořínek

Zprávy
ze Sokola
Ohlédnutí za výstavou
Výstava ke 100. výročí založení Sokola Černošice proběhla během černošické Mariánské
pouti 17.–18. 8. 2013 v komunitním centru
MaNa.
Na výstavě jsme se snažili v první části představit období od založení Sokolské jednoty
Horní Černošice v roce 1913 do roku 1948,
ve kterém tato tělocvičná jednota přestala na
42 let existovat. Po roce 1948 došlo totiž ke
zrušení Sokola a násilnému sjednocení všech
tělocvičných a sportovních organizací do Československého svazu tělesné výchovy a sportu
(ČSTV). Velké městské sokolské jednoty byly
přejmenovány obvykle podle jména podniku,
ke kterému byly přičleněny (Sparta, Dukla,
Lokomotiva, Slavoj atd.), venkovské jednoty si
mohly ponechat název Sokol. Rozdíl v názvu
byl nepatrný – sokolské jednoty se původně
nazývaly tělocvičné jednoty, v období ČSTV
to byly tělovýchovné jednoty. Podstatný byl

ale rozdíl ideologický. Původní sokolské jednoty kladly velký důraz na morální vlastnosti,
vlastenectví a hrdě se hlásily k odkazu zakladatelů Sokola, Tyrše a Fügnera, Sokol v období ČSTV byl poplatný komunistické ideologii.
Cvičilo a sportovalo se dál, ale četní sokolové
byli z vedení jednot vyloučeni právě pro své
odlišné ideologické smýšlení.
K obnovení původního Sokola jako Československé obce sokolské (ČOS) došlo až
v roce 1990. Jednoty po celém Československu se začaly připojovat k ČOS a černošický
Sokol byl zaregistrován hned v roce 1990 jako
nástupnická organizace Sokola Horní Černošice. Ostatní sportovní oddíly, které v Černošicích působily, zůstaly jako součást ČSTV,
kde byly i sportovní oddíly působící na Vráži
a v Mokropsech. Z tohoto důvodu (a jako vysvětlení těm, kteří byli v těchto oddílech zapojeni) nebyla činnost v letech 1949–1989 na
výstavě prezentována.
V druhé části výstavy jsme se zaměřili na
představení činnosti Sokola po jeho obnově.
Na výstavě se návštěvníci měli příležitost seznámit z fotografií, doprovodných textů a reálií
s činností jednoty za období 1990 až 2012.

Podpořte studenty s handicapem
Modrý domeček ve spolupráci s Kontem BARIÉRY pořádá prodejní výstavu originálních
obrazů od známých českých umělců, kteří věnovali svá díla Kontu BARIÉRY. Od 8. října do
30. listopadu budete moci v kavárně Modrý
domeček v Řevnicích zakoupit umělecká díla
z 11. aukčního salonu výtvarníků za velmi zajímavé ceny a ještě tím přispět na dobrou věc.

Veřejné bruslení
na zimním stadionu Černošice
začíná v sobotu 28. 9.
a bude probíhat ve stejných termínech jako v předchozích letech,
tj. středa, sobota a neděle
vždy od 13.30 do 15.30.
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Výnos z prodeje uměleckých děl totiž opět
poslouží na financování stipendií pro studenty
s handicapem. V roce 2012/13 podporuje Stipendium Bariéry 62 studentů, z nichž 51 pokračuje z předchozích let.
Stipendium je určeno pro středoškoláky
a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů. Středoškolákům (od
druhého ročníku studia) a vysokoškolákům je
vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1.000 až
4.000 korun na jejich konto. Tento příspěvek
není podmíněn studijními výsledky, ale je chápán jako sociální podpora, která pomáhá hradit
část nákladů spojených se studiem. Pro mnohé studenty je tato podpora rozhodující.
Více na www.kontobariéry.cz v katalogu
doprodeje 11. aukčního salonu a na www.osnaruc.cz
Za OS Náruč
Šárka Hašková

Na výstavu si přišli zavzpomínat četní staří
sokolové a jejich potomci, kteří podrobně studovali vystavené fotografie a hledali své předky
či sousedy. Mladší se zajímali spíše o fotky ze
současnosti, kde vyhledávali své děti a známé.
Z ohlasu návštěvníků máme velkou radost,
ocenili naši práci, kterou jsme pro Sokol udělali a dodali nám tím elán do další práce.
Sokolové děkují městu za podporu, zejména panu Blaženínovi, který operativně zajistil
přesun výstavy ze školy, kde se měla konat,
ale z důvodu probíhajících stavebních úprav to
nebylo možné, do komunitního centra MaNa,
katolické církvi za propůjčení prostor na výstavu a všem, kteří na výstavu zapůjčili své materiály a pomohli s instalací a dohledem během
výstavy.
Hana Fořtová

Za výbor TJ Sokol Černošice bych chtěla
poděkovat Mileně Křížové a Hance Fořtové
za neskutečné nasazení, které věnovaly přípravě výstavy i jejímu vlastnímu provedení,
i všem ostatním, kteří jim pomáhali.
Libuše Müllerová, starostka TJ

Pavlicova Missa
brevis s Černošickou
komorní filharmonií
Skvělé hudební dílo Jiřího Pavlici Missa
brevis D dur pro smíšený sbor, sopránové
a barytonové sólo a orchestr zazní v neděli
10. 11. v 19 hodin v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Tentokrát s pomocí spojených
sborů Gymnázia Jana Keplera, Arcibiskupského gymnázia, řevnického Canto Carso
a Černošické komorní filharmonie pod vedením Václava Polívky.
Vstupné v předprodeji v Minimarketu na
černošickém nádraží 130/80 Kč a v den
koncertu na místě 150/100 Kč. Koncert se
uskuteční díky grantu Města Černošice.
Václav Polívka
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
říjen

v Černošicích

20.00, Club Kino

4. 10.
5. 10.
5. 10.
6. 10.
6. 10.
10. 10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.
17. 10.
18. 10.
18. 10.
19. 10.
25. 10.

Shauli Einav – jedinečný koncert izraelského saxofonisty žijícího v New
Yorku, spolu s ním vystoupí slovenská skupina Jazz&More.
The History of England – Part 1 – divadlo; humorný průřez dějinami Anglie
od vpádu Římanů až po vládu královny Alžběty. V podání The Bear Education
Theatre. Pořádá The Redbrick House.
QueenMania – nejlepší revival slavné kapely
Martina Fišerová trio – koncert
Farmářské trhy
Den architektury – očima dětí
Duhová pohádka – činoherní pohádka s loutkami
Bluesberry a americké duo Billa Barretta a Ryana Dohohue – festiválek
Diskotéka 70.–80. léta
Peppino D´Agostino – vystoupení italského kytaristy
Walter Phishbacher New York trio (USA) – jazzový koncert
Farmářské trhy
Kratochvilova a skupina Metatrix
Muzička – cimbálová muzika
„Etiopie – chudá země s bohatou historií“ – beseda
Taneční zábava – country a rock

3. 11.
6. 11.
8. 11.
10. 11.
12. 11.
29. 11.
30. 11.

O Popelce – divadlo pro děti, hraje Teátr Víti Marčíka
Ludmila Štefániková Quartet (USA) – koncert dámského souboru
Fleret – koncert
Missa brevis D dur Jiřího Pavlici
Bruselský sen – audiovizuální přednáška Expo 58
Chaotic – koncert karlovarské kapely
Veronika Harcsa – vystoupení maďarské jazzové zpěvačky

16.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.30, Club Kino
19.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
17.30, sál ZUŠ, Střední ul.
20.30, Club Kino
20.30, Club Kino

2. 10.

3. 10.

Listopad

19.00, Club Kino
20.00, Jedličkovy Lázně
20.30, Club Kino
8.00–12.00, prostranství u vily Tišnovských
14.00, u lávky přes Berounku pod nádražím
16.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Jedličkovy Lázně
19.30, koncertní sál ZUŠ, Střední ul.
20.00, Club Kino
8.00–12.00, prostranství u vily Tišnovských
20.00, Jedličkovy Lázně
20.00, Club Kino
19.00, modlitebna Církve bratrské, Hradecká ul.
20.00, Jedličkovy Lázně

Kulturní sál na Vráži
Činnost v novém kulturním sále se pomalu „rozjíždí“. Již teď se můžete zapojit do různých aktivit. Rozvrh hodin v sálu najdete na městském
webu v sekci Kultura a volný čas. Kromě uvedených aktivit využívá nový sál v rozsahu 11 hodin
týdně také naše Základní umělecká škola.
Pondělí
17–18 h a 18–19 h – karate
19–20 h – orientální tanec
20–21 h – pilates s Danou Pánkovou
Úterý
17–17.50 h a 17.50–18.50 h a 19–20 h – zumba
Středa
17.30–18.30 h – karate
Čtvrtek
17.30–19 h – Tai-ji, Tomáš Kopačka
19.15–20.45 h – Tai-ji Quan 28 forem
20.45–21.45 – Tai-ji Qi Gong
Karate
V pondělí od 17 h trénují pokročilí karatisté
3.–5 kyu. Od 18 hodin je pak trénink karate pro
začátečníky a mírně pokročilé dospělé a juniory
nad 14 let. Hodina je koncipovaná jako výuka
základních technik karate s prvky posilování
a rozvíjení fyzické kondice. Je veden mistryní
republiky Petrou Pecekovou. Ještě jsou volná
místa!
Ve středu od 17.30 trénují opět pokročilí karatisté. A od 18.30 pracuje OS Karate Černošice
na zahájení kurzu sebeobrany Krav Maga. Systém Krav Maga, což znamená z hebrejštiny volně
přeloženo „boj zblízka“, je v současné době považován za nejefektivnější sebeobranný a taktický
systém na světě. Je charakteristický jedinečným
logickým přístupem, snadný na učení a zapamatování, stavěný na přirozených a intuitivních
reakcích a snadno použitelný ve stresových situacích.
Na kurzy se můžete hlásit u A. Bergmanové: tel.
603 811 651 a e-mail: info@karatecernosice.cz

O Popelce
Tai-ji
Dva kurzy Tai Ji vede Otakar Chochola, který
je jmenovaným pokračovatelem a členem 16.
generace školy s taoistickým jménem Zi Pei –
Hojný déšť.
První kurz „Tai Ji Quan 28 forem“ je zaměřený na systémovou výuku umění Tai Ji (= taj či).
Začíná se od základu – úprava držení těla, rozvoj rovnováhy a flexibility, uvolnění a prohloubení
dechu. Umění Tai Ji se dá nazvat meditací v pohybu, a přináší člověku spolu se ztišením i kýžený pocit vnitřní stability a rovnováhy. Pro rozvoj
v základu cvičení se studují i statické postoje,
speciální chůze Tai Ji Bu a technika Oblačných
rukou.
Druhý kurz je cvičení Qi Gong (či kung), které
znamená doslova: dar životní síly Qi. Jedná se
o procvičování jednoduchých cviků, které generují energii v jednotlivých částech těla a regulují s tím spojené metabolické pochody. Přináší
člověku pocit svěžesti i zotavení při chronických
neduzích. Výuka Qi Gong není systémová a lze
chodit pravidelně nebo jednotlivě.
Ke cvičení obou kurzů není třeba žádná
zvláštní znalost, či dovednost. Cvičení nemá věkový limit.

Teátr Víti Marčíka a Město Černošice zvou
nejen vaše ratolesti na novou pohádku
o Popelce, a to na neděli 3. listopadu od
16 hodin do Club Kina.
Podle pohádky bratří Grimmů je připravena
dramatická podívaná pro děti od 5 do 100 let.
Popelka je krásná, sestry žárlivé, macecha
zlá, princ není hlupec a nemá rád divadlo. Tato
inscenace se stává zcela rodinnou záležitostí.
Víťa Marčík vše napsal a zrežíroval, syn Víťa vyřezal loutky a postaví se vedle táty na pódium.
Scénu vymalovala a nad vším dohlížela Víťova
žena Eva. Můžete se těšit na velké dřevěné
loutky, klavír, saxofon a hlavně vypravěče Víťu.
Představení Teátru jsou plná typického humoru a moudrosti lidového vypravěče Marčíka,
díky nimž získala mnoho ocenění na divadelních festivalech v České republice i v zahraničí.
V centru zájmu je nejen tvorba alternativního
loutkového divadla, ale využití všech dostupných prostředků k navázání vztahu a komunikace s divákem.
Vstupné na tuto pohádkovou podívanou je
70 Kč.
Pavel Blaženín
FOTO: Teátr Víti Marčíka

Kurzy orientálního tance
Kurzy budou probíhat od listopadu. Dosud
probíhal kurz pro mírně pokročilé, v případě zájmu zvažuje lektorka i otevření kurzu pro začátečníky. První lekce je zdarma, takže si orientální
tanec můžete přijít vyzkoušet nezávazně.
Zumba
Lekce od 17 hodin je určena pro děti-začátečnice (6–8 let). Navazující hodina od 17.50 je rovněž pro děti, ale již pokročilé (8–10 let). Poslední
lekce od 19 hodin je určena pro dospělé. Více
informací najdete na www.zumbafitness.cz.
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Martina Fišerová
trio
Koncert osobité zpěvačky, textařky a hudebnice Martiny Fišerové vás čeká v sobotu
5. 10. od 20.30 hodin v Club Kinu.
Martina má jako zpěvačka bohaté mezinárodní zkušenosti, prošla řadou kapel, mj.
zpívala u Laca Decziho či Kamila Střihavky.
Na jaře 2012 vydala desku Clearing Fields,
která spontánně vznikla na základě spolupráce s newyorským pianistou a varhaníkem
Brianem Charettem. Při svých vystoupeních
se často doprovází na kytaru.
Ať už bude hrát jazz, pop, nebo vlastní
písničky, svým hlasem rozhodně potěší vaše
srdce. Martinu Fišerovou doprovodí Jarda
Friedl na kytaru a Antonín Šturma na kontrabas. Vstupné 100 a 130 Kč.

V Club Kinu zahraje cimbálovka
Tak to tu ještě nebylo. V černošickém Club
Kinu vystoupí v pátek 18. 10. od 20 hodin
pravá cimbálová muzika „Muzička“. Můžete se
těšit na skvělé muzikanty v krojích, temperamentní čardáše, polky a třeba dojde i na písně
na přání, pokud projevíte zájem.
Muzička muzicíruje doslova po celém světě.
Je zahraničním laureátem Akademické Nitry
2012 a v tomto roce již má za sebou turné po
Spojených státech. Primášem kapely je Pavel

Koplík, rodák z jihomoravských Dubňan. A nejen
muzika je to, nač se můžete těšit. K cimbálovce
patří i dobré jídlo a pití, a proto bude připraven
také košt moravských vín a spousty dalších dobrot, ba i nějaké to překvapení.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji za
100 Kč v Minimarketu na černošickém nádraží
a ve vinotéce U Mitášů nebo před koncertem za
130 Kč. Srdečně zve Město Černošice.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv souboru

Pavel Blaženín
FOTO: archiv zpěvačky

-- Hudba z Moravy slibuje nevšední zážitek. --

Duhová pohádka

-- Martina Fišerová --

Povídání o Etiopii
O Etiopii si toho můžete přečíst spoustu. Pobavit
se však o této africké zemi s někým, kdo tam
nějaký čas strávil, je však zcela něco jiného. Pokud vás téma zaujalo, přijďte v sobotu 19. 10.
v 19 hodin do modlitebny Církve bratrské
v Černošicích na besedu s názvem: „Etiopie
– chudá země s bohatou historií“ a popovídejte si o ní s Miroslavem Klimešem, dobrovolníkem Diakonie ČCE – Střediska humanitární
a rozvojové pomoci, který v Etiopii půl roku působil v místní partnerské organizaci. Svoje zážitky a zkušenosti nejen z pracovního prostředí
doplní promítání fotografií.
Dozvíte se, jací Etiopané vlastně jsou, něco
z jejich kultury a historie, prozkoumáme společně krásu a různorodost etiopské přírody a určitě
se dostane i na konkrétní projekty, které Diakonie ČCE – HRP v Etiopii podporuje. Během večera bude čas i na vaše dotazy, které dají vzniknout živé diskuzi, šité na míru podle toho, co vás
bude nejvíce zajímat.
Pavel Paluchník, Kazatel CB
20

Podzimní plískanice jsou tady. Co podniknout
o víkendu s dětmi? Můžete zajít třeba do divadla. Nejen pro naše nejmenší je v neděli
6. 10. od 16 hodin v Club Kině připravena
činoherní hra s loutkami „Duhová pohádka“.
Bude o tom, jak sluníčko udělalo barvy,
a měsíc si vytrucoval hvězdičky, jak vznikla
kuřata a po nich slepice, a potom i všechna
další zvířata. A hlavně, jak vznikl soucit, ochrana a péče a snaha udělat svět hezčím, což je

moc dobře, protože jinak by tu nikdo nebyl
rád…
Představení vzniklo podle krásného literárního textu spisovatelky Daniely Fischerové
a je provázeno řadou písniček. Hraje se v profesionální výpravě Aničky Krtičkové, představení doplňuje kvalitní hudební nahrávka autora
hudby Richarda Mlynáře. Duhová pohádka
trvá asi 40 minut, děti se i sami, interaktivně,
podílejí na rozuzlení příběhu. Účinkují Kamil
Koula a Jana Podlipná. Vstupné 70 Kč.
Na představení zve Město Černošice.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv divadla

-- Pohádka o tom, jak sluníčko udělalo barvy a ještě o mnohém dalším. --

z města a okolí
FOTO: archiv interpretů

Turné světoznámého
kytaristy
Peppina D´Agostina!

-- Tvorba tria je založena na originálních kompozicích. --

Walter Phishbacher New York Trio
Rakušan původem, Newyorčan volbou. To je
Walter Phishbacher, jazzový pianista a klávesista. A Město Černošice vás v neděli 13. 10. zve
na koncert mezinárodního tria tohoto výtečného
newyorského pianisty. Hrát se bude od 20 hodin v Club Kinu.
Jeho životní příběh připomíná osud jiného rakouského klávesisty, Joea Zawinula, který v 70.
letech spojil své jméno s proslulou značkou Weather Report. Společně s ním vystoupí v Černošicích baskytarista Goran Vujič původem ze Srbska
a bubeník Ulf Stricker z Německa.

Tvorba klavíristy Waltera Phishbachera (u nás
známého z vystupování se souborem Celula
New York Laca Decziho) a jeho tria je založena
na originálních kompozicích s důrazem na klavírní improvizace. Jejich hudba je plná úžasných
„grooves“ a nespoutané energie. Díky zkušenostem tohoto tria Newyorčanů z jiných hudebních
projektů a prostředí se v jejich tvorbě odráží další
multikulturní a žánrové vlivy.
Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín

Dámská jízda nejen pro dámy
Ve středu 6. 11. ve 20.00 zavítá do černošického Club Kina plně dámský soubor Ludmila Štefániková Quartet z Berklee v Bostonu
(USA).
Ludmila se narodila v Bratislavě, kde
postupně vystudovala piano, jazzový zpěv
a bicí. Ve zdokonalování svých hudebních
dovedností pokračovala na American School of Modern Music v Paříži. Poté studovala
hudbu na slavné Berklee College of Music
FOTO: archiv Quartetu

v Bostonu. Studia zde dokončila v roce 2011
a v současné době žije v Bostonu.
Dámská kapela Ludmila Štefániková Quartet potom vznikla na podporu druhého Ludmilina alba „Elektricity“. Všechny hudebnice
jsou profesionálky hrající mnoho let. Díky jedinečnému zvuku a letitým zkušenostem dokáže tato ryze ženská kapela hrát na velmi vysoké úrovni. Ludmila svou hrou na malletKAT
dokáže vyloudit různé zvuky, jež jsou pro její
tvorbu velmi důležité. Na kytaru
hraje Amanda Andrews, na baskytaru Christine Moad. Za bicí
se posadí Jazz Robertson.
Pro Quartet je typická dynamická hra, zvuková barevnost a plnost projevu spolu se
zpěvem, který Ludmila používá víceméně instrumentálně,
zpívané melodické linie beze
slov, anebo i jako barevný
background. Těšit se můžete
crossoverový kulturní zážitek
mezi jazzovou tradicí a východoevropskou lidovou hudbou.
Vstupné 150 Kč.

V rámci XVI. mezinárodního hudebního
festivalu Kytara napříč žánry se v sobotu
12. října „zastaví“ v Černošicích Peppino
D´Agostino. V koncertním sále ZUŠ od
19.30 hodin odehraje spolu se Stanislavem Barkem, ředitelem zmiňovaného festivalu, takřka 100 minutový koncert. Vedle
neobvyklých melodií se můžete těšit i na zajímavý způsob provedení, při kterém D´Agostino hraje na pražcích levou rukou, zatímco pravou rukou napodobuje efekt bicích nástrojů.
Peppino D´Agostino je italský kytarista, původně samouk, kterého výrazný talent, láska
ke kytaře a samozřejmě tvrdá práce přivedly
až na světovou špičku mezi kytaristy. Již v 18
letech vystupoval pouze s vlastními skladbami
a postupně vydal pět kritikou velmi dobře přijatých alb ve Spojených státech a dvě v Evropě.
Ve svých skladbách se inspiruje především
italským popem, nahrávkami flamenkového
mistra Paco de Lucíi a alby Leo Kottkeho,
nebo Carlose Santany. V roce 2007 byl zvolen čtenáři Guitar Player Magazine Nejlepším
akustickým kytaristou světa. V roce 2008 se
v časopise Acoustic Guitar Magazine umístil
na 2. místě soutěže Kytarista roku v kategorii akustická kytara. Podrobnější informace
a ukázky nahrávek Peppina D´Agostina naleznete na webových stránkách peppinodagostino.com nebo na Youtube.
Vstupné na tento světový zážitek je 100
a 150 Kč.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv interpreta

Pavel Blaženín
-- Ludmila Štefániková --

-- Peppino D´Agostino --

Bluesový festiválek
Zajímáte se o dobrou muziku? Blues a boogie?
Přijďte si 10. října od 20 hodin poslechnout do
Club Kina českou legendární kapelu Bluesberry
a americké duo Billa Barretta a Ryana Donohue.
Bluesberry – kapela proslavená především
díky svému leaderovi a zakladateli Petaru Introvi-

čovi - zahrají nejen kousky světových bluesových
mistrů. Bill Barrett a Ryan Donoohue s sebou
přivezou nefalšované neworleanské blues, které
občas svým jedinečným stylem prolnou prvky jazzu i gospelu.
Vstupenku na tento malý černošický festiválek

si můžete koupit za 150 Kč v předprodeji v Minimarketu na černošickém nádraží, nebo na místě
těsně před koncertem za 180 Kč. Koncert pořádá Město Černošice.
Pavel Blaženín

21

z města a okolí

Fleret přijede do Černošic!
Třicáté výročí od svého založení slaví skupina Fleret po celý rok 2013. Jste srdečně zváni na jejich koncert, který uspořádá město Černošice v pátek 8. listopadu v Club Kinu.
V sestavě Hrach – kytara, Stáňa Bartošík – housle a David Filák na cachon
(čti kachon, peruánský lidový nástroj) a různé rytmické nástroje odehrají koncert jako akustické trio. V akustické podobě u některých písní lépe vynikne
valašská melodika a trojhlas, na kterém jsou stavěny takřka všechny refrény.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v Minimarketu na černošickém
nádraží za 180 Kč, na místě pak za 200 Kč.
Pavel Blaženín

Nové knihy – Vážení čtenáři, z důvodu místa nejsou výjimečně v tomto

Oddíl ledního hokeje SK Černošice pořádá

Nábor chlapců a dívek
ve věku od 5 do 10 let
Tréninky út + čt: 15 – 16 hod, ne: 8 – 9 hod
inzerce
Kvalifikovaní
trenéři, moderní tréninkové metody
Přijďte se na nás podívat, první měsíc bruslení zdarma
kosmetický salon, autorizovaný prodejce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:
Martin Jůzek
tel.: 602 390 430
e-mail: Juzek.Martin@seznam.cz

AKCE ŘÍJEN

čísle IL zveřejněny nové knihy v černošické knihovně. Seznámíme vás s nimi
v příštím čísle IL. V tento okamžik jsou informace o knižních novinkách dostupné
v on-line katalogu knihovny na www.naseknihovna.cz/cernosice. redakce

inzerce

Prodáváte dům, byt, pozemek?
specializace na nemovitosti
v Černošicích
a na Praze-západ

Ing. Lenka Brožová
členka Realitní komory České republiky

kosmetický salón - akce říjen

LUXUSNÍ KAVIÁROVÉ OŠETŘENÍ
v délce 60minut

ZAVÁDĚCÍ AKCE 1590,- 990,-

Kosmetické ošetření: Matis přichází s novým LUXUSNÍM KAVIÁROVÝM
OŠETŘENÍM s obsahem aktivních látek kaviáru, které jsou symbolem
elegance a vznešenosti a zároveň pomáhají pleť neuvěřitelně omlazovat
a vyživovat. Zkuste lifting bez skalpelu, vyzkoušejte KAVIÁROVÉ
OŠETŘENÍ v salonu Matis.
Centrum Vráž Černošice, www.salonmatis.cz, nikoleta@salonmatis.cz, Po-Ne
8.00-21.00

mobil: 608 333 056
e-mail: len.brozova@seznam.cz

VODOINSTALATÉRSTVÍ TOPA

VODA-TOPENÍ-PLYN
KOMPLETNÍ INSTALATÉRSKO-TOPENÁŘSKÉ PRÁCE
MONTÁŽE, SERVIS, HAVÁRIE, STAVEBNÍ ÚDRŽBA
STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

Tel:777 145 460
- MONTÁŽE ROZVODŮ VODY, VYTÁPĚNÍ A PLYNU
- DODÁVKA SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ A TEPELNÝCH
ČERPADEL
- MONTÁŽE, OPRAVY KOTLŮ VŠECH ZNAČEK
- PŘEČERPÁVACÍ A VODOMĚRNÉ ŠACHTY
- REKONSTRUKCE STOUPAČEK A KANALIZACE
- LOKALIZACE ÚNIKŮ VODY A JEJICH OPRAVA
- ČIŠTĚNÍ STUDNÍ, SERVIS ČERPADEL

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
-

KOMPLETNÍ ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
REKONSTRUKCE BYTŮ, PROVOZOVEN, RD
SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE
MALÍŘSKÉ PRÁCE
FASÁDY – ZATEPLENÍ
POKLÁDKA PODLAHOVÝCH KRYTIN
ZÁMKOVÉ DLAŽBY, CHODNÍKY, TERASY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA

www.topa.cz, info@topa.cz
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Objednávejte
na mobil:
604 444
005
tel.: 251 641 208,
736 710
244, info@zlatnictvi
žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu,
garážová
a vjezdová vrata,
www.salonmatis.cz
EUROSERVICING s.r.o., IČO 241 19 997
CENTRUM VRÁŽ- Mokropeská 2027, Černošice, 252 28
nikoleta@salonmatis.cz
604 444 005
vjezdové brány,
garnýže
a záclonové
pondělí- pátek 8.00-21.00/ so-ne po dohodě
tyče na míru, závory

Stanislav Bendík

mobil: 602 294 754
www.zaluzie–bendik.cz

mobil: 6
www.za

Pro Váš interier
Horizontální žaluzie všech typů
Vertikální žaluzie (šíkmé, oblouky)
u Dřevěné vertikální i horizontální žaluzie
u Látkové žaluzie – plisse (různé atypické tvary)
u Látkové rolety
u Originální zastiňovací doplňky
u Baldachýny – velkoplošné zastínení
u Garnyže a záclonové tyče na míru
u Ozdobné doplňky oken
u
u

Pro Váš exterier
Markýzy (výsuvné, korbové)
Sítě proti hmyzu
u Venkovní žaluzie
u Venkovní rolety
u Garážová vrata – výklopná, sekční, rolovací
u Vjezdové brány – pojezdové, samonosné
u Vjezdová vrata
u Závory – s elektro pohonem
u Pohony ke všem typům vrat
u
u

Bezplatné konzultace – zaměření – montáž – záruční a pozáruční servis

Doprava v okolí 10 km od Černošic zdarma

4. 10.
pá
disCO
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20:00
hod

Martina fiŠErovÁ trio
VSTUP: 130,- Kč 20:30
hod
Martina Fišerová je osobitá zpěvačka, textařka a hudebnice. Ať už bude hrát jazz,
pop, nebo vlastní písničky, svým hlasem rozhodně potěší Vaše srdce.
Srdečně zve město Černošice

20:00
hod

VSTUP: 150,- Kč 20:00
12. 10. COUNTRY VEČER
Přijďte v sobotu 12. října v 19:30 do Club Kina si nejen poslechnou populární country hod
so
kapelu Kapičky. Během večera bude k dispozici volný parket a pod vedením mistra Miloše
TANEČNÍ Chrousta si budeme spolu moci zatančit několik klasických country tanců. Dobrá nálada,
ZÁBAVA kvalitní hudba a příjemná atmosfára je zajištěna. Více informaci ke skupině Kapičky
naleznete na http://www.kapicky.wz.cz/ jan.fara@seznam.cz nebo 602 221 014

20:00
BonEBroKE
VSTUP: 120,- Kč
hod
Skvělá punk-rocková skupina z Prahy s pop-rockovou předkapelou „OSM SETIN
BEz JÍDla” http://bandzone.cz/bonebroke?at=info www.bandzone.cz/osmsetinbezjidla

Bluesberry – kapela proslavená především díky svému leaderovi a zakladateli Petaru
KONCERT
Introvičovi - zahrají nejen kousky světových bluesových mistrů, ale i průřez svého již více
než čtyřicetiletého repertoáru. Bill Barrett a Ryan Donohue s sebou přivezou nefalšované
neworleanské blues, které občas svým jedinečným stylem prolnou prvky jazzu i gospelu.
Více viz Informační listy.
Srdečně zve město Černošice

10. 10. BluESBErry
VSTUP: předprodej 150,- na místě 180,- Kč
a California´S Jazz/BluES virtuoSo Duo
čt

16:00
VSTUP: 70,- Kč
6. 10. DuhovÁ PohÁDKa
hod
DIVADLO PRO DĚTI OD 3 LET
ne
Činoherní pohádka s loutkami o tom, jak sluníčko udělalo barvy a měsíc si vytrucoval
pro děTi hvězdičky, jak vznikla kuřata a po nich slepice,,, Představení vzniklo podle krásného
literárního textu spisovatelky Daniely Fischerové a je provázeno řadou písniček.
Učinkují: Kamil Koula a Jana Podlipná.
Srdečně zve město Černošice

KONCERT

DJ MiChaEl CranE
VSTUP: 50,- Kč
Váš oblíbený DJ by vás rozhodně neměl nechat lhostejnými. Skvělá muzika, báječná
atmosféra a nekonečná zábava do jednociferných hodin.

3. 10. THE HISTORY OF ENGLAND – PART 1 VSTUP: 60,- Kč, studenti 30,- Kč 19:00
hod
DIVADLO (V ANGLIČTINĚ)
čt
Humorný průřez dějinami Anglie od vpádu ŘÍmanů až po vládu královny Alžběty I.
diVAdlO V podání The Bear Educational Theatre. Pro širokou veřejnost pořádá The Redbrick House
s podporou města Černošice

20:00
VSTUP: 150,- Kč
2. 10. Shauli Einav QuartEt
hod
Izraelský saxofonista Shauli Einav se sejde se slovenskými Jazz&More v černošickém
st
Club Kině v rámci československého turné uskuteční jedinečný koncert, na nějž jste
KONCERT všichni srdečně zváni!
Srdečně zve město Černošice

z města
a okolí
MĚSTO
ČERNOŠICE

VSTUP: 150,- Kč
13. 10. WALTER PHISHBACHER NY3
Město Černošice vás zve v neděli 13.10. od 20.00 na koncert mezinárodního tria
ne
výtečného newyorského pianisty Waltera Fischbachera. Více viz Informační listy.
KONCERT Srdečně zve město Černošice

20:00
hod

20:00
hod

18. 10. VELKÝ CIMBÁLOVÝ VEČER VSTUP: předprodej 100,- Kč, na místě 130,- Kč 20:00
hod
Město Černošice v gastronomické spolupráci s Club Kino Černošice pořádají
pá
Sv. Lukášské hody, které začínají již v poledních hodinách a vyvrcholí vystoupením cimbálové
TANEČNÍ muziky v podání kapely „Muzička” která bude hrát k poslechu i k tanci od 20:00 hod. Můžete
ZÁBAVA se těšit na skvělé jídlo, vynikající muzikanty v krojích, temperamentní čardáše, polky a třeba
dojde i na písně na přání pokud projevíte zájem. Muzička muzicíruje doslova po celém světě je
zahraničním laureátem Akademické Nitry 2012 a v tomto roce již má za sebou turné po Spojených
státech. Primášem kapely je Pavel Koplík, rodák z jihomoravských Dubňan. K této muzice jaksi
patří dobré jídlo a pití a proto bude pro vás připraven košt moravských vín a spousty dalších
dobrot ba i nějaké to překvapení. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v minimarketu na
černošickém nádraží a ve vinotéce U Mitášů nebo před koncertem.
Srdečně zve Město Černošice.

ještě lepším. Přijďte se přesvědčit.

VSTUP: 50,- Kč
19. 10. DJ DP1
Den za dnem roste hvězda našeho oblíbeného DJ. Pokaždé přichází s něčím novým
so

20. 10.
ne
souTěž

26. 10. SETKÁNÍ FANKLUBU VÁCLAVA NECKÁŘE
Pořádá Fanklub
so
FANKlUB

26. 10. BlaCK hill

VSTUP: 12:00 – 17:00
/ zdarma

20:00
hod

12:00
hod

VSTUP: předprodej 160,- Kč na místě 190,- Kč
27. 10. alEŠ BriChta
Tak to si nenechte ujít. Oblíbený český metalový zpěvák, textař, skladatel a autor
ne
výtvarných návrhů. Zakládající člen a kdysi vůdčí osobnost legendární české heavy
KONCERT metalové skupiny Arakain. Dnes vystupuje se svou vlastní kapelou Aleš Brichta.
http://bandzone.cz/alesbrichtaband

19:00
hod

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

na zub Vám jistě přijde vhod při Halloweenovském reji napříč Černošicemi

20:00
hod
PÁRTY

31. 10. halloWEEn PÁrty
Nezapomeňte „přijít na jedno“. Zajímavé prostředí, dobré pivo, skvělé víno a něco
čt

Berounská heavy metalová kapela si přijede zahrát i s předkapelou.
so
Budeme se těšit na pořádnej nářez.
KONCERT Don Simon Simson - vrchní Kakadu Hellpatrol - pravý Kakadu
Buraque - levý Kakadu UB - dunivý Kakadu Lady - zadní Kakadu
http://bandzone.cz/blackhill?at=info

VSTUP: 85,- Kč

16:00
po celý den
25. 10. ZVĚŘINOVÉ HODY
hod
Se šípkovou? Nebo se zelím? Snad všichni si vzpomenou na slavnou hádku myslivců
pá
z filmu Slavnosti sněženek. V Club Kino Černošice se nemusíte hádat natož se rvát. Stačí
GAsTRO- přijít a vybrat si z jídelního lístku některou z báječných zvěřinových specialit.
Nomická Odkaz s menu uveřejníme nejpozději týden dopředu.
AKCE

TALENT ČERNOŠICE
VSTUP: 50,- Kč 18:00
hod
Na tento den připadá první čtvrtfinále, případně semifinále, soutěže Talent Černošic.
Zatím se do soutěže nominovalo velmi málo dětí a tak je její průběh ohrožen. Využijte
jakýkoliv den k nominaci Vašich dětí do soutěže. Volejte nebo mailujte do Club Kino
Černošice.

VSTUP: 30,- Kč od 12:00
20. 10. CESTA DO PRAVĚKU
hod
Nadčasový film režiséra Karla Zemana pro děti každého věku. I dnes, téměř
ne
po 60 letech (1955) zaujme svým příběhem o přátelství a dobrodružství čtyř kamarádů
film dVd a jejich cestou zpátky časem...

disCO
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