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Muzikál Jesus Christ Superstar v Černošicích
2x FOTO: archiv JCHS

-- Slavný muzikál se odehraje „na prknech“ Club Kina. --

Letošní pestrý program černošického Club Kina obohatí v neděli 15. září od 19.30
hodin představení slavného muzikálu Jesus Christ Superstar. Nastudování se zhostili
studenti Arcibiskupského gymnázia v Praze. Můžete se těšit na orchestr, rockovou
kapelu, sbor a sólisty – v roli Ježíše se představí sólista Hudebního divadla Karlín
Jaromír Holub.
„Historie podobných projektů se píše na našem
gymnáziu již několik let, během nichž jsme z moderní populární hudby zpracovali např. muzikály
Hair nebo Rebelové. Jesus Christ Superstar je
zatím nejspíše naším nejnáročnějším projektem
a dá se říci vrcholem,“ dočtete se na facebookové stránce Jesus Christus Superstar AG.
Muzikál Jesus Christ Superstar od britských
autorů Andrew Lloyd Webera a Tima Rice je jedním z populárních zpracování biblického tématu
posledních dní života Ježíše Nazaretského. Ve
své podstatě se jedná o pašijové hry, i když
se od událostí popsaných v Bibli velmi odklání
a vlastně se jimi pouze volně inspiruje.
V České republice se muzikál poprvé uváděl již v devadesátých letech v divadle Spirála,
později také v Hudebním divadle Karlín. V obou

nastudováních také účinkoval Radek Seidl, pod
jehož vedením studenti muzikál nacvičili. Předpremiéra i první provedení proběhly v modlitebně Církve bratrské v Soukenické ulici v Praze za
přítomnosti kamer České televize.
Projekt realizuje rocková kapela (sólová kytara, doprovodná kytara, baskytara, bicí, klávesy,
perkuse), orchestr (4 houslí, 1 violoncello, kontrabas, příčná flétna, 2 klarinety, 2 trubky, trombón, saxofon) a pěvecký sbor (cca 20 zpěváků,
celkem 40 účinkujících) pod taktovkou v Černošicích kdysi působícího dirigenta Igora Angelova. I díky příznivým ohlasům publika se další
představení odehraje právě v Černošicích.
Těšíme se na vás. Vstupné 100 Kč.
Ondřej Dobišík
Pavel Blaženín

-- Jaromír Holub --

Příští veřejné zasedání zastupitelstva
se koná ve čtvrtek 5. 9.
od 19.00 v Club Kinu.
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Bouře na začátku srpna napáchala obrovské škody
4x FOTO: MěÚ Černošice

-- Vítr vyvrátil 65 topolů a další poničil. --

Bouřka, která se první srpnovou neděli přehnala přes Černošice, za sebou zanechala obrovskou spoušť. Největší škody napáchala na topolovém stromořadí lemujícím právě dokončenou cyklostezku od Osady Na Vírku do Radotína. Mohutné
topoly popadaly jako sirky a ničily vše, co jim stálo v cestě.
Celkem vítr vyvrátil 65 topolů a ty co se mu pokácet nepodařilo, poničil. Cyklostezka, která je
v těsné blízkosti a kterou stavební firma předala
3 dny před ničivou bouří, tento živel na několika místech nepřežila. Protože cyklostezka byla
předána jen tři dny před bouří, Svazek obcí –
Region Dolní Berounka, který je jejím stavebníkem, nemohl tuto stavbu ještě pojistit. Všechny
náklady na opravu tedy půjdou za námi.
Odklízení popadaných stromů a prořez poškozených větví na těch, co zůstaly stát, město vyjde draho. Abychom náklady na odklízení
vzniklé spouště minimalizovali, ujali se likvidace
této pohromy Černošičtí dobrovolní hasiči spolu
s technickými službami. Vstříc nám vyšlo i Povodí
Vltavy, které zajistilo odbornou firmu a nemalou
část stromů pomohlo odklidit. Město si zapůjčilo
drtič větví a 30ti metrovou plošinu, z které hasiči

prořezaly nebezpečné větve. K zemi muselo
padnout i několik dalších stromů, které byly naprasklé či jinak vážně poškozené.
Odklízení následků bouře bohužel velmi komplikovali nezodpovědní cyklisté. I přes několik
zábran s dopravními značkami zákaz vjezdu
a s výstražným upozorněním poukazujícím na
probíhající kácení a pád větví, příkazy nerespektovali a po cyklostezce projížděli hned vedle
padajících stromů a mezi mechanizací provádějící odklízení. Mnoho cyklistů si nic nedělalo ani
z přítomnosti strážníků městské policie a brigádníků, kteří na obou stranách cyklostezky vysvětlovali důvod zákazu a objízdné trasy, které mají
zvolit. Do doby uzávěrky tohoto čísla se naštěstí nikomu nic nestalo a doufejme, že tomu tak
bude až do skončení likvidace následků bouře.
Tímto bychom chtěli všem, kteří se na odklí-

zení následků bouře podíleli, poděkovat. Zvláštní poděkování patří našim hasičům, kteří se
i v úmorném vedru od rána do večera nezastavili
a odvedli pořádný kus práce.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic

-- Město si zapůjčilo velký drtič větví. --

FOTO: Petr Kubín

-- Padající stromy poničily také nový asfalt na cyklostezce. --

-- Do osady Na Vírku byla cesta zcela zatarasená. -3
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SMS ROZHLAS

Všechny důležité místní informace můžete dostávat
formou SMS zprávy přímo
na svůj mobilní telefon. Stačí se přihlásit ke službě SMS ROZHLAS. Můžete
buď zaslat SMS zprávu ve tvaru „SMS rozhlas“ na číslo 777 081 532,
nebo ještě lépe poslat e-mail s Vaším mobilním číslem na adresu rozhlas@
mestocernosice.cz.
Budete pak dostávat upozornění na odstávky elektřiny a vody, pozvánky
na významné kulturní a jiné akce ve městě, upozornění na nebezpečné situace (nefungující železniční přejezd, povodeň a další).
Jestliže do SMS zprávy napíšete navíc jméno ulice, budou Vám zasílány
zprávy pouze o dané lokalitě.
Uvedete-li rovněž jméno a příjmení („SMS rozhlas, jmeno prijmeni“), velmi

tím usnadníte administraci. Všechny zaslané požadavky jsou totiž zpracovávány ručně.
Do budoucna se chystá ještě vylepšení o další možnosti výběru typu zpráv
dle zájmů odběratelů.
Příklady SMS zpráv:
• Přerušení elektřiny 16. 8. Od 7.30 do 15.00 – ul. Žatecká, Školní, V Rokli, Táborská, Sušická, Střední, Chebská, Gorkého, Dr. Janského, Berounská, Písecká, Kladenská.
• Prosíme majitele všech pozemků o ořezání všech větví přesahujících do
chodníku nebo ulice (až do výšky 3 m). Děkujeme
• Zdeněk Bína a jeho Acoustic Project – Club Kino 17. 11. od 20.30 h.
Srdečně zveme.

Účast zastupitelů na zasedáních
Nechal jsem se inspirovat informací, že místopředseda ČSSD M. Hašek,
který se vehementně nyní hlásí o slovo v celostátní politice, se zúčastnil jen
23 % hlasování v parlamentu (počítáno pouze pro hlasování o zákonech, mezinárodních smlouvách a unijní legislativě)… Jak jsme na tom my?
V tabulce níže se můžete podívat na údaje o účasti černošických zastupitelů na zasedání zastupitelstva. Míra účasti je podle mého názoru vysoká,
a proto děkuji kolegům za zodpovědný přístup.
Od voleb v říjnu 2010 proběhlo do konce července 2013 celkem 26 zasedání zastupitelstva. Mimochodem, sedm zastupitelů je zároveň členy rady,
která měla 92 schůzí, další jednání mají zastupitelé (a další členové) v rámci
8 komisí rady a 2 výborů zastupitelstva.
V tabulce je uvedeno celkem 22 jmen, i když máme 21 zastupitelů. Paní
H. Langšádlová se totiž v roce 2011 mandátu vzdala kvůli souběhu s funkcí
poslankyně parlamentu (ze statistiky je zřejmé, že to bylo zodpovědné rozhodnutí) a nahradil ji P. Rech. Zastupitelé jsou v tabulce řazeni podle míry své
účasti, a při stejné účasti pak podle abecedy dle příjmení. Sebe jsem uvedl
až na konec, protože termíny zasedání sám stanovuji, a tak moje 100% účast
není zásluhou, ale automatickou nutností.
Filip Kořínek, starosta

JMÉNO
účast
chyběl(a)
Ing. Milena Paříková
100%
0
100%
0
Patrik Rech 2)
Ing. Šimon Hradilek
96%
1
Ing. Petr Wolf
96%
1
PhDr. Lenka Kalousková
92%
2
Milada Mašatová
92%
2
Ing. Daniela Gottelová
88%
3
Ing. Tomáš Hlaváček
88%
3
Ing. Tomáš Kratochvíl
88%
3
Mgr. Michal Strejček
88%
3
Ing. Pavel Tichý
88%
3
Petr Zmatlík
88%
3
Mgr. Veronika Goldová
81%
5
David Hendrych, MBA
81%
5
Doc. PhDr. Karel Müller
81%
5
Ing. David Otava
81%
5
Mgr. Martin Stádník
81%
5
MUDr. Dalibor Ticháček
81%
5
MUDr. Tomáš Prskavec
73%
7
MUDr. Josef Kraus
69%
8
33%
6
Mgr. Helena Langšádlová 1)
Mgr. Filip Kořínek
100%
0
1)
vzdala se mandátu po 9. zasedání zastupitelstva, nahradil ji P. Rech
2)
zastupitelem od 10. zasedání, tj. absolvoval dosud 17 zasedání z 26

Dopravní nehody
v Černošicích
V souvislosti se změnou, kdy od 1. září 2011 skončila v Černošicích zóna 40 km/h, přinášíme tabulku
se statistikou dopravních nehod*. Projevilo se toto
rozhodnutí nějak negativně na bezpečnosti dopravy
v našem městě? Jsem rád, že na základě těchto
dat lze říct, že nikoliv.
Jak bylo při diskuzi tehdy mnohokrát řečeno, rychlost 40
km/h stejně nebyla dodržována – a její porušování bylo policií
nesprávně tolerováno až někam k 53 km/h. Po zrušení zóny
(tj. zavedení rychlosti 50 km/h) nechala policie radary nastavené stejně, na což jsme veřejnost také upozornili. Cílem
nebylo umožnit faktické zvýšení rychlosti provozu v obci, ale
ukončení stavu, kdy bylo formálně „kriminalizováno“ chování
řidičů, které přitom policie paradoxně tolerovala, protože dopravní omezení obecně považovala za nepřiměřené (a to jak
městská policie, tak státní – zrušení zóny obě uvítaly).
Z průběžných měření městské policie již od začátku vyplývalo, že se u nás jezdilo před i po této změně stejně rychle. V exponovaných úsecích u Centra Vráž, u černošického
nádraží a kolem školy byla navíc rychlost snížena na 30-40
km/h. V celém městě kromě hlavních ulic, kudy vede autobusová linka, platí pravidlo přednosti zprava, které pomáhá
zpomalit dopravu v menších ulicích. Na Dobřichovické ulici
byl později instalován digitální měřič, který též jasně přispívá
– investice do něj se osvědčila.
Shrnuto, počet nehod (včetně drobných) byl v roce 2012
přesně stejný jako v roce 2010, v přelomovém roce, kdy byla
zóna zrušena, dokonce zatím nejnižší. Samozřejmě bychom
si přáli nehod ještě méně, ale to už je spíš o disciplíně nebo
schopnostech jednotlivých řidičů než o dopravním značení.
Filip Kořínek, starosta

Počet nehod v obci Černošice
Rok

2008 2009 2010 2011 2012 1. pol. 2013

						
Počet
nehod 65
37
35
28
35
21
Rok 2013 - do 30.6.2013				

* Podrobnosti (nejen pro Černošice) lze dohledat na stránkách Ministerstva dopravy – http://maps.jdvm.cz/cdv2/
apps/nehodyvmape/Search.aspx
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Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 16. 9. v 10 hodin.
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Stalo se po uzávěrce... po 20-ti letech končí ředitel ZŠ
Ředitel Základní školy Černošice, PhDr. Zdeněk Moucha, CSc., končí
k 31. srpnu 2013 ve své funkci po dlouhých 20-ti letech, a to na základě
vlastní žádosti z osobních důvodů. Vedením školy bude pověřena jeho statutární zástupkyně, paní Mgr. Jitka Kahounová. V příštích měsících vyhlásíme konkurz na nového ředitele s předpokládaným nástupem v roce 2014.

Panu Dr. Mouchovi jménem celého města upřímně děkuji za jeho obrovský
přínos kvalitě naší školy, které zasvětil velkou část svého života. Osobně si
vážím toho, že jsem měl možnost s ním tři roky spolupracovat. Podrobněji
se této velké změně budeme věnovat i v příštích číslech Informačního listu.
Filip Kořínek, starosta

Jak pokračují investiční akce – rekonstrukce komunikací
Nové veřejné osvětlení
Firma Jiří Majer – elektro již dokončila veřejné osvětlení v Čapkově ulici. Tato část lokality
„Lada“ byla poslední, kde dosud nebylo žádné
veřejné osvětlení. V ulici tak jsou 5timetrové
hraněné stožáry s moderními svítidly s plochým
sklem.
V Karlické ulici začala společnost Eltodo Citelum provádět stavební práce na novém veřejném osvětlení začátkem srpna. I tato stavba je
v době uzávěrky těsně před dokončením, zbývá
jen odstranit staré sloupy a vrchní vedení. Nové
sadové stožáry tvořící osvětlení ulice jsou 6 m
vysoké a lampy mají rovněž ploché sklo, takže
svítí jen tam, kam mají.
Odvodnění části ulice Smetanova a Dr. Janského
Firma Kříž provedla vsakovací jámu s kanalizační vpustí ve Smetanově ulici, u křižovatky s Werichovu, kde se při deštích tvořila velká louže, která
neměla kam odtéct. Protože v této oblasti není
dešťová kanalizace, nezbylo než tento problém
vyřešit právě vykopáním vsakovací jámy. S obdobným problémem se potýkali občané v ulici Dr.
Janského, zhruba v místech dětské a zubní ordinace. V tomto místě byl položen nový odvodňovací žlábek s potrubím ukončeným ve stávajícím
vsakovacím příkopu. Do konce prázdnin budou
provedeny práce obdobného rozsahu ještě v ulici
Ukrajinské u vjezdu do Osady Na Cípu.
Odvodnění pomocí vsakových objektů zaručí
odvod dešťových vod při standardních deštích.

Při těch intenzivních a dlouhotrvajících, kdy se
vsakovací objekty naplní, však ani tyto úpravy
nepomohou. I tak považujeme investici do lokálního odvodnění míst, kde vznikají pravidelně
problémy s dešťovou vodou za potřebnou.
Výtluky
Firma Šlehofer, která v uplynulých letech prováděla ve městě opravu poničených asfaltových
komunikací, provedla i v letošním roce výplň výtluků. A to za stále stejné jednotkové ceny jako
před třemi lety. Celková oprava výtluků nás letos
vyšla na 252.880 Kč. Opraveny jsou nerovnosti v ulicích Sadová, V Horce, Poštovní, Zdeňka
Lhoty, Bulharská, Dr. Jánského, Slunečná, Jahodová, Mokropeská, Táborská, K Lesíku, Školní, Arbesova, Jiráskova, Mánesova, Mládežnická a Nádražní. Celkový rozsah provedených
oprav je 354 m2.
Rekonstrukce místních komunikací
O prázdninách probíhá rovněž rekonstrukce
ulic Pod Višňovkou a Pardubická a stavba chodníku v křižovatce ulic Dr. Janského – K Lesíku.
V obou ulicích byly v době uzávěrky provedeny
obrubníky po jedné straně vozovky. V Pardubické začaly práce na novém chodníku. V obou ulicích se začíná s úpravou konstrukčních vrstev
komunikace. Také nový chodník v křižovatce
ulic Dr. Janského – K Lesíku má z části hotové
obrubníky a do konce srpna bude dokončený
tak, aby po něm mohly začít chodit děti, které
tuto trasu hojně využívají při cestě do školy.

Přístavba hasičské zbrojnice v Mokropsech
FOTO: MěÚ Černošice

Během prázdnin byla provedena nosná konstrukce přístavby, došlo k vyztužení stávajícího zdiva, pokládce stropních panelů a jsou
vyzděny obvodové stěny nové nástavby. Koncem srpna by mělo dojít k zahájení tesařských
prací na novém krovu.
Práce na tomto objektu nabraly zdržení

způsobené i nezbytným přerušením prací
v době povodní. Firma Tost.cz na posledním
kontrolním dnu deklarovala, že stavbu stihne
dokončit do konce listopadu, což je oproti
předpokladům lhůta o měsíc delší korespondující s nuceným přerušením prací.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic

Špatné podloží v Pardubické ulici
Při provedení zkoušek pláně se ukázalo, že podloží v Pardubické ulici není dostatečně únosné. Museli jsme proto přistoupit
k odtěžení větší vrstvy zeminy, než se předpokládalo, a tím se celá stavba zdržela.
Podkladní vrstvy se prodraží, neboť namísto
30 cm štěrku ho v Pardubické bude 50 cm.
Zároveň se použije speciální geotextílie.
Těmito úpravami se docílí potřebných hodnot
únosnosti.
Harmonogram rekonstrukce komunikací
Vzhledem k deštivému období na přelomu
května a června, kdy musely být práce přerušeny, a následnému zjištění neúnosného
podloží v Pardubické ulici, kde se odváželo zhruba jednou tolik zeminy, se práce
oproti původnímu harmonogramu zdržely.
Vyžádali jsme si proto od společnosti EKOSTAVBY Louny provádějící rekonstrukci komunikací aktualizovaný harmonogram, z kterého
je patrná přibližná doba rekonstrukce již zahájených staveb, ale i těch navazujících. Podle
upraveného harmonogramu by měly být ulice Pardubická a Pod Višňovkou dokončeny
do 15. 9. Zahájení rekonstrukce částí ulic
Táborské a Chebské je plánováno na 20. 8.
Zahájení rekonstrukce Jičínské ulice je stanoveno na 9. 9. a výstavba chodníku v Kladenské
má začít 30. 10.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

Zahájení rekonstrukce
dalších ulic
je na spadnutí
Občané ulic Jedlová, Chrudimská a prvního
slepého ramene Berounské, kteří se letos
přihlásili v rámci programu „spolufinancování
místních komunikací“ vyhlášeným městem
a přispívají min. 30 % z celkových nákladů
na rekonstrukci ulic, ve kterých bydlí, se již
brzy dočkají zahájení rekonstrukce. Město
předalo staveniště firmě ROBSTAV stavby
třetí srpnový týden. Práce začnou po vyřízení potřebných uzavírek, předpokládáme na
přelomu srpna a září, a trvat by měly do konce října. Před koncem tohoto období bude
ještě provedena chybějící obrusná vrstva ve
Slunečné ulici a oprava propadlé dlažby ve
Střední (v úseku Školní – Gorkého).
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic
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Cyklotrasa V Lavičkách
Po dokončení všech ostatních tras po městě
– Na Vírku, Pod Hladkou Skálou a Na Skále
je trasa vedoucí Osadou Údolí staré řeky poslední, která ještě není dokončena. Začátkem
srpna byla vyasfaltovaná největší část z této
trasy, a to úsek navazující na Dobřichovickou
cyklostezku a vedoucí až k restauraci V Lavičkách. Zbývá dokončit spojení vedoucí kopcem
do ulice Slunečná.
V této části je však nejprve nutné provést

nezbytná sanační opatření pro zabezpečení
skalního masivu, který se začal po květnových
deštích uvolňovat. Město vypsalo veřejnou zakázku na tyto práce a v polovině srpna vybralo
nejvýhodnější nabídku. Zakázku na provedení
záporové stěny u paty svahu a injektáž spolu
se zasíťováním skály získala společnost STRIX
Chomutov, která je specializovanou firmou
v oblasti zabezpečení skal.
Zabezpečení svahu město vyjde na 877.000

Kč bez DPH. Na zabezpečení skály se snažíme
získat dotace, ale jednání zatím nejsou u konce. Úprava svahu stejně tak jako záporová stěna musí být hotovy dříve, než se začne s výstavbou navazující komunikace. Práce by se měly
rozeběhnout hned po uzavření smlouvy, tedy
před koncem srpna.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

Kulturní sál na Vráži těsně před dokončením
Kulturní sál je již po stavební stránce dokončen, a nutno říci, že řemeslně a designově
velice zdařile. V současné chvíli, kdy píši tento
článek, čekáme na výsledky výběrových řízení na dovybavení sálu zvukovou technikou
a jevištním osvětlením a pódiem. Dále ještě
zbývá za odborného dohledu architekta nakoupit vhodný nábytek jako například skládací stoly, stohovatelné žide a recepci s malou
kuchyňkou. Cílem, který má být tímto zadáním
veřejné zakázky na dovybavení kulturního sálu
naplněn, je vybavení kulturního sálu v takovém
rozsahu a kvalitě, aby bylo možné kulturní sál
využívat k celé řadě aktivit a kulturních akcí.
Tedy nejen ke konání různých zájmových aktivit, sportovních kroužků, ale i zajištění kulturních akcí, jako jsou menší koncerty, divadelní
představení, recitály, přednášky a další. Dále
bude sál sloužit i naší Základní umělecké škole
a široké veřejnosti.
Kdy bude sál otevřen
Město se snaží, aby byl sál co nejdříve otevřen, ideálně počátkem září. Ale ne všechno

jde bohužel tak rychle, jak bychom si přáli. Sál
je sice hotov, zkolaudován a určité aktivity by
se zde daly provozovat již dnes. Ke komfortnímu užívání však chybí ještě vyřešit akustiku
celého prostoru. Ta bude definitivní až po
montáži veškerých vnitřních instalací, které
mohou ještě kvalitu poslechových podmínek
drobně změnit. Po proběhnutých měřeních se
firma IBS-Rokal zavázala prostorovou akustiku
kulturního sálu dostat do normy. Potom již nic
nebude bránit dát kulturní sál černošické veřejnosti do užívání.
Technické vybavení
Celý ozvučovací řetězec je navržen jako
mobilní, a tudíž se dá přizpůsobit každé akci
na míru. V případě potřeby technika poslouží
i při venkovních produkcích. Vše je dimenzováno tak, aby tato technika zvládla i náročnější
projekty a do sálu se nemusel tahat externí
aparát.
Pódium osvětlí kombinace moderních LED
reflektorů spolu s klasickými par reflektory.
Celou světelnou techniku bude řídit světelný

Nezapomeňte na kontrolu komína!
Topná sezona je za dveřmi, v krbech si začneme přitápět co nevidět a vzápětí naplno
i v kotlech. Nejvyšší čas na jejich pravidelnou údržbu a revizi komínů.
Podle předpisů platných od roku 2011 je nutné
nechat provést kontrolu všech používaných komínů minimálně jednou ročně. Spolu s tím byste
měli komín aspoň třikrát ročně nechat vyčistit.
Jestliže topíte pevnými palivy a máte spotřebič
s výkonem maximálně 50 kW, můžete se do čištění s vhodným vybavením pustit i sami.
Při kontrole komínu je nutné prověřit jeho
nadstřešní i půdní část. Zima se přitom obvykle
nejvíce podepíše na starších jednovrstvých komínech vyzděných z cihel. Před novou topnou
sezonou je proto nutné tyto komíny prohlédnout
velmi důkladně a všechny závady na komínovém
zdivu okamžitě opravit. Jestliže se závada na komíně opakuje, mělo by se přistoupit k celkové
a systémové rekonstrukci celé spalinové cesty.
„Ta může spočívat například v převložkování stávajícího komínového průduchu komínovou vložkou z keramického nebo kovového materiálu,“
vysvětluje Jiří Vrba ze Schiedelu.
Údržba pro vysoký výkon i bezpečí
Pravidelná kontrola a údržba komína i kou6

řovodů se odrazí i na výkonu připojeného spotřebiče. Nevyčištěný komín totiž nejen špatně
táhne, ale k vyhřátí prostor je potřeba mnohem
více paliva. Neudržované spalinové cesty přitom
znamenají riziko požáru a také otravy oxidem
uhelnatým, který se spolu se spalinami nedostane přes zanesený komín a vrací se zpět do
prostoru.
Jestliže kvůli nevyčištěnému nebo zanedbanému komínu vznikne požár a majitel domu se
nemůže prokázat zprávou o kontrole a údržbě,
hrozí pokuta až 25.000 Kč. Navíc zanedbání
údržby znamená i velkou komplikaci při jednání
s pojišťovnou o výši pojistného plnění.
Zpráva o kontrole
Výsledkem každoroční prohlídky, při níž technik musí zkontrolovat vše od spotřebiče až po
ústí komína a také prověří těsnost všech spojů,
napojení a dvířek, je zpráva o kontrole. V ní se
uvádí podrobné informace o komínu, spalinových cestách, konstrukci domu, provedených či
odložených opravách. Zprávu o kontrole získá

mix pult. K vybavení sálu patří i mobilní pódium o velikosti 6x4 metry, navržené tak, aby se
dalo použít i v exteriéru. V sále bude z prostorových důvodů stabilně instalována jen polovina pódia, druhá polovina se bude stavět jen
pro akce, které ho vyžadují větší. Jak vidíte,
vše je flexibilně využitelné a jen čas prověří,
jak bude sál využíván.
Tance i karate
Již nyní evidujeme několik zájemců o pronájem sálu, uveďme například taneční kurzy, výuku hry na klavír, orientální tance, zumbu, taiji,
kungfu, karate a další sportovní aktivity.
Pokud máte zájem o pronájem sálu, ať již
z důvodu pořádání různých kurzů nebo soukromě, kontaktujte Odbor školství, kultury
a cestovního ruchu. Cena pronájmu je na
rozjezd stanovena velice příznivě – za nekomerční dlouhodobý pronájem zaplatíte pouze
100 korun za hodinu a za komerční pronájem
400 korun za hodinu.
Pavel Blaženín
vedoucí odboru kultury

nejen majitel objektu, ale jeho kopii by si měl
uschovat i kominík. Právě u něj si ji lze vyžádat
v případě, že jej majitel ztratí nebo tato zpráva při
požáru objektu shoří.
Dana Jakešová

Vybrané kontakty ze seznamu revizních techniků/kominíků Společenstva kominíků ČR – www.skcr.cz
NEUBAUER Robert
Pod Květy 26, 267 29 Zadní Třebaň
tel. 603 541 595
POLÁČEK František
K potokům 49, 25203 Řitka
tel. 602 356310
ŠAFAŘÍK Jaroslav
Tunelářů 297, 156 00 Praha - Zbraslav
tel. 721 662 998
DOČKAL Josef
Nám. Osvoboditelů 1365/4
Praha 16 – Radotín
tel. 606 589 726
e-mail: josef.dockal@kominici.net

z radnice

Jak pokračují práce na škole a školce
2x FOTO: MěÚ Černošice

-- 2. září půjdou žáčci školy v Komenského ulici do krásně opravené budovy. --

Zateplení fasády ZŠ Komenského
V červenci firma Chládek a Tintěra vyměnila stará okna v zadní části školní budovy, hotové jsou i nové klempířské prvky. Zateplovací systém je již
nainstalován na všechny strany budovy kromě té čelní, stejně tak jako finální fasáda. Hned poté firma lešení přesunula k hlavnímu průčelí školy. Již
dokončené je také zateplení půdních prostorů a začalo se se zateplováním
sklepa. V průběhu srpna se musí stihnout výměna oken ve třídách v půdní
vestavbě a zateplení spolu s novou fasádou na nejexponovanější části budovy. V době uzávěrky tohoto čísla IL byla firma Chládek a Tintěra s pracemi
v plném proudu, a tak věříme, že se vše do prvního zvonění stihne.

Kompletní výměna rozvodů v MŠ Karlická
Stavební práce ve všech pavilonech mateřské školy musí skončit před
začátkem školního roku. Tempo, které firma S.V.A. nasadila, je proto obrovské. V každé z budov pracuje od začátku několik dělníku najednou.
Všechny rozvody jsou již vyměněné a zazděné, hotové jsou i nové podlahy,
osazují se zařizovací předměty a provádí se pokládka obkladů a dlažeb.
Zároveň s těmito pracemi probíhá i lokální oprava střechy, protože na některých místech zatéká.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic

Přístavba školní kuchyně v ZŠ Mokropsy
Přístavba skladových prostorů ke školní kuchyni probíhá podle harmonogramu. Všechny vnitřní stěny jsou omítnuty, je provedena střecha, jsou
zhotoveny nové propojovací dveře se stávajícím zázemím jídelny. Termín
dokončení stavby má firma DOMSTAV do konce září.
Nová vzduchotechnika ve školní kuchyni
Začátkem srpna se začalo s výměnou již dosloužilého vzduchotechnického potrubí ve školní kuchyni. Staré potrubí pracovníci firmy, která tuto
zakázku provádí, rozebrali, oškrábali poničenou výmalbu stropu, který se
po letech dočkal nového oštukování a výmalby. Díky účinné vzduchotechnice již nebude odpadávat. Všechny potřebné komponenty byly vyrobeny
předem, a proto se hned začalo s jejich montáží. V době uzávěrky IL byl
instalován hlavní rozvod potrubí a zbývá jen osadit digestoře, vzduchotechnické jednotky, vše zapojit a odzkoušet. Poslední srpnový týden by měla
uvést firma KLIMAMONT Kopelent vše do provozu.

-- Koupelny v MŠ Karlická jsou zcela nové. --

Důležitá telefonní čísla
Policie, záchranná služba, hasiči

Technické a havarijní služby

112
158
155
150
156
724 060 620
251 640 150

Poruchy dodávky elektřiny - 840 850 860
ČEZ distribuce, a.s., zákaznická linka 840 840 840
Poruchy vodovody a kanalizace - 602 324 785 Aquaconsult, s.r.o.
Poruchy plyn - 1239
RWE, a.s., zákaznická linka 840 11 33 55
Veřejné osvětlení - 800 101 109 - Eltodo, a.s.

Tísňová volání - centrální číslo
Policie
Záchranná služba
Hasiči - centrální číslo
Městská policie - centrální číslo MP
Městská policie Černošice
Sbor dobrovolných hasičů Mokropsy
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Z 91. jednání Rady města Černošice – 22. 7. 2013
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr
zhotovitele na akci „zabezpečení svahu v ulici
V Lavičkách proti sesutí“; schvaluje výzvu,
zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo
pro zhotovitele akce;
• bere na vědomí 1) znění dodatku č. 3 a dodatku č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě v systému
Pražské integrované dopravy na roky 2010
až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů (linka PID č. 414), 2) znění dodatku
č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě v systému Pražské
integrované dopravy na roky 2010 až 2019
uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID č. 415 a 601); mění usnesení
č. R/77/20/2013 z jednání rady dne 4. 3.
2013, které nově zní takto: Rada města souhlasí se zněním dodatku č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na
roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů (linka PID č. 313).
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná
opatření přijatá v rámci řešení krizové situa-

ce ve výši 2.250.000 Kč se Středočeským
krajem; ukládá FO předložit související rozpočtové opatření č. 66 k projednání zastupitelstvu města;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 67;
• bere na vědomí informaci o provedených
rozpočtových opatřeních schválených vedoucí Finančního odboru ve II. Q 2013;
• bere na vědomí informaci o provedených
rozpočtových opatřeních schválených starostou pro zajištění výdajů v důsledku červnových povodní.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem
a Supermarketem u Vávrů, s. r. o., o darování
spotřebního zboží za účelem pomoci při likvidaci následků povodně 2013;
• schvaluje darovací smlouvu se společností
Softel Consulting, s. r. o., (o darování částky
2.000 Kč na nákup krmiva pro opuštěné psy
umístěné v útulku a darování částky 4.999 Kč
na nákup kamery pro potřeby Městské policie
Černošice);
• revokuje usnesení bod I. R/80/19/2013;
souhlasí s ukončením smluvního vztahu se
společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč na

organizaci 4. ročníku Buki festu; schvaluje rozpočtové opatření č. 68.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí se záměrem pronájmu nebytového
prostoru – místnost č. 9 v přízemí budovy
v ul. Srbská (objekt sousedící s TS) o výměře
17,8 m2;
• bere na vědomí žádost spol. FINDERS Production, s. r. o., o povolení parkování filmové
techniky v ulici Zdeňka Lhoty ve dnech 25. 7.
až 27. 7. 2013; souhlasí s poskytnutím veřejného prostranství;
• bere na vědomí žádost spol. FILM MAKERS,
s. r. o., o povolení parkování filmové techniky
v ulici Sadová a na parkovišti u Sportparku
Berounka ve dnech 30. 7. až 1. 8. 2013; souhlasí s poskytnutím veřejného prostranství;
• souhlasí s výjimkou ze směrnice o zadávání
veřejných zakázek a přímým výběrem nabídky
pana Milana Jakeše v ceně 44.735,20 Kč
bez DPH z důvodu havarijního stavu střechy;
ukládá ředitelce MŠ Karlická vystavit a podepsat tuto objednávku;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci na
veřejné zakázky Dovybavení kulturního sálu
část A, část B, část C a část D; souhlasí s vyhlášením zadávacích řízení;
• schvaluje proplacení faktury za opravu a STK
vozu Avia v hodnotě 51.463 s DPH firmě Automobilová opravna, s. r. o. (Hořovice).

Z 92. mimořádného jednání Rady města Černošice – 29. 7. 2013
Rada města Černošice:
• bere na vědomí žádost pana Janečka o pronájem veřejného prostranství Sportparku Berounka pro pořádání poutě ve dnech 13. až 25. 8.
2013; souhlasí s poskytnutím veřejného prostranství;

• souhlasí se záměrem pronájmu nebytového prostoru - budoucí přístavby Městského úřadu Černošice o výměře 248 m2;
• schvaluje 1) výjimku z počtu předložených nabídek podle části třetí,
bod 4.2 směrnice o zadávání veřejných zakázek, 2) nabídku firmy Jaroslav Horák za cenu 48.500 Kč včetně DPH.

Z 25. zasedání Zastupitelstva města Černošice – 10. 7. 2013
Zastupitelstvo města Černošice:
• schvaluje smlouvu č. ÚZSVM/S/11670/
2013-HMSU o bezúplatném převodu id. 1/2
pozemku parc. č. PK 176/1 v k. ú. Černošice;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem
a paní V. B. o darování pozemku parc. č.
877/5 v k. ú. Černošice městu (ul. Karlická);
• bere na vědomí 1) stížnosti občanů ve věci
současného stavu chat v katastru obce Čer-

nošice, Mokropsy č. e. 0270 a č. e. 0285,
2) informaci o dosavadních i plánovaných
krocích města a městského úřadu k řešení
situace;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 46, 55, 57
a 61;
• schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru
č. 11964/12/LCD ze dne 18. 2. 2013;
• souhlasí s výběrem architektonického návrhu společnosti Jestico + Whiles na přístavbu

a stavební úpravy vily Tišnovských pro potřebu MěÚ, městské knihovny, městské policie
a České pošty; ukládá starostovi předložit
radě města návrh smlouvy s Českou poštou,
s. p., týkající se podmínek vybudování a pronájmu prostoru pro provozovnu pošty v objektu přístavby tzv. vily Tišnovských, včetně ujednání týkajícího se pozemku 471/10 o rozloze
884 m2 v k. ú. Černošice v platném územním
plánu vyhrazeného pro budovu pošty.

Z 26. zasedání Zastupitelstva města Černošice – 29. 7. 2013
Zastupitelstvo města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 66;
• nepřijalo dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 218-018-12
• bere na vědomí informace o stanovisku rady města a starosty k žádosti MFČR; konstatuje, že v souladu se stanoviskem starosty města
není v zájmu města zvyšovat počet výherních hracích zařízení (VHP,
VLT a obdobných zařízení) povolovaných městem a Ministerstvem financí ČR a žádá MFČR o respektování tohoto názoru.
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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.

z radnice

Rada versus zastupitelstvo aneb kdo o čem rozhoduje
Proč o tom rozhoduje rada? Kdy o tom bude
rozhodovat zastupitelstvo? Proč to nerozhodne
starosta rovnou? Odpovědi na tyto otázky stanovuje zákon o obcích. Tento upravuje podrobně
kompetence, které v rozhodování o dění v obci
má starosta, rada i zastupitelstvo.
Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem
samosprávy města a má 21 členů. Je oprávněno rozhodovat pouze ve věcech tzv. samostatné
působnosti. Rozsah působnosti stanovuje opět
zákon. Zejména jde o správu vlastního majetku,
vytváření a realizování rozpočtu, zřizování a rušení příspěvkových organizací, právnických osob
a obecní policie, vydávání obecně závazných
vyhlášek, rozhodování o vyhlášení místního referenda, pojmenovávání části obcí i ulic a dalších

veřejných prostranství a udělování a odnímání
čestného občanství. Jednání zastupitelstva jsou
veřejná a přístupná všem občanům. Na webu
města je zveřejněn jednací řád zastupitelstva
města, který podrobně upravuje průběh jednání
zastupitelstva.
Rada města je výkonným orgánem města
a má 7 členů. Rada města rozhoduje v oblasti
samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu města. Rada připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva. Zákonem je jí
vyhrazeno například plnění hospodaření města
podle schváleného rozpočtu, vydávání nařízení
města, rozdělení pravomocí v městském úřadu
a rozhodování o počtu zaměstnanců, kontrola
úkolů plněných městským úřadem, rozhodování

o uzavírání nájemních smluv, schvalování účetní
závěrky města a další. Jednání rady města jsou
neveřejná.
Starosta města je stejně jako rada i zastupitelstvo také orgánem města a i v jeho případě jsou
jeho kompetence popsány zákonem. Město zastupuje navenek. Podepisuje za město důležité
dokumenty a uzavírá za město smluvní vztahy
v případě, že je k tomu zastupitelstvem pověřen.
Volí jej ze svého středu zastupitelstvo obce, kterému se za také za výkon své funkce zodpovídá.
Zastupuje ho jeden místostarosta. Starosta je ze
své funkce členem městské rady a zároveň stojí
v čele městského úřadu.
Jan Louška
Tajemník MěÚ Černošice

Poplatek za odpad
a poplatek ze psa

Platby poplatků
vám připomeneme

Blíží se termíny podzimních plateb
místních poplatků

Jak nezapomenout na včasnou platbu poplatků v příštím roce?
Ideálním řešením je zadání trvalého příkazu k platbě z vlastního účtu
s uvedením správného čísla účtu, variabilního symbolu, částky a termínu splatnosti podle vyhlášky o místních poplatcích. Tyto údaje byly
uvedeny na složenkách zaslaných v roce 2012, případně je možné je
získat na finančním odboru Městského úřadu Černošice.

Místní poplatky jsou podle obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 splatné v průběhu roku buď jednou, nebo dvěma splátkami. Pokud jste
si zvolili možnost hradit poplatek ve dvou splátkách, připomínáme, že termín pro zaplacení druhé části poplatku za likvidaci
komunálního odpadu je do 30. září, druhá část poplatku ze psa
je splatná do 31. října. Veškeré údaje (číslo účtu, částka a variabilní symbol), které byly uvedeny na složenkách zasílaných v r. 2012,
jsou platné i letošní rok a následující roky. Prosíme, uhraďte poplatky včas, jinak se vystavujete možnosti vyměření zvýšeného poplatku
(ten může být navýšen až na trojnásobek) a navíc městu vznikají další
náklady se zasíláním upomínek a platebních výměrů. Pokud jste si
loňskou složenku neschovali nebo ji třeba nemůžete najít, obraťte se
na níže uvedené kontakty. Potřebné údaje vám sdělíme.
Chci platit najednou
Platíte v současné době jednotlivý poplatek ve dvou splátkách, ale
na příští rok byste to chtěli změnit a platit pouze jednou částkou v prvním termínu pro platby (jaro běžného roku)? Rovněž kontaktujte pí
Ovečkovou, případně pí Vrátnou na níže uvedených kontaktech.
Složenky již nechodí
Městský úřad změnil od roku 2012 účetní a ekonomický systém.
Z důvodu úspor byly v r. 2012 složenky rozesílány naposledy. Výjimkou jsou případy, kdy dojde k nějaké změně (např. narození nového občánka, nebo přistěhování do obce) - v tomto případě složenky
s poměrnou částí poplatku zasíláme.
Kontakty:
• poplatek za komunální odpad:
p. Ovečková, 221 982 518, dagmar.oveckova@mestocernosice.cz
• poplatek ze psů:
p. Vrátná, 251 081 527, martina.vratna@mestocernosice.cz
Plné znění vyhlášky o poplatcích najdete na webu města v odkazu
http://www.mestocernosice.cz/mesto/mesto-cernosice/vyhlaskynarizeni-opatreni/obecne-zavazne-vyhlasky/
Na webu města v odkazu http://www.mestocernosice.cz/mesto/
mestsky-urad/struktura-informace-odboru/financni-odbor/ naleznete v přehledné tabulce kompletní soupis možných plateb ve prospěch
města včetně uvedení účtů, termínů a dalších informací.
Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru

Využijte SMS ROZHLAS
Další možností je využití upozornění prostřednictvím služby SMS
ROZHLAS nebo e-mailem.
Poplatek za komunální odpad:
Upozornění na termín placení poplatku za likvidaci komunálního odpadu od roku 2013 úřad již rozesílá všem občanům,
kteří jsou přihlášeni do služby SMS ROZHLAS. Přihlášení k této
službě je možné prostřednictvím e-mailu nebo SMS – informace na
webu města.
Poplatek ze psa:
Informace o termínu úhrady poplatku ze psa bude odesílána pouze poplatníkům, kteří o to požádají - v případě zájmu pošlete e-mail
na adresu financni@mestocernosice.cz, případně zavolejte na tel.
221 982 527 nebo zašlete zprávu na telefon 602 315 248 a uveďte
své jméno, číslo mobilního telefonu, na který chcete upozornění poslat, a typ poplatku, na jehož termín placení chcete být upozorněni.
příklad SMS:
adresát:
text:

příklad e-mailu
adresát:
text:

602 315 248
poplatek ze psa – Jméno a Příjmení – zasílat na
tel. číslo 000000000

financni@mestocernosice.cz
žádám o zasílání e-mail upozornění na
platbu poplatku ze psů na e-mailovou adresu
odesílatele a – nebo SMS zprávy na tel. číslo
000000000. Jméno a Příjmení

Rozesílané zprávy budou mít zatím obecný charakter, konkrétní
detaily prosím řešte na kontaktech uvedených u článku o místních
poplatcích. Aktuální informace zveřejňujeme na webu města www.
mestocernosice.cz.
Jana Ullrichová
vedoucí finančního odboru
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Větve nesmí přesahovat
do ulice
Upozorňujeme vlastníky rodinných domů a zahrad na nutnost ořezu stromů a keřů, přesahujících z jejich pozemků do ulice. A to
z důvodu zajištění bezpečné průjezdnosti místních komunikací
a průchodnosti chodníků.
Přerůstající zeleň, která zasahuje ze soukromých pozemků do přiléhajících chodníků a komunikací, brání volnému a bezpečnému pohybu
po chodnících. Občané jsou pak nuceni za účelem obejití přesahujících
větví vstupovat do komunikace, kde je mohou ohrozit projíždějící vozidla. Ztěžují také úklid chodníků i komunikací, v těchto místech nemůže
projíždět technika. Přesahující zeleň v některých případech dokonce
zakrývá dopravní značení, a mohla by se tak být příčinou dopravní nehody.
Prosíme a zároveň vyzýváme občany ke spolupráci při odstranění
těchto přesahujících částí dřevin v co nejkratší době. Toto opatření přispěje k bezpečnějšímu provozu a pohybu v našem městě, ale i ke zlepšení celkového vzhledu města.
Děkujeme za pochopení.
Renáta Petelíková, vedoucí odboru technických služeb
FOTO: MěÚ Černošice

AKCE KONTEJNERY
PODZIM 2013
28. 9. od 8.00–12.00
n Mokropeská (roh na Višňovce) n Vráž (samoobsluha u trafiky)
n U Mašitů n Mokropsy (Šeříková)

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
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.

-- Stromy ze zahrad nesmí omezovat chodce na chodnících. --

Do kontejneru
na trávu dřevo
nepatří
Prosíme občany, aby do kontejnerů v areálu
technických služeb odkládali pouze odpad, pro
který je určen. Nerespektování tohoto ztěžuje
pracovníkům technických služeb práci a ubírá
jim čas, který by mohli věnovat jiným činnostem.
Takto znečištěný kontejner totiž v kompostárně
nepřijmou a naši zaměstnanci ho musí ručně
vyčistit.
Renáta Petelíková
vedoucí odboru technických služeb
-- Chvíli bez dozoru,
a kontejner vypadá takhle…. --
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FOTO: MěÚ Černošice

Renáta Petelíková, vedoucí odboru technických služeb

z vašich reakcí

O blbé české povaze
Otevřel jsem srpnové IL a do oka mi padl shora uvedený příspěvek. Začal jsem se potit. Kdo
tady zase chce vyvolat nevraživou náladu a rozeštvat všechny proti všem? Po přečtení jsem
se uklidnil a postupně se mi vybavilo několik
vlastních příhod na toto téma. Článek v IL končil
výzvou „Připojte se“. Zde je můj první zážitek.
Dějiště – malé okresní město na jihu Německa. Vracel jsem se večer z práce domů. Byla
tma, nikde nikdo. Přišel jsem k přechodu a měl
červenou. Podívám se vlevo, vpravo, žádné auto

v dohledu, tak jsem přeběhl. Na druhé straně
přechodu trpělivě čekala babička, stále ještě
svítila červená. Když jsem ji míjel, obrátila se ke
mně. „Dobrý večer pane, to se přece nedělá,
přecházet na červenou.“ Povídám: „Paní, vždyť
vůbec nic nejede“. A babička na to: „To já také
vidím, ale co když vás uvidí nějaké dítě, dáváte
mu tím špatný příklad. Příště to už nedělejte“.
Do dneška si často kladu otázku, jakým jsem
byl pro svoje děti příkladem.
Jiří Janda

Poděkování za pomoc po bouřce
Rádi bychom na těchto stránkách vyjádřili
svou upřímnou vděčnost a uznání mokropeskému hasičskému sboru pod vedením pana
Havlíka za odstranění následku prudké bouře
z neděle 4. srpna. Obdivovali jsme, s jakou
rozvahou a obratností se dokázali vypořádat
ve značně stísněných a obtížných podmínkách naší zahrady s vyproštěním vyvráceného

mohutného jehličnanu. Ke svým úctyhodným
dovednostem přidávají ještě úsměv.
Naše upřímné poděkování patří i Technickým
službám, pí Petelíkové, pí Švehlové a ostatním
pracovníkům. I zde nám byla poskytnuta rychlá
a velmi účinná pomoc. Važme si těchto obětavých lidí, kteří jsou v každé chvíli připraveni
nám pomoci, jsou oporou našeho města.

Dotazník na pečovatelské služby
totiž poskytuje současně odbornou domácí
zdravotní péči, jako jsou například převazy
a ošetření dlouhodobě léčených hnisavých
ran, pravidelné píchání předepsaných injekcí,
aplikaci infusí, cvičení a odbornou rehabilitaci s ležícími nebo málo pohyblivými pacienty
apod. Všechny tyto úkony a řadu dalších mají
na starosti sestry Farní charity, protože jsou to
především vystudované zdravotnice. Navíc je
tato péče z velké části hrazena příslušnou pojišťovnou.
V každém případě ale všechny tyto pečovatelky vykonávají nesmírně náročnou a bohužel
velmi málo oceňovanou práci, za kterou bychom jim měli být všichni velice vděční. V některých případech jsou i jedinými návštěvníky
u opuštěných starých lidí, kterým vlastně ze
všeho nejvíce přinášejí dobré slovo a pomoc
i jen svojí přítomností. Bohužel se musí vyrovnat
i s takovými pacienty, kteří jsou ve svém vyšším
věku někdy nepříjemní a jejich práci neocení
a považují ji za zcela samozřejmou. Přesto každodenně toto vše dělají a objíždějí – i o sobotách a nedělích - své klienty a pacienty.
Nevím, jestli na takovouto činnost existují
nějaké dotace. Vím ale, že existují na řadu jiných – jistě také důležitých – věcí. Kupříkladu
na cyklostezky apod. Přestože jsem sám také
cyklista, a to docela aktivní, radši bych ty dotace dal všem těmto sestrám.
Všichni totiž budeme jednou staří ….

Poděkování hasičům
Dovolte, abychom vyjádřili velké poděkování a obdiv k práci Sboru dobrovolných hasičů v Mokropsech. Dne 4. 8. po vichřici, která se prohnala
nad Černošicemi, spadl na naši chatu obrovský buk. Volali jsme o pomoc
hasiče, neboť hrozila totální devastace chaty.
Po nutných zásazích na černošických komunikacích a obytných do-

Letos se v Černošicích konal již 32. ročník
letního příměstského tábora. Díky obětavosti a organizaci pana Lumíra Apeltauera
a jeho manželky
Marie proběhl opět k velké spokojenosti
všech dětí. Příjemnou atmosféru jsme měli
možnost poznat i my rodiče při společných
čtvrtečních posezeních u táboráku.
Maruško a Lumíre, děkujeme a přejeme
mnoho sil a elánu do další práce s dětmi.
Jana Pechová a další rodiče spokojených
táborníků z Černošic a okolí

rodina Frýdova

Několik poznámek k dotazníku o spokojenosti
klientů terénní pečovatelské služby v Černošicích, anketa proběhla v červnu 2013.
Na území naší obce působí 2 pečovatelské
organizace, které poskytují svým klientům –
v převážné většině seniorům – různé služby.
Jsou to služby většinou placené a o jejich činnosti a kvalitě byla zpracována anketa – dotazník. Je docela škoda, že tyto výsledky nebyly
zveřejněny například v tomto časopise, ale že
jsou k dispozici pouze na internetu a sice na
stránkách města Černošice, a to ještě po dosti složitém hledání, které se nemusí každému
zájemci podařit, pokud neví přesně, jak a kde
je hledat.
Myslím, že většina zdejších občanů není
dost jasně a dostatečně o všech těchto možnostech informována, a protože se jedná převážně o seniory, kteří nemají takovou možnost
a zručnost s prací na PC a s internetem, bylo
by jistě vhodné je informovat alespoň tímto
způsobem.
Mezi oběma pečovatelskými službami –
města Černošice a Farní charitou Neratovice
–jsou dle bodů ankety pouze drobné rozdíly,
větší jsou jen u otázky č. 2 o placených službách, které klienti využívají. Tam využívají větší sortiment služeb u města Černošice. Je
ale dlužno podotknout, že to jsou v převážné
většině služby, které nevyžadují zdravotnickou
odbornost, která byla v dotazníku v podstatě
téměř opomenuta. Farní charita Neratovice

Spokojení
táborníci

Vladimír Dousek

Poděkování
Ráda bych poděkovala Mokropeským hasičům.
Pomohli mi téměř se vším, co jsem kolem povodně potřebovala, a byli ZLATÍ. Úžasní byli také
hasiči ze Staré Břeclavi, z Nového Boru a z Liberce Růžodol, kteří pracovali po povodni v osadě V Topolích.
Všem vám z celého srdce ještě jednou
děkuji.
Další moje poděkování patří černošickým
strážníkům, které jsem viděla mnohokrát projíždět i procházet Topolskou ve dne i v noci.
Děkuji též všem z Městského úřadu a z Technických služeb, kteří mi pomohli.
Věra Lešetická

Vybíráme
z Komunikačního
fóra
Kolik stojí přistavení velkoobjemového
kontejneru na bioodpad v případě potřeby likvidace většího objemu bioodpadu z rekreačního objektu? Dále bych
se rád zeptal, zda nezvažujete úpravu
či doplnění termínu pravidelného svozu
bioodpadu (každá St), který by vyhovoval i majitelům rekreačních objektů.
Přistavení velkoobjemového kontejneru
na bioodpad stojí 1.130 Kč. Do kontejneru je však možné odložit buď pouze větve
nebo pouze listí či trávu.
O případném dalším svozovém dni na likvidaci odpadů z bionádob neuvažujeme.
I nadále platí odvoz každou středu v období
od 1. 3. do 15. 12.
Naděžda Švehlová

mech přijelo k nám na zásah 14 členů hasičského sboru. Profesionálním
zákrokem pod vedením velitele strom postupně zhruba hodinu odstraňovali. Jejich práce byla obdivuhodná pro náročnost velikosti buku, ale i velmi ohleduplná a citlivá k našemu majetku.
Chtěli bychom touto cestou vyjádřit svůj velký dík a obdiv k veliteli Hasičského sboru a jeho členům.
Helena a Jaroslav Folprechtovi
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19. a 20. září
opět OTEVÍRÁME

FOTO: Domov svaté rodiny

Mateřské centrum Tam Tam Mraveniště

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!
Kdy: každý čtvrtek a pátek od 9 do 11 hodin
pro miminka,
batolátka a dítka do 5 let
Kde: centrum MaNa, naproti kostelu
v Komenského ulici
Co: Program je zaměřený na pohybovou,
hudební a výtvarnou činnost. Společně si
s dětmi pohrajeme, zazpíváme a zadovádíme.
Maminky si mohou odpočinout a společně
popovídat s ostatními u šálku čaje.
Vstupné 60 Kč
www.tamtammraveniste.estranky.cz
mraveniste@seznam.cz
tel.: 606456660, 603200569

-- Díky přebytkům ovoce a zeleniny z vašich zahrad mohou mít
klienti Domova svaté rodiny lepší svačiny. --

Pomozte postiženým
Jsme nezisková organizace se sídlem na Praze 6 – Domov svaté Rodiny a poskytujeme celoroční pobytovou službu mentálně
a kombinovaně postiženým klientům.
V této nelehké době se snažíme mnoha způsoby získat drobné
výhody pro naše klienty. Proto se obracíme na majitele zahrad a sadů
a prosíme je o přebytky ovoce a zeleniny, díky nim budeme moci
klientům připravovat přesnídávky, marmelády a příkrmy.
Pokud se nás rozhodnete podpořit touto formou:
• můžete ovoce a zeleninu přivézt do obou Domovů (Libocká
43, Praha 6, Ulrychova 10, Praha 6);
• můžete zavolat na 734 435 107 a my dopravu zajistíme.
Děkujeme Vám
Veronika Kolomazníková, Domov svaté rodiny

inzerce

PRODÁM

stavební pozemek

v Černošicích, 994 m2
podvisnovkou@seznam.cz

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
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Počítače pro každého

Myslíte si o sobě, že nedokážete zvládnout počítač? Přesvědčíme
Vás o opaku. Od září 2013 bude ve Všenorské základní škole
pokračovat osvědčený projekt počítačového vzdělávání dospělých, který nabízí výuku základních počítačových dovedností
ve večerních i víkendových kurzech, vhodných jak pro naprosté
začátečníky, tak pro již pokročilé uživatele.
Máme pro Vás k dispozici moderně vybavenou PC učebnu, všechny kurzy vede
zkušený a trpělivý lektor, s více jak 20-ti
letou praxí. Více se můžete o nabídce PC
Akademie Všenory dozvědět na stránkách
www.pcakademie.cz, nebo přímo u lektora
na tel. 602 395 228 (Aleš Liber).

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

z města a okolí

Aktivity pro seniory
Bowling – druhá středa v měsíci od 15-ti hodin
ve Všenorech. Doprava zajištěna. Rezervace pí Matějáková, tel. 725 923 777.
Termín: 11. 9.
Hudební kavárna – každou třetí středu v měsíci
od 14-ti hodin v Domě s pečovatelskou službou
na Vráži. Dovoz i odvoz zajistíme. Info: pí Matějáková, tel. 725 923 777.
Termín: 18. 9.
Plavání v aqaparku v Berouně – dvouhodinový pobyt v aquaparku se koná každou čtvrtou
středu v měsíci s odjezdem od DPS ve 13.30.
Rezervace u pí Matějákové, tel. 725 923 777.
Termín: 25. 9.
Cena: 100 Kč
Nenáročné kondiční cvičení – každé úterý od
9.30 ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, ul. Vrážská 1805.

Německá konverzační dopoledne – jednou
týdně vždy ve čtvrtek od 10-ti hodin v Domě
s pečovatelskou službou pod vedením pana
Jandy (tel. 739 067 809).
Klub důchodců – každé pondělí od 14-ti hodin
ve společenské místnosti DPS. Kontaktní osoba
Jiřina Pomahačová, tel. 251 177 539.
Trénování paměti – od poloviny září každý čtvrtek od 13.30 do 15.00 v DPS. Přijít můžete na
kteroukoliv lekci bez ohledu na to, zda jste byli či
nebyli na těch předchozích.
Virtuální univerzita 3.věku – od října začne
v DPS již 7. semestr virtuální univerzity 3. věku.
Zimní semestr se ponese v duchu pěstování léčivých bylinek. V kurzu Čínská medicína v naší
zahrádce nám budou představeny nejtradičnější léčivé rostliny, které využívalo lidstvo od pradávna. Přihlášky od září přímo v DPS, nebo na
www.dpscernosice.cz.
Miroslav Strejček
vedoucí odboru DPS
FOTO: DPS

Posezení
u příležitosti
Svátku seniorů
Již 3. posezení u příležitosti oslavy mezinárodního Svátku seniorů se uskuteční v úterý
1. října 2013 se od 14-ti hodin v Domě s pečovatelskou službou, za účasti vedení města. Srdečně zveme všechny seniory z města
Černošice. Dopravu na oslavu a zpět domů
pro vás rádi zajistíme. Čeká nás posezení
u sklenky šumivého vínka a drobné pohoštění, které pro vás připraví naše pečovatelky.
Dobrou náladu pak doplní i živá hudba, při
níž si jistě rádi zazpíváte.
Rezervace míst z důvodu omezené kapacity sálu je u paní Miškové na telefonu 725
051 326, a to nejpozději do 24. 9. 2013.
Miroslav Strejček
vedoucí odboru DPS

Vánoční výlet
do Regensburgu
S ohledem na pravidelné výlety ČČK jsme
se rozhodli neuskutečnit letošní podzimní
výlet po České republice, ale raději jsme
se přiklonili k uspořádání vánočního výletu
do Regensburgu. Výlet se uskuteční na začátku prosince. Návštívíme centrum města
a místní vánoční trhy. V současné době
vyjednáváme vhodný termín a průvodce na
tento zahraniční výlet.
Podrobné informace, včetně možnosti
přihlášení uveřejníme v listopadovém Informačním listu.
Miroslav Strejček
vedoucí odboru DPS

-- Na bowling jezdí senioři do sportcentra ve Všenorech. --

Národní divadlo seniorům
Zajít si představení do Národního divadla, Státní opery, Stavovského
divadla či Divadla Kolowrat mohou senioři bez obav z vysoké ceny vstupenek. Národní divadlo totiž divákům ve věku 65+ nabízí vybraná
představení za zvýhodněné vstupné 100 korun.
Představení v září:
Činohra
Cyrano z Bergeracu (E. Rostand) – 9. 9. v 19.00 - Národní divadlo
(na II. balkon a galerie)
Co se stalo, když Nora opustila manžela (E. Jelinek) – 10. 9.
v 19.00 - Nová scéna (do celého hlediště)
Zahradní slavnost – 11. 9. v 19.00 - Stavovské divadlo (na balkony
a galerie)
Karla (M. Františák) – 15. 9. v 19.00 - Divadlo Kolowrat (do celého
hlediště)
Opera
Madama Butterfly (G. Puccini) – 3. 9. v 19.00 - Státní opera (na II.
balkon)
Turandot (G. Puccini) – 12. 9. v 19.00 - Státní opera (na II. balkon)

Vstupenky je možné zakoupit v pokladnách Národního divadla. Po předložení dokladu lze slevu uplatnit až na 2 vstupenky na každé představení v nabídce. Zarezervovat si vstupenky můžete na tel. čísle: 224 901 319, 638, 419, 668
a e-mailu: t.heinlova@narodni-divadlo.cz.
Aida (G. Verdi) – 17. 9. v 19.00 - Národní divadlo (na I. a II. galerii)
Libuše (B. Smetana) – 27. 9. v 19.00 - Národní divadlo (na I. a II.
galerii)
Balet
Zlatovláska (V. Franz) – 14. 9. v 18.00 - Stavovské divadlo (na I. a II.
galerii)
Brel – Vysockij – Kryl / Sólo pro tři – 18. 9. v 19.00 - Národní divadlo
(na I. a II. galerii)
Popelka (S. Prokofjev) – 21. 9. v 18.00 - Národní divadlo (na I. a II.
galerii)
Labutí jezero (P. I. Čajkovskij) – 22. 9. v 19.00 - Státní opera (na II.
balkon)
Dana Jakešová
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Zprávy ze Sokola
Přijďte cvičit do Sokola
Nový cvičební rok 2013/2014 zahájíme
v pondělí 9. září. Kompletní nabídku najdete

ve cvičebním rozvrhu. Oproti loňskému roku
dochází k několika změnám. Sledujte prosím
aktuální rozvrh.

ROZVRH CVIČENÍ NA ROK 2013/2014
kdo
kdy

s kým

Rodiče a děti 2-3 roky

Čtvrtek

9.30-10.30

Naďa Suchá

Rodiče a děti do 4 let

Úterý

9.00-10.00

Marcela Hopfingerová

Rodiče a děti do 4 let

Úterý

10.00-11.00

Dana Zúbková

Rodiče a děti 4-5 let

Středa

16.30-17.30

Jitka Hřebcová,Daria Čiháková

Předškolní děti 5-6 let

Čtvrtek

16.00-17.00

Michaela Dvořáková

Gymnastika mladší

Úterý

15.30-17.00

Manka Polanecká

Gymnastika mladší

Pátek

15.00-16.30

Marta Lžičařová

Gymnastika starší

Úterý

17.00-18.30

Marta a Jaroslav Formánkovi

Gymnastika starší

Pátek

16.30-18.00

Marta a Jaroslav Formánkovi

Košíková přípravka (6-9 let)

Pondělí

16.30-18.00

Zuzana Pavlovská

Košíková pokročilí (9-11 let)

Čtvrtek

17.00-18.30

Oskar Kořínek

Atletika přípravka (6-10 let)

Středa

15.30-16.30

Michal Suchý

Žákyně 7-11 let

Středa

17.30-18.30

Jiřina Dvořáková, Ivana Konečná

Stolní tenis žáci

Pátek

18.00-19.00

Petr Zmatlík

Stolní tenis muži

Úterý

19.30-22.30

Petr Zmatlík

Ženy aerobic

Pondělí

19.00-20.30

Eva Tobková

Ženy bodystyling

Čtvrtek

19.00-20.30

Dáša Kučerová

Ženy bodystyling

Neděle

19.00-20.00

Dana Pánková

Muži

Čtvrtek

20.30-22.00

Dana Pánková

Věrná garda

Pondělí

9.00-10.30

Manka Polanecká

Věrná garda

Středa

9.00-10.00

Hana Fořtová

Věrná garda

Pátek

9.00-10.00

Hana Fořtová

Příspěvky pro cvičební rok 2013/2014
Příspěvky se vybírají na celý cvičební (školní) rok. Platbu je potřeba provést do konce
října na účet: 35-9466270257/0100. Jako
variabilní symbol uveďte rodné číslo cvičence a ve zprávě pro příjemce jméno a zkratku
skupiny, kde cvičí (rodiče a děti - R+D, předškoláci - PD, žákyně - žky, gymnastika - G,
basketbal - B, ženy - Ž, muži - M, stolní tenis
- ST, věrná garda - VG). Cvičenky VG, platící
v hotovosti, zjistí informace ohledně platby
u cvičitelky.
Je nutné, aby každý člen Sokola byl evidován a měl členský průkaz. Do průkazu
se každoročně vylepí známka jako doklad
zaplacení příspěvků. Na základě hromadného pojištění ČOS je každý člen Sokola
pojištěn proti úrazu během cvičení v Sokole. Zkontrolujte si proto, prosím, své průkazy a v případě nedostatku (např. chybějící
známka) se obraťte na svého cvičitele, aby
bylo vše v pořádku. Průkaz je nutný také
pro účast na závodech, kde se kontroluje.
Nečlenové Sokola, kteří si přijdou příležitostně zacvičit, platí jednotlivé hodiny u cvičitele
a nevztahuje se na ně hromadné pojištění.
Členské příspěvky za školní rok
září 2013 – červen 2014
Částka v Kč
Cvičební skupina
Dospělí (žena nebo muž)

2.300

Důchodce do 65 let

800

Důchodce nad 65 let

600

Dítě do 18 let cvičící samostatně

1.100

Dítě ve skupině rodiče
a děti

600

Rodič (rodič necvičí v jiné
složce)

800

Nečlenové Sokola

70 Kč/hod.

Číslo účtu Sokola: 35-9466270257/0100
Variabilní symbol: Rodné číslo cvičence
Konstantní symbol: 0558

FOTO: Sokol

Zpráva pro příjemce:
Jméno cvičence, další jména cvičenců při
platbě za více osob a zkratka skupiny.
Sokolský sportovní den ke 100. výročí založení jednoty
Bude se konat v sobotu 21. září v prostorách hřiště, zahrady a tělocvičny. Akce je
určena pro všechny (nejlépe celé rodiny),
nejen pro členy Sokola. Určitě si v programu
najdete něco zajímavého i pro vás.
Dopoledne bude probíhat rodinné utkání
ve fotbale, florbale, streetbalu a přehazované. Odpoledne ukázka gymnastického cvičení a dle zájmu volejbalové a fotbalové utkání
dospělých. Po celou dobu doprovodný program (soutěže, možnost vyzkoušení různých
sportů). Přijďte nám také pomoci zdolat štafetu běhu (chůze) do schodů.
-- Pro rodiče s dětmi nabízí Sokol hned 4 termíny cvičení. --
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Hana Fořtová a Zuzana Pavlovská
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Příznivci karate
vítáni!
Oddíl Karate Černošice završil další školní rok své již šestileté činnosti. Většina
našich členů si po celoroční svědomité
práci a úspěšném složení zkoušek
mohla přes své karate-gi, (u nás ne zcela
správně vžité jako kimono), zavázat
pás OBI v další barvě, která deklaruje
jeho vyšší stupeň technické vyspělosti.
Gratulujeme!
Ve školním roce 2013–2014 bude náš oddíl KČ
pokračovat ve své dosavadní činnosti. Přijímáme nové členy ve věku od 4 do 14 let. Kdo
má zájem vyzkoušet si a osvojit tradiční bojové
umění pod vedením našich zkušených trenérek
a trenérů, zlepšit si fyzickou kondici, pružnost
těla, vůli, výdrž a vnitřní disciplínu a naučit se
vést koordinovaný úder a kop, je srdečně vítán!
Tréninky jednotlivých skupin začátečníků
a mírně pokročilých probíhají 2x týdně, a to tra-

dičně v pondělí nebo v pátek, pokročilejší karatekové trénují během týdne 3x, a to v pondělí,
ve středu a v pátek. Pondělní tréninky se konají
v tělocvičně černošického Sokola, páteční začátečnické tréninky v budově ZŠ v Mokropsech
(vyzvedáváme děti z družiny) a ty středeční byly
v minulém školním roce realizovány v mateřské
škole Na Vápenici. Pro příští školní rok jednáme o pronájmu připravovaného sálu v Centru
Vráž namísto zmiňované MŠ. Přesné informace
o časech a tělocvičnách Vám rádi sdělíme po
začátku září.
Tréninky karate začínají ve druhé polovině
září a je možné přijít a nezávazně si hodinu vyzkoušet. Bližší informace na tel. 603 811 651
a e-mailu: info@karatecernosice.cz.
Andrea Bergmanová

FOTO: archiv oddílu

Výuka
krasobruslení
KRASO BRUSLE ČERNOŠICE o. s. nabízí
v zimní sezoně 2013 výuky krasobruslení
a bruslení pro všechny věkové kategorie
na ZS Černošice. Výuku zajišťují 4 trenérky – v rámci výukové hodiny má 1 trenérka
5–6 dětí. Letošní rok jsme doplnili o kurz
bruslení rodičů s dětmi.
Cena předplatného je od 180–200 Kč
/hod. Samostatné návštěvy 250 Kč/hod.
Změna cen je vyhrazena dle podmínek
zimního stadionu Černošice.
Termínu kurzů od 3. 9. 2013 do 21.
12. 2013 probíhají v následujících
hodinách: (každá hodina obsahuje 10min
úpravy ledu)
Út 6.30–7.30
Út 13.30–15.00
Čt 13.30–15.00
Pá 13.00–14.00 - pouze bruslení rodičů
s dětmi
Pá 14.00–15.00 - převážně začínající
Ne 7.00–8.00
Ne 8.15–9.00 - suchá příprava
PŘIHLÁŠKY zasílejte na: krasobruslecernosice@atlas.cz
DOTAZY na tel. 777 910 470

-- Malí karatekové trénují dvakrát týdně. --

FOTO – škola vidění

Těší se na Vás tým trenérek

FOTO: ZUŠ

Základní umělecká škola přijímá od září nové
žáky, starší i ty mladší, do výtvarného oboru FOTO. Výuka bude probíhat ve středu odpoledne. První hodina začne hned první školní týden
– ve středu 4. 9. od 14 hodin v ZUŠ.
Děti se v kroužku učí pozorovat a zachycovat
svět kolem sebe. Používají především vlastní
oko, cit, pozorovací schopnost, tříbí si smysl
pro detail, barvu, tvar, kompozici… Následná
úprava obrazu je další fází vyučovacího procesu.
Pracujeme v příjemném, prostorném ateliéru
ve vile se zahradou, která sama o sobě nabízí
mnoho inspiračních zdrojů.
Ivan Látal, tel. 603 176 523

-- Děti se učí zachycovat svět kolem sebe. --
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NOVINKY Z CHORUS ANGELUS
Všechny příznivce našeho dětského pěveckého sboru Chorus Angelus bychom rádi
informovali o zajímavých změnách ve vedení a organizaci našeho souboru.
Od srpna bylo značně posíleno umělecké vedení našich dětí. Novým uměleckým šéfem
a sbormistrem Chorus Angelus se stal Dr. Roman Michálek. Přípravná oddělení povedou
Dorothea Solničková a Ivana Kylarová. Motivem
těchto změn je snaha poskytnout dětem nejlepší
možné podmínky pro rozvoj jejich talentu a lásky
k hudbě přiměřené jejich schopnostem a věku.
Dr. Roman Michálek je sbormistrem, dirigentem, hudebním pedagogem, absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,
obor sbormistrovství ve třídě prof. Jiřího Koláře.
Dirigentské zkušenosti získával nejprve ve sboru
Česká píseň v Plzni, poté založil a vedl Dvořákův
komorní sbor v Kralupech nad Vltavou. V současné době umělecky spolupracuje se soubory
Vocalissimo a Canto Carso. Věnuje se též pedagogické a hudebně-organizační činnosti. Pravidelně je zván do porot sborových soutěží a festivalů v ČR i zahraničí. Je rovněž uměleckým
ředitelem festivalů Musica coniuncta Pragensis
a Festa academica.
Ivana Kylarová i Dorothea Solničková mají kvalitní hudební vzdělání, bohaté pedagogické zkušenosti jak v rámci ZUŠ, tak i s individuální výukou. V neposlední řadě mají obě dámy skvělé
reference týkající se práce s malými dětmi. Ivana
Kylarová vystudovala hru na varhany na pražské

Základní
umělecká škola
Černošice
zve nové žáky pro školní rok 2013/14 do
svých poboček v Černošicích a Všenorech.

V Černošicích je možno přihlásit děti
• do výtvarného oboru,
• zájemce o fotografii do Školy vidění
• do tanečního oboru (děti od 5-ti let)
• několik volných míst i do hudebních
oborů ve Všenorech
• do výtvarného oboru
• hudebního oboru

konzervatoři, má zkušenosti s vedením dětského pěveckého sboru, vyučuje klavír. Dorothea
Solničková vystudovala hoboj na Gymnáziu
a hudební škole Hl. města Prahy u Markéty Tiché a později u Pavla Tylšara. V současné době
je studentkou 5. ročníku Pražské konzervatoře
u Vladislava Borovky a jezdí na konzultace do
Paříže k Michaele Hrabánkové.
Věříme, že takto postavený tým má ty nejlepší

předpoklady pro to, aby se děti ještě více naučily a zpívání je stále bavilo.
Další zajímavou novinkou je navázání úzké
a dlouhodobé spolupráce se ZUŠ Černošice.
Plánujeme realizaci společných projektů. V souvislosti s tímto plánem budou zkoušky koncertního sboru probíhat tento školní rok právě v budově
ZUŠ Černošice. V jednání je i otevření několika
přípravných oddělení v mateřských školkách
v našem regionu.
Rádi přivítáme další děti ve věku od 5 do 15
let se zájmem o hudbu a zpěv. Více informací
najdete na www.chorusangelus.cz.
Simona Pešková, Chorus Angelus

FOTO: archiv sboru

-- Zkoušky sboru budou nově probíhat v budově ZUŠ. --

Zápis do tanečního oboru ZUŠ
Taneční obor ZUŠ Černošice a folklorní soubor Pramínek při ZUŠ Černošice
přijme nové členy! Zápis nových dětí do
přípravného studia tanečního oboru ZUŠ
Černošice a starších dětí do vyšších ročníků tanečního oboru ZUŠ bude probíhat
celé září.
Vyučuje se na dvou místech, a to v ZŠ
v Mokropsy (v tělocvičně školy; vchod zezadu ze dvora prostřední budovy) a ve školním
roce 2013/2014 také v novém sále kulturního centra na Vráži (suterén; pod obchodem
Bambule).
Taneční obor nabízí pro předškolní děti
hudebně pohybovou průpravu a v základním

studiu pak současný a lidový tanec.
Od 1. ročníku žáci působí ve folklorním souboru PRAMÍNEK, jehož uměleckou vedoucí
je Mgr. Marcela Látalová. Soubor spolupracuje s hudebním oborem - lidovou kapelou pod
vedením Václava Polívky a malou muzikou pod
taktovkou Mgr. Romana Michálka, Ph.D.
Obě kapely také přijmou do svých řad nové
muzikanty!
Zájemci se mohou průběžně hlásit na:
tel. 731 104 937
Více informací o ZUŠ Černošice a o Folklorním souboru Pramínek se dozvíte na: www.
praminekcernosice.cz, www.zuscernosice.cz

FOTO: Ivan Látal

Přihlášky je možno získat na stránkách
školy www.zuscernosice.cz nebo při
osobní návštěvě školy.

Kontakty:
Základní umělecká škola Černošice,
Střední 403, 252 28 Černošice
e-mail: zus.cernosice@seznam.cz
tel. 251 641 480, 603 595 592
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foto: Ivan Látal

-- Folklórní soubor Pramínek --
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
září
Marek Walarowski Trio – polsko-české trio
Bukifest
Letní kino Černošice – filmy Šmejdi, Nedotknutelní a Kulový Blesk
Farmářské trhy

20.00, Club kino
19.00, Club Kino
vždy 21.00, Park Berounka
9.00–12.00, prostranství u vily Tišnovských,
Karlštejnská 259

15. 9.

Garage Sale

Od 10.00, celé Černošice

15. 9.

Jesus Christus Superstar – muzikál

19.30, Club Kino

21. 9.

Farmářské trhy s představením Klauniáda Števo Capka (10.00)

3. 9.
6. 9.
6.–8. 9.
7. 9.

21. 9.

Stefan Orins Trio – trio inspirované skandinávským jazzem

9.00–12.00, prostranství u vily Tišnovských,
Karlštejnská 259
20.30, Club kino

27. 9.
29. 9.

SINUHET – koncert, noví zástupci alternativně/popové scény
Neformální posezení se zástupci spolků a organizací

20.30, Club Kino
17.00, Club Kino

3. 10.

THE BEAR – divadelní komedie v angličtině (A.P. Čechov)

19.00, Club Kino

5. 10.

Farmářské trhy

6. 10.
13. 10.

Den architektury – očima dětí
Walter Phishbacher New York trio – koncert výtečného newyorského jazzového
pianisty a klávesisty

9.00–12.00, prostranství u vily Tišnovských,
Karlštejnská 259
14.00, u lávky přes Berounku pod nádražím
8.00–12.00, prostranství u Vily Tišnovských

říjen

v okolí
září
Dobřichovická alotria – festival historického šermu, tance a divadla
Noc na Karlštejně – muzikál
Štrůdl 2013 – další ročník oblíbeného divadelního a hudebního festivalu ŠTRŮDL
připravil spolek Rorejs.
7. 9.
Jízda historických vozidel do vrchu
7. 9.
Těstovinové dílničky OS Náruč – v rámci radotínského podzimního trhu
14. 9.
Radotínské Burčákobraní - kulturně společenský podnik pod taktovkou Městské
části Praha 16 a Českého archivu vín
15. 9.
Hradišťan – koncert známého hudebně-tanečního folklórního souboru z Uherského Hradiště. Zahraje pod vedením svého uměleckého vedoucího Jiřího Pavlici.
27.–29. 9. Vejvodova Zbraslav 2013 – mezinárodní festival malých dechových hudeb
28. 9.
Zlatovláska – loutková pohádka pro děti Divadla Ančí a Fančí

7. 9.
7. 9.
7. 9.

28. 9.

2. Mníšecké slavnosti piva

28.–29. 9. XVII. Karlštejnské vinobraní – Dvoudenní slavnost vína, burčáku, hudby, zpěvu
a to vše za účasti Císaře Karla IV., císařovny a celého doprovodu.
30. 9.
Rozladěné dueto – komedie Neila Simona v podání divadelní skupiny Gaudium
v režii Tonyho Arabadzise

11.00–22.00, zámek Dobřichovice
20.30, zámek Dobřichovice
Mníšek pod Brdy
Zbraslav – Jíloviště
9.00–13.00, Praha - Radotín
Praha – Radotín, před radnicí
a na nám. Sv. Petra a Pavla
18.00, zahrada zámku v Mníšku pod Brdy
Praha - Zbraslav
15.00, velký sál kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
Před Zájezdním hostincem u Káji Maříka,
Mníšek pod Brdy
od 9.00, hrad a městys Karlštejn
19.00, velký sál kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny

říjen
3. 10.

Josef Klíma – zpívající reportér a Na vlastní uši band

KRYŠTOF OPĚT VYPLOUVÁ....

19.00, klubová scéna kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
FOTO: KLC Kryštof

Kromě nového školního roku v obou našich školkách (2,5–7 let)
i v Kryštofovi Junior (6–18 let) připravujeme pro vaše děti také:
Out of Kryštof Junior Camp 26.–30. 10. 2013 – mimopražský
tábor v době podzimních školních prázdnin, 6–12 let;
Junior Winter Camp 24.–29. 1. 2014 – anglický program v kombinaci s lyžařským výcvikem, 6–12 let.
O všech našich akcích vás budeme rádi informovat prostřednictvím emailu (na požádání uložíme váš e-mail do databáze), webových
stránek i Facebooku.
Marcela Polová, KLC Kryštof
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Marek Walarowski trio

Bukifest
již počtvrté
Sedmdesátých narozenin by se
v září dožil textař Michal Bukovič,
černošický rodák a patriot.
V pořadí již čtvrtý ročník vzpomínkového
festivalu Bukifest, v jehož rámci přátelé
Michala Bukoviče z hudební scény hrají pro ostatní jeho přátele, se uskuteční
opět první poprázdninový pátek, tedy
6. září 2013 od 19-ti hodin v černošickém Club Kinu.
Vedle již tradičních účastníků Jitky Vrbové s Hot Jazz Praha a skupiny Eldorádo
letos v celovečerním programu vystoupí
rovněž někdejší členka Schovanek Hana
Lounová se skupinou Idefix či skupina St.
Johnny, která jako jediná v ČR představuje styl jump-blues z padesátých let. Večerem bude provázet moderátor Country
rádia Milan Schmidt.

Přijměte pozvání na úterý 3. 9. od 20-ti
hodin do Club kina na polsko-české trio,
které se představí pod vedením Marka
Walarowského, hrajícího na klavír.
Marek je absolventem hudební Akademie
Karola Szymanowskiego v polských Katowicích. Nyní zde vyučuje kompozici a vedení
souboru. Je laureátem Mezinárodní soutěže
jazzových klavíristů v Kaliszu a soutěže Jazzové improvizace v Katowicích. Bývá vítaným
hostem v USA, kde spolupracuje s univerzitami v Louisville a Seattlu (Pacific University),
dále spolupracuje a komponuje pro Slezskou

filharmonii. Pohybuje se na posluchačsky
zajímavém rozhraní jazzu a klasické hudby.
Hrou na baskytaru se představí Lukáš Mužík,
který vyučuje na jazzovém oddělení Lidové
Konzervatoře v Ostravě, jejímž je zakladatelem i vedoucím. Dále spolupracuje s jazzovými muzikanty jako například s Borisem
Urbánkem, Vlastimilem Šmídou či Kamilem
Slezákem. Na bicí své umění předvede polský bubeník Bartosz Nazaruk. Přijďte se seznámit s polským jazzem.
Zve Město Černošice. Vstupné 120 Kč.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv interpreta

(tyn)

-- Do Černošic zavítá jazzový klavírista Marek Walarowski. --

Letní Kino bude i letos!
První víkend v září bude opět patřit filmům promítaným
pod širým nebem v Černošicích v areálu Parku Berounka.
Na tři dny promítání jsou připraveny filmy: Šmejdi, Nedotknutelní a Kulový Blesk.
Pro letošní program zvolili organizátoři z iniciativy 35 Kakají opět velmi
pestrý program. V pátek 6. září pokřtí černošické plátno nový český
dokument „Šmejdi“, který odhaluje drsnou pravdu o předváděcích
akcích pro seniory. „Letáčky na tyto akce chodí do schránek i zde
v Černošicích a mezi oběťmi těchto nelidských praktik tak mohou být
také naši spoluobčané a možná i prarodiče,“ komentují výběr filmu
organizátoři.
Sobotní večer bude patřit francouzskému filmu „Nedotknutelní“ /
„Intouchables“. Veselý ale i drsný snímek o přátelství ochrnutého aristokrata a černocha z ulice se nejen v Čechách ale i ve světě rychle zařadil v návštěvnosti mezi nejlepší filmy a drží řadu světových ocenění.
V neděli večer si zase přijdou na své milovníci klasických českých
komedií. Pro letošek je připravena skvělá stěhovací komedie „Kulový
Blesk“ Ladislava Smoljaka, s kterým jsme se bohužel nedávno museli
rozloučit. „Smoljakovo jméno je s Černošicemi silně spjato. Věříme,
že by byl rád, kdyby věděl, že zde pod širým nebem promítneme jeho
filmový debut,“ sdělili listu organizátoři.
Doporučeno je teplé oblečení, lehátka vítána. Na místě bude také
stánek s občerstvením. Vstup zdarma.
Dana Jakešová

PROGRAM
6. září – Šmejdi (CZ) – dokument, 2013, 74 min
7. září – N
 edotknutelní / Intouchables (FR) – komedie/drama, 2011,
112 min.
8. září – Kulový Blesk (CZ) – komedie, 1978, 82 min.
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Garage Sale je opět tady
V neděli 15. září se letos už podruhé
sejdeme mezi vraty na lovu pokladů
při tradičním otevření vrat a oblíbené
procházce či projížďce městem v rámci akce Garage Sale Černošice. Oficiálně se prodeje zahajují v 10 hodin
ráno, nicméně pokud se chystáte vyrazit na nákupy hned, ověřte si v mapce
otevírací dobu jednotlivých prodejců,
protože je plně v jejich režii a může se
lišit! Mapka prodejů se pomalu plní a i tentokrát se přihlásili, kromě již
osvědčených garážníků, noví účastníci a do koloběhu tak v polovině
září vypustí čerstvý úžasný sortiment z útrob svých obydlí.
Ve Zvonkové vás čekají hned tři místa k nákupu, na své si zde přijdou maminky dětí, děti samotné, ale i maminky budoucí, budou tu
k nalezení oblečky od nejmenší velikosti (po dvojčátkách) po školní
věk, najít zde můžete i pár těhotenských outfitů, ale i garderobu pro
pány, dámy a mladé slečny. A hlavně si zde opět budete moci vyzvednout vytištěnou mapku všech míst pro další lov. K zakousnutí zde
bude bábovka, domácí italská ciabatta a další pochoutky. Sortimenty jednotlivých prodejů a další garážové lahůdky najdete přehledně
u konkrétních míst v mapě.
Všechny potřebné informace najdete na webu http://www.garagesalecernosice.cz. Zájemci o prodej se mohou přihlásit nejpozději do
pátku 13. 9., zájemci o nákupy se prostě vydají do ulic s dostatkem
drobných.
Těšíme se v neděli 15. září v ulicích!
Bára Veselá
bara@garagesalecernosice.cz

z města a okolí

Trio Stefana Orinse přijede z Francie
Stefan Orins Trio vystoupí v sobotu
21. září od 20.30 v Club kinu.
Trio inspirované skandinávským jazzem, mix harmonie a energie. Skupina
překračuje tradiční obsazení pianokontrabas-bicí především neuvěřitelnou komunikací mezi hudebníky. Tím
zásadním je spontánnost, lyričnost
a jednoduchost.

FOTO: archiv interpretů

Kapelník Stefan Orins byl oceněn hudební
kritikou za tři alba, jež se svým triem nahrál
a především kompletně zkomponoval. Dále
hraje s Circum Grand Orchestra, Max Kletzmer Band, skládá hudbu pro divadelní představení i filmy.
Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín

-- Stefan Orins Trio --

DEN ARCHITEKTURY tentokrát očima dětí
Pestrý program nabídne široké veřejnosti
již třetí ročník festivalu Den architektury, který proběhne 5. a 6. října u příležitosti Mezinárodního dne architektury. Letošní
program proběhne v jednačtyřiceti městech,
a Černošice mezi nimi opět nebudou chybět. Procházka je naplánovaná na neděli

6. října. Sraz je ve 14 hodin u lávky přes
Berounku, pod nádražím.
Tentokrát však zájemce o architekturu nebudou provázet architekti, ani jiní odborníci,
ale děti. Valeria Borkovcová a Agáta Göttelová (obě necelých 12 let) ukáží dospělým své
město – domky i kočičí dům, moderní i starší

stavby dle svého výběru. Zamíří do zahrad i do
interiérů. Zapojí také literaturu nebo básně.
Procházku potom zakončí v klubu Ferenc Futurista (Vrážská 324).
Více informací k celému festivalu Den Architektury najdete na www.denarchitektury.cz.
Dana Jakešová
FOTO: o. s. Kruh

FOTO: Petr Kubín

-- Po roce budeme mít opět příležitost poznat blíže vilovou architekturu Černošic. --

Sinuhet budou hrát v clubu
SINUHET – noví zástupci alternativně/popové scény zahrají v pátek
27. 9. od 20.30 v černošickém Club Kinu! Zakladatel projektu Milan Urza
předal pěvecké žezlo éterickému hlasu mladičké Barbory Mochowé a dal
tak vyniknout křehkým písním s ledově planoucí atmosférou… Milan Urza
(kytara a druhý zpěv) tvoří společně s Michalem Mihokem (klávesy, syntetizéry) a Jirkou Hesem (basová kytara) rovněž avantgardní stálici PRVNÍ HOŘE.
Skupinu Sinuhet charakterizuje snový až intimní pop s přirozeně prokreslenými melodiemi a zároveň čitelným, ale nevtíravým hitovým potenciálem. Pilotní dvojsingl k připravovanému albu tvoří skladby „Eyes Wide
Open“ a „No One Can“ a vznikl ve studiích Entlaab, Svárov a ve studiu
Mirka Chyšky, který se taktéž postaral o mix a mastering. Texty písní na
koncertě, jejichž autorem je Milan Urza, budou z části v angličtině, z části
v češtině a jedna píseň pak dokonce v rodném jazyce skupiny – egyptštině! Další informace o kapele najdete na http://bandzone.cz/sinuhet.
Srdečně zve město Černošice. Vstupné 120 Kč.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv skupiny

-- Snový pop s přirozeně prokreslenými melodiemi, to je Sinuhet. -19

z města a okolí

Neformální
posezení
se zástupci spolků
a organizací
Město Černošice zve zástupce všech
místních spolků církví a organizací k přátelskému neformálnímu posezení, tentokráte
v neděli 29. 9. od 17-ti hodin do Club
Kina (Fügnerova 263) k příležitosti státního
svátku Dne české státnosti.
Naše město si velice váží vaší práce
pro druhé. Speciálně by město Černošice
chtělo poděkovat hasičům a dobrovolníkům, kteří pomáhali při letošních povodních. Program a občerstvení pro pozvané,
tedy pro ty, kteří se po celý rok starají, aby
se lidé v našem městě cítili bezpečně či se
bavili i vzdělávali, a jejichž práce si město
velice váží, je zajištěno. Letos bude posezení probíhat skutečně velmi neformálně –
připravíte-li si vlastní prezentaci, můžeme
ji ostatním na plátně promítnout. V tomto
případě to, prosím, dopředu nahlaste na
Odbor školství kultury a cestovního ruchu.

WALTER PHISHBACHER NEW YORK TRIO
Koncert mezinárodního tria výtečného
newyorského pianisty Waltera Phishbachera se odehraje v neděli 13. 10. Od
20-ti hodin v Club Kinu.
Rakušan původem, Newyorčan volbou. To
je Walter Phishbacher, jazzový pianista a klávesista. Jeho životní příběh připomíná osud
jiného rakouského klávesisty, Joea Zawinula,
který v 70. létech 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.
Koncert pořádá Město Černošice. Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv interpertů

Za odbor kultury
Pavel Blaženín

-- Na koncertě tohoto tria vás čeká hudba plná energie. --

Výstava Cestou…necestou
Cestou i necestou života nás provede keramička Anna Musilová z Černošic na své výstavě V Galerii Mokropeská kaplička Sv.
Václava. Narození, mládí, úspěchy a pády, ocenění, víra, idoly,
touha, naděje, obavy… konec života. Tyto životní slasti a strasti
jsou představovány hlavně figurkami a symboly, ba i užitkem
nejen v keramice, ale i v kameni a kresbě.
Autorka se zamýšlí nad určitými etapami života, jejich náplní
v dobrém i ve zlém. K vyjádření používá ponejvíce pálené hliněné figurky a symboly častokrát pokládané plátkovým zlatem
a stříbrem. Někdy sahá k barevným engobám, zvláště na květinách. Tyto keramické předměty jsou umístěny na neopracovaných kamenech nebo dlažkách. Některé kameny jsou samy
použity k vyjádření určitých postojů. Tento průřez životem doplňuje i užitková keramika. Je vybraná tak, aby podtrhla určitý děj
v etapách života spolu i s rozdílným technologickým zpracováním v dekoru.
Kresby staršího data vyjadřují dívčí křehkost a zranitelnost.
Výběr prací v podstatě za posledních 10 let lze shlédnout do
neděle 15. září.
Výstava je otevřena vždy v neděli odpoledne a dále kdykoliv na požádání paní Lady Sklenářové na tel. 733 205
444, nebo přímo v domku Na skále 634, minutu chůze od
kapličky směrem k železničnímu mostu. Lze rovněž zavolat přímo vystavující Annu Musilovou, tel. 775 134 746.

Akce OS Náruč
V kavárně Modrý domeček na náměstí
v Řevnicích probíhá výstava fotografií
„CO, KDE LÉTÁ, ANEB POHLED DALEKOHLEDEM DO PTAČÍ ŘÍŠE“. Autory jsou MVDr. Zdeněk Valeš a MVDr.
Vladimír Šoltys. Výstava potrvá od začátku září do 6. října a jejím vyvrcholením bude přednáška o pozorování volně žijících ptáků (birdwatchingu) a jeho
možnostech v nejbližším okolí Řevnic.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek
26. 9. od 19-ti hodin v kavárně Modrý domeček. Její praktickou částí pak
bude ornitologická vycházka v sobotu 28. 9. v rámci Festivalu ptactva. Sraz v 8.00 na Palackého náměstí
v Řevnicích.
Festival ptactva je kampaní BirdLife
International upozorňující na fenomén
ptačí migrace a na nebezpečí, která
ptáky na jejich cestách mohou potkat.
Festival připadá na první říjnový víkend,
kdy partneři BirdLife International orga-

nizují v jednotlivých evropských zemích
vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným
programem.
V říjnu chystáme výstavu prodej a obrazů z 11. aukčního salonu výtvarníků
Konta Bariéry. Budete si moci zakoupit
kvalitní obraz od českých výtvarníků za
nízkou cenu a ještě tím podpoříte charitativní činnost Konta Bariéry.
Šárka Hašková, OS Náruč

(red)

Písmenková soutěž pro prvňáčky
Prázdniny utekly jako voda a děti se opět vrátí do školních lavic. Poprvé ve škole usednou naši prvňáčci a my bychom je rádi přivítali i u nás v knihovně. Celé září bude pro ně registrace do knihovny zdarma, proběhne také písmenková soutěž. Děti si vyberou jedno písmenko a na konci září budou
vylosována tři vítězná. Vítěze odměníme hezkou knížkou. Těšíme se na vaši návštěvu.
Irena Šilhánková, knihovnice
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z města a okolí

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
Dotkni se výšin – společné dílo skupiny autorů,
jejichž cílem bylo mladým lidem přiblížit osudy
velikánů světových dějin. Jednotlivé kapitoly nás
vtahují do víru historických událostí a umožňují
nám stát se jejich součástí;
AHERN, Cecelia: Sto jmen - román pro ženy;
ANDRLOVÁ, Johanna: Arabský hřebec - milostný román;
DENEMARKOVÁ, Radka: Spící vady - divadelní hra;
HODGKINSON, Tom: Kniha líných radostí - je
skvělý regenerační prostředek pro všechny unavené, stresované a obtížemi moderního života
vyčerpané čtenáře;
KUKAL, Petr: Deník muže ve středních letech
- autentický deník zachycuje rok života člověka,
který je prototypem českého Adriana Molea.
Velmi pravdivá a vtipná kniha, která musí oslovit
každého, komu se přiblížila čtyřicítka;
NESSER, Hakan: Čtvrtá oběť - švédský detektivní román;
NESVADBOVÁ, Barbara: Přítelkyně - dvě novely o ženském přátelství;
OZ, Amos: Černá skříňka - protagonisté jednoho z neúspěšnějších románů známého izraelského prozaika, věhlasný sociolog Alexander
Gideon a jeho bývalá žena Ilana, začínají s odstupem sedmi let luštit obsah černé skříňky svého
rozpadlého manželství;
PROCHÁZKOVÁ, Lenka: Smolná kniha - děj
knihy začíná na Silvestra 1984 a končí na pod-

Literatura pro děti a mládež:
ČERNÍK, Michal: Jak žijí oblázky - soubor
poetických a zároveň vtipných básniček pro děti
mladšího školního věku;
DVOŘÁK, Jiří: Rostlinopis - tato kniha je určena
všem dětem, které se nespokojí s jednoduchým
vysvětlením a často kladou rodičům otázku proč.
Proč na akátu žijí mravenci, proč kopřiva žahá,
proč cibule štípe do očí a proč...;
HEJNÁ, Olga: 111 příběhů s hádankou - knížka pro pobavení a zamyšlení;
KLÍMA, Ivan: Kokrhací hodiny - vtipná vyprávění, která podporují dětskou fantazii, se v některých příbězích i lehce parodicky dotýkají naší
současnosti. Díky jednoduchému jazyku je mohou rodiče předčítat dětem již od tří let;
Naučná literatura:
JEŽKOVÁ, Alena: Tichá srdce - nejhlubší son- LHOTOVÁ, Dagmar: O zemi Tam a Jinde - poda do historie i současnosti našich klášterů a do hádky;
dosud tabuizovaného života lidí v nich. Zaniklé MÍKOVÁ, Marie: Mrakodrapy - tři moderní poi živoucí kláštery jsou zvláštními místy, kde se hádkové příběhy inspirované autorčiným pobyprolíná svět minulosti se současností. Kniha Ti- tem v USA;
VOPĚNKA, Martin: Spící tajemství - fantasy
chá srdce rozkrývá jejich tajemství;
MACEK, Tomáš: Příběhy Staré dámy - tato literatura.
publikace zaplňuje dosud prázdné místo na
Otevírací doba v knihovně:
českém trhu, na němž neexistuje žádná kniha
Pondělí: 9.00–11.30
12.30–18.00
zabývající se historií nejslavnějšího cyklistického
Středa: 9.00–11.30
13.00–19.00
závodu Tour de France;
Čtvrtek: 		
12.30–16.00
ŠVIHÁLEK, Ludvík: Tajemství budoucnosti Pátek:
9.00–11.30
kniha provádí čtenáře proroctvími a hodnověrně
naše telefonní číslo: 221 982 562,
dokládá jejich naplnění v dobách dávných i souknihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny www.mestocernosice.cz
časných. Zachycuje osudy starověkých měst,
nebo na www.naseknihovna.cz/cernosice
jejich vládců a celých národů.
zim 1986. Zachycuje krizi milostného vztahu na
pozadí policejního slídění a výslechů;
SIDON, Karol Efrasim: Dramata - kompletní
vydání divadelních a rozhlasových her. Soubor
poprvé představí celé Sidonovo dramatické dílo,
včetně her považovaných za ztracené;
SMITH, Wilbur: Šelma - napínavý román;
ŠTINDL, Ludvík: Mondschein - fantasy literatura;
URBANÍKOVÁ, Eva: Suši v duši - příběh Slovenky, která se nejdřív zamilovala do Japonska
a potom do Japonce;
VARGAS, Fred: Záhada mrtvých nohou - francouzská detektivka.

inzerce
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