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Informace získáte SMS rozhlasem
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Současná doba je dobou moderních technologií. A využívá jich i naše město.
K informování svých občanů proto používá službu „SMS rozhlas“. Služba umožňuje
zaslat hromadně SMS s informací všem příjemcům, kteří ji mají aktivovanou
– tedy těm, jejichž telefonní číslo již bylo v minulosti pro tyto účely registrováno
nebo kteří se nově registrují.
Jak se zaregistrovat
V současné době nabízíme zájemcům hned
několik způsobů registrace. Jedním z nich je
zaslat mail na adresu rozhlas@mestocernosice.cz, další variantou je zaslat SMS zprávu ve
tvaru SMS rozhlas na číslo 777 081 532. A je
zde i možnost přijít se na městský úřad v Riegrově ulici zaregistrovat osobně. Registrace
zde zajišťuje paní Magdalena Košťáková, kancelář č. 13a.
Při registraci je vhodné uvést i název ulice
pro určení lokality, ke které se konkrétní dané
informace vztahují, příp. i jméno a příjmení pro
snadnější administraci současného systému.
Např. informace o vypínání přívodu el. energie
jsou rozesílány selektivně dle ulic, pokud je ulice u kontaktu uvedena.
Jak SMS rozhlas funguje
Po mnoha podnětech, kdy docházelo k duplikování SMS zpráv a jejich opakovanému
rozesílání či naopak k jejich nedoručení, jsme
analyzovali dnešní stav a zahájili kroky k vylepšení současné formy správy a užívání této
služby. A to při zachování stávajících nákladů
na její provoz, které dnes činí měsíčně 1.800
Kč bez DPH pro neomezený počet zaslaných
SMS zpráv, a při žádné či minimální investici do
obslužné aplikace.

Prvním krokem, který by měl zamezit duplikování SMS zpráv při rozesílání do sítě operátora, byla úprava softwaru, který obsluhuje přímo
námi vlastněnou SMS bránu.
Následující fází, kterou budeme činit též
vlastními silami, je změna systému současně
užívaného pro uložení a kategorizaci kontaktů
na plně databázové řešení. A rovněž možnost
lépe spravovat okruhy témat, o která má daný
kontakt zájem. Dalším plánovaným krokem
vývoje je snaha umožnit občanům spravovat
přes webové rozhraní své údaje včetně možnosti zvolit si okruhy informací (a samozřejmě
i změnu těchto okruhů) a v neposlední řadě
i možnost registrovat se či odhlásit využívaní
této služby.
Použitá technologie má však svá omezení –
zejména rychlost příjmu SMS zpráv na straně
operátora a jejich následné doručení uživateli
(pokud jsou tedy v rámci informační kampaně
osloveni všichni uživatelé služby SMS rozhlas).
Při jejich současném počtu činí rozdíl v čase
doručení mezi prvním a posledním kontaktem
cca 2,5 hodiny, dle vytížení sítě operátora
může být i vyšší.
V některém z příštích čísel přineseme další
informace o vývoji na tomto poli.
Martin Šebek
odbor informatiky

Povinné výměny řidičských průkazů
Pokud máte řidičský průkaz vydaný v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004
čeká vás povinně jeho výměna, a to nejpozději do 31. 12. 2013. Vzhledem
k očekávánému vytížení připravuje úřad od listopadu mírné rozšíření úředních hodin. Přesto však nenechávejte vyřízení až na samotný konec roku.
Uplynutím stanovené doby pro jeho výměnu totiž pozbývá řidičský průkaz
platnosti.

-- Díky SMS rozhlasu vám neunikne žádná
důležitá informace. --

Příklady SMS zpráv:
• V Club Kinu vystoupí v pátek 18. 10.
od 20 hodin pravá cimbálová kapela
Muzička. Dobré víno a jídlo je zajištěno. Jste srdečně zváni!
• BAZAR dětského a těhotenského oblečení, sportovních potřeb a dalších
věcí pro děti. Přijďte 13. října mezi 10
a 13 hod. do tělocvičny Sokola!
• 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.

Příští veřejné zasedání zastupitelstva
se koná ve čtvrtek 28. 11. v 19 hodin
v Club Kinu.
Uzávěrka příštího čísla IL
je v pátek 15. 11.
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Nová dotační výzva na místní komunikace
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen „ROP“) vypsala závěrečnou výzvu
k předkládání projektů zaměřených na výstavbu
nebo rekonstrukce místních komunikací, které
zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit
hospodářského rozvoje na regionální silniční síť
- silnic II. tříd. Kromě nutnosti přímé návaznosti na silnice II. tříd je podmínkou i zajištění dopravní obslužnosti k podnikatelským aktivitám,
dopravním terminálům, objektům určeným ke
vzdělávání, objektům veřejných služeb atd.
Z černošických ulic, které potřebují rekonstrukci, splňují podmínky této dotační výzvy pouze ulice Karlická a Dr. Janského.
V případě Karlické (od křižovatky s Vrážskou
po křižovatku s ulicí V Zahradách) jsme již jednou
s žádostí neuspěli. Nyní je projekt rekonstrukce
zlevněn o náklady na vybudování nového veřejného osvětlení, které v rámci neinvestičního fondu již vybudovala společnost ELTODO Citelum.
A protože máme projektovou dokumentaci a potřebná povolení, nezbývá než to zkusit znovu…

Proč o dotaci na ul. Dr. Janského žádat
Důležitým důvodem pro dotaci na ulici Dr.
Janského je nutnost řešení problémů s odtokem dešťové vody. Za uznatelné náklady v rámci
dotace je totiž považována i výstavba dešťové
kanalizace či úprava odvodňovacích systémů. Problémy s dešťovou vodou jsou zejména
v úseku od ZUŠ k tzv. řadovkám, v křižovatce
Dr. Janského – Školní a navazujícím úseku do
Mokropes k železničnímu přejezdu a přímo
u železničního přejezdu. Z tohoto místa je již
léta vyprojektovaná a povolená stavba dešťové
kanalizace s napojením na stávající kanalizaci
v místech mokropeské pekárny. A je to poslední
část, která chybí k propojení dešťové kanalizace
z několika ulic tak, aby voda spolehlivě odtékala
do řeky a ne do sklepů, garáží a zahrad, jak je
tomu dnes.
Dále je zde potřeba kompletní opravy poničeného úseku od pekárny k pláži, lokálních oprav
některých propadlých míst v celém úseku a přefrézování a přeasfaltování povrchu v celém zbytFOTO: MěÚ Černošice

ku komunikace, kde se již několik let objevují
praskliny. Součástí projektu ul. Dr. Janského by
byla i rekonstrukce části ulice Zd. Lhoty (cca ½
úseku obrusná vrstva a ½ celková rekonstrukce
komunikace) včetně příčných parkovacích stání
u železniční stanice Černošice, Mokropsy.
Jaká je výše dotace
Výše podpory z rozpočtu ROP je 80 %, vlastní
zdroje činí 20 % celkových způsobilých výdajů.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých
výdajů na projekt je 3 mil. Kč a maximální celková výše dotace z ROP je 20 mil. Kč.
Rada města vybrala nejvýhodnější nabídku
na projektovou dokumentaci, která je k žádosti
potřeba, a to od společnosti Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o. Cena projektu rekonstrukce celé ul. Dr. Janského je 150 tisíc Kč.
Náklady na projekt jsou uznatelnými náklady
v rámci dotace v případě, že bychom byli s žádostí úspěšní.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

Město vysoutěžilo
staronové pojišťovny
V současné době má město Černošice a jím
zřízené příspěvkové organizace uzavřeny,
mimo jiné, i tři pojistné smlouvy – na pojištění majetku, pojištění obecné odpovědnosti
a pojištění motorových vozidel. Dvouletá lhůta, po kterou bylo pojištění sjednáno, se blíží
ke svému konci. Vyhlásili jsme proto novou
veřejnou zakázku. Výzva k podání nabídky
byla zveřejněna na internetu a přímo zaslána
deseti pojišťovnám.

-- Na rekonstrukci ulice Dr. Janského se město pokusí získat dotaci. --

Výběr právníka pro veřejnou zakázku
na zhotovitele rekonstrukce ČOV
V souvislosti se získáním historicky největší
dotace, kterou Černošice kdy dostaly – na
rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV), je
nutné připravit otevřené podlimitní výběrové
řízení na zhotovitele stavby pro úpravu ČOV.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku
s předpokládanou hodnotou kolem 40 milionů Kč, kde je větší riziko komplikací, oslovili
jsme 3 renomované právní kanceláře k podání nabídky na právní poradenství spojené
jednak s přípravou podkladů pro zadávací do-

kumentaci a následně také pro spolupráci při
organizaci vlastního výběrového řízení.
Rada města se při svém rozhodování zaměřila především na reference z obdobných
zakázek a vybrala nabídku společnosti Weinhold Legal, v. o. s. Právní služby jsou v dotaci na ČOV zahrnuty a jsou tedy uznatelným
nákladem. Město se na jejich úhradě bude
podílet částkou 10 %.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

Zájem malý, cena výhodná
O pojištění odpovědnosti projevila zájem
naše dosavadní pojišťovna – Uniqa pojišťovna, a. s., která podala velmi výhodnou
nabídku. Oproti loňskému pojistnému období došlo u pojištění odpovědnosti k úspoře
12.916 korun na rok, ačkoliv pojistné plnění
se zvýšilo. O pojištění motorových vozidel se
ucházela rovněž naše dosavadní pojišťovna
– Allianz pojišťovna, a. s. Vysoutěžená částka zůstala stejná jako v loňském období, ačkoliv seznam pojištěných vozidel se rozrostl
a vyplacené pojistné se zvýšilo.
Naopak o pojištění majetku neprojevila
žádná z pojišťoven zájem. Důvodem je nepříznivá výše pojistného průběhu vzhledem
k nedávným škodám způsobeným povodněmi. U této pojistky však termín expiruje až
na konci roku, a tak vyhlásíme po projednání
s pojišťovnami zakázku znovu se zvýšeným
limitem pro nabídkové ceny.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic
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Jednou větou...
• Jednotka státních hasičů dislokovaná v Řevnicích dostala nový hasicí vůz; výhodou je mj.
to, že na rozdíl od stávající techniky projede
podjezdem pod tratí na tamní objížďce závor.
• Krajská Správa a údržba silnic přislíbila celkovou rekonstrukci komunikace u černošického železničního přejezdu s realizací v dubnu
2014; nutná bude cca dvoudenní uzavírka.
• Kraj proplatil všechny prvotní náklady řešení
červnové povodně s výjimkou přesčasů pracovníků technických služeb a městské policie
ve výši cca 400 tis. Kč; kdybychom úklidové
práce a zajištění bezpečnosti řešili dražšími externími firmami, asi by je proplatil bez výhrad,
takže logika se hledá těžko.
• Rada města bez výběrového řízení (na výjimku v souladu se směrnicí) zadala osvědčené firmě Šlehofer opravu výtluků, propadlin a prasklin na několika místních komunikacích; práce
jsou dodávány již třetím rokem za ceny, které
vzešly z otevřeného výběrového řízení v roce
2011.
• Ministerstvo dopravy zamítlo naši žádost
o dotaci na opravu čtyř komunikací poškozených v důsledku povodní – Na Drahách,
Ukrajinská, osada Klůček a příjezd k osadě
Na Vírku.

• Za 52 tis. Kč jsme koupili do kulturně-společenského sálu na Vráži stoly, byly také již
dodány židle, nainstalována zrcadla, vyrobeny
lavice a věšáky do šatny…; zbývá pořídit závěsy a recepční pult s kuchyňkou.
• Kraj odmítl proplatit Černošicím 230 tis.
Kč nákladů na odstranění ekologické havárie
v Úholičkách (okres Praha-západ), přestože
má podle zákona pro tyto případy zřízen rezervní fond; podle interpretace kraje ale ze
zákona nevyplývá, že fond musí kraj také použít...
• Rada schválila výběr nabídky nového
zásahového dopravního vozu pro naši hasičskou jednotku, a to od firmy Ziegler Hasičská
technika, s. r. o., za 2.032.800 Kč; polovinu ceny město zaplatí přímo z rozpočtu, na
druhou zamýšlí použít zbytek úvěru na letošní rekonstrukci hasičské zbrojnice, která
se proti původnímu propočtu vysoutěžila levněji.

• V Club Kinu hrála moravská cimbálovka.
• Betonárna OSBET z obce Lety si odvezla písek a kamenivo z naplaveného ostrůvku
v řece u mokropeského fotbalového hřiště,
ale o bahno zjevně nestála, a tak záměr vyčištění koryta splnila jen zčásti; podle Povodí
Vltavy, s. p., to prý dokončí jiná firma.
• Začal poslední rok volebního období současného zastupitelstva.
• O dalších důležitých rozhodnutích se dočtete ve výběru ze zápisů rady a zastupitelstva
uvnitř listu.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz
tel. 604 851 754

• Rada města odvolala z funkce vedoucího
odboru sociálních věcí a zdravotnictví J. Matouška.
• Televize Barrandov a deník MF Dnes informovaly o tom, že Věra Čáslavská převzala patronaci nad budoucí, zatím neexistující
sportovní halou u Základní školy ČernošiceMokropsy.

Chybějící chodník podél Dobřichovické
Podél Dobřichovické ulice mezi ulicemi
Slunečná a V Habřinách (pod železářstvím
„U Koníčků“) chybí úsek chodníku délky cca
150 m. Tento chodník byl součástí projektové
dokumentace na rekonstrukci celé krajské silnice č. II/115 coby investice Středočeského
kraje.
A Středočeský kraj naposledy na naše opakované žádosti o uspíšení rekonstrukce odpověděl, že projekt je zařazen pouze v zásobníku
projektů. K jeho realizaci bude přistoupeno
v závislosti na dostupnosti finančních prostředků až poté, co budou dokončeny jiné projekty,
které jsou již s vyšší prioritou zařazeny v plánu
investic. Žádný konkrétní termín nebyl přislíben.

• Pokračovala jednání o příspěvku obce Vonoklasy na vzdělávání jejích dětí v černošické
škole.

Jak situaci řešit
Občané bydlící v této části Dobřichovické ulice město již delší dobu naléhavě žádají o řešení
nebezpečné situace v daném místě vzhledem
k absenci chodníku. Po vzájemné korespondenci
a s ohledem na poslední informace od kraje pak
nabídli, že by byli ochotni se na výstavbě chybějícího chodníku podílet, pokud to realizaci uspíší.
Vzhledem k situacím jednotlivých rodin městu přispějí fixní částkou ve výši 65.000 korun.
Po projednání celé záležitosti s přihlédnutím
k velké intenzitě dopravy v daném místě rada
města souhlasila s výší poskytnutého příspěvku
a rozhodla chodník realizovat ještě v letošním
roce.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic

FOTO: Petr Kubín

-- Jít v současné době touto částí ulice Dobřichovická není příliš bezpečné. --

Uvažovaná
výstavba městské
trafostanice
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí
čističky odpadních vod (ČOV) uvažujeme o výstavbě samostatně stojící transformační stanice v areálu. Ta by byla ve
vlastnictví města a sloužila by pouze pro
provoz městské ČOV a přečerpávací
stanice vodovodu v Radotínské ulici.
V současné době je zásobování těchto vodárenských zařízení zajištěno ze
sloupové trafostanice umístěné před
areálem ČOV, na soukromém pozemku.
Tato trafostanice je majetkem společnosti ČEZ Distribuce. A protože je elektřina dodávána z trafostanice společnosti ČEZ, město nemůže tento velkoodběr
soutěžit jako u všech ostatních odběrných míst. Jelikož při výběru nových
dodavatelů u ostatních odběrných míst
dosahuje město ročně úspory v řádu několika desítek procent, je pravděpodobné, že investice do vlastní trafostanice
bude velmi rychle rentabilní.
Nejprve je nutné zadat vypracování
projektu. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost ELEKTROŠTIKA,
s. r. o., která projekt zpracuje za 54.480
korun.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

5

z radnice

Jak to bude s betonárnou?
Rada a následně zastupitelstvo v říjnu vyjádřily
podmíněný souhlas se záměrem výstavby nové
prodejny stavebních hmot na pozemcích za novou halou u Radotínské ulice. Jednalo by se
o modernější provoz místo dnešní betonárny,
která musí být uzavřena pro nesoulad s územním plánem. Byla totiž povolena v roce 1983
jako dočasná stavba na 10 let a od té doby je
v právním vakuu, diplomaticky řečeno.
Město souhlas se záměrem přemístění betonárny podmínilo tím, že celá plocha pozemků
OS/Z v současném místě bude upravena pro
veřejné využití na základě studie schválené
městem a současně bude uzavřena plánovací
smlouva vč. závazného harmonogramu. Sousední pozemky, kam záměr navrhuje umístit novou provozovnu, patří stejnému majiteli (který je
pronajímá), proto je možné podobné podmínky
formulovat. Konkrétní parametry dohody i samotná studie budou teprve předmětem jednání, v této chvíli byla pouze vyslovena vůle o věci
jednat.

Souhlas města je pouze stanoviskem samosprávy a nenahrazuje stavební povolení, které
by musel v souladu se zákonem vydat stavební úřad s přihlédnutím ke stanoviskům dalších
orgánů.
Vlastník a provozovatel současné betonárny navrhl nové uspořádání a technické řešení tak, aby se snížila prašnost a znečišťování
přilehlých komunikací, materiálová sila válcového tvaru navrhuje umístit naležato, aby nepřevyšovala okolní zeleň, hlavní část technologie navrhuje umístit do zákrytu za nedávno
dokončenou velkoobchodní halu s prodejem
kadeřnických potřeb a na pozemku navrhuje
travnaté plochy a po celém obvodu vyšší zeleň, která by provoz skryla jak ze směru od
řeky a cyklostezky, tak od Radotínské ulice.
(Velkoobchodní hala má navíc již povolení i pro
druhou fázi výstavby, tj. v budoucnosti má být
ještě rozšířena.)
Jistě se jedná o citlivé rozhodnutí. Ideální
by bylo na příjezdu mít jen zeleň a nic ani
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vzdáleně připomínajícího např. průmyslový vjezd do Radotína od Prahy. Nicméně na
druhé straně nezbývá než respektovat, že
územní plán z minulého volebního období do
této oblasti umístil plochy pro tzv. nerušící
výrobu, v sousedství již vznikla velkoobchodní hala, má zde vyrůst čerpací stanice PHM,
popř. myčka. Jedná se o soukromé pozemky
a soukromé investice, a tak manévrovací
prostor města je zejména v rovině posouzení,
zda je prodejna a výrobna stavebních směsí
a materiálů nerušící výrobou či nikoliv, a za
jakých podmínek město s projektem vysloví
souhlas. Finální rozhodnutí pak bude v rukou
stavebního úřadu jako přeneseného orgánu státní správy. Na straně důvodů pro dané
rozhodnutí byla v diskuzi zřejmá i snaha
zajistit do budoucna službu, kterou část místních obyvatel využívá, a zachovat pracovní
místa, která tato podnikatelská provozovna
poskytuje.
Filip Kořínek

z radnice

Z 96. jednání Rady města Černošice (23. 9. 2013)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby „Vodovod pro veřejnou potřebu
- propojení mezi ul. Na Viničkách a ul. Karlická“ na pozemku parc. č. 1578/3 v k. ú.
Radotín;
• bere na vědomí informaci o potřebě změny
velikosti a umístění chladicího boxu v rámci
akce „ZŠ Černošice - rekonstrukce školní kuchyně - II. etapa“; souhlasí s objednáním většího chladicího boxu oproti původní nabídce
spol. DOMSTAV, s. r. o., v cenovém rozdílu
29.000 Kč;
• souhlasí 1) s informací o nutnosti realizace
nové elektrické přípojky pro vzduchotechnickou jednotku (školní kuchyně), 2) s cenovou
nabídkou pana Rábla na realizaci elektrického připojení nové vzduchotechniky ve školní
kuchyni za celkovou cenu 29.479 Kč bez
DPH;
• bere na vědomí informace o nutnosti zřídit
veřejné osvětlení v ulici Mánesova v souvislosti s probíhající akcí ČEZ Distribuce; souhlasí
se zřízením veřejného osvětlení v Mánesově
ulici dle cenové nabídky ELEKTROŠTIKA,
s. r. o., která v daném místě provádí pokládku kabelů NN pro ČEZ Distribuce, za cenu
149.399 Kč bez DPH; schvaluje výjimku ze
směrnice města o zadávání veřejných zakázek, a to podle části třetí, čl. 4;
• souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku města parc. č. 493/10 o výměře cca 60
m2 v obci a k. ú. Černošice za cenu v daném
místě obvyklou, tj. min. 50 Kč/m2/měsíc;
• schvaluje uzavření nové smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro odběrné místo Srbská 999
- SDH Mokropsy z důvodu změny sazby a posílení hlavního jističe.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č.
3989/1 o výměře 294 m2 a pozemku parc. č.
3988 o výměře 29 m2, oba v k. ú. Černošice
za minimální cenu 500 Kč/m2;
• schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č.
1158/5 o výměře 46 m2 za minimální nabídkovou cenu 1.500 Kč/m2 a pozemku parc.
č. 1158/1 o výměře 509 m2, oba v k. ú. Černošice za minimální nabídkovou cenu 3.000
Kč/m2;

• schvaluje Kupní smlouvu mezi městem a VS
PETROL, s. r. o., o koupi vodovodního řadu
v ul. Radotínská v Černošicích.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice:
• souhlasí s nákupem nové tiskárny pro vyvolávací systém od společnosti Kadlec elektronika za 54.230,20 Kč vč. DPH;
• souhlasí s nákupem 5 licencí Microsoft Office Std 2013 MVL od Computer Help, s. r.
o., za 45.072,50 Kč vč. DPH, v rámci programu Select Plus pod registrací města PCN
95237410, na základě výsledku výběrového
řízení G13/111414.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice schvaluje likvidaci nepotřebného, nerentabilního majetku (např. technicky zastaralé a nepovýšitelné výpočetní techniky), umístěného na pracovištích Černošice
a Praha. Návrhy u IT technologií jsou v hodnotě
436.086,30 Kč, a návrhy u ostatního majetku
v hodnotě 324.759,76 Kč.

•

•
•

•

ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Rada města Černošice bere na vědomí zprávu o projednání výsledků činnosti a hospodaření
příspěvkových organizací za období 1. 9. 2012
– 30. 6. 2013; stanovuje odměnu ředitelům
příspěvkových organizací, zřízených městem
Černošice.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr
pojistitele pro „Pojištění Města Černošice
a jím zřízených příspěvkových organizací“;
schvaluje výzvu, zadávací dokumentaci a přílohy k zadávací dokumentaci pro „Pojištění
města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací“;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na veřejné osvětlení Černošice v ul.
Kladenská a Jihlavská; souhlasí s výběrem
nejvhodnější nabídky společnosti Jiří Majer
- elektro na akci „Veřejné osvětlení Černošice v ul. Kladenská a Jihlavská“, za celkovou
cenu 155.309 Kč bez DPH;
• bere na vědomí přehled věcných změn
a stavebních nákladů v průběhu stavby Cyklodoprava Regionu Dolní Berounka; souhla-

•

•

sí se změnami v průběhu stavby, na základě
kterých je nutné objednat dodatečné stavební práce u cyklostezky V Lavičkách a u cyklostezky Pod Hladkou skálou v celkové výši
375.513 Kč vč. DPH;
stanoví, že údržbu dětského hřiště u ZŠ
Mokropsy bude provádět město na vlastní náklady a hřiště nebude předáno k hospodaření
základní škole;
ukládá ZUŠ odvod do rozpočtu zřizovatele ve
výši 28.500 Kč;
bere na vědomí informace o nutnosti vyčištění splaškové kanalizace v části ulice Školní;
souhlasí 1) s provedením čištění splaškové
kanalizace v části Školní ulice firmou Brochier, s. r. o., za 73.211 Kč bez DPH, 2) s postupem dle části třetí odst. 4 směrnice města
o zadávání veřejných zakázek a s výjimkou
z počtu předložených nabídek dle uvedeného
ustanovení;
odvolává z funkce vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jana Matouška.
Jmenovaného odvolává na návrh tajemníka
městského úřadu v souladu s ust. § 12 odst.
1 písm. b) zákona č. 312/2012 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, pro porušení zákonem
stanovených povinností ke dni 30. 9. 2013;
pověřuje Lilian Voříškovou, vedoucí oddělení
sociálně právní ochrany dětí, řízením odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Černošice od 1. 10. 2013 do dne předcházejícího dni, kdy se ujme funkce vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví jmenovaný radou města dle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení); ukládá tajemníkovi MěÚ vyhlásit výběrové řízení na místo
vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví se vznikem pracovního poměru jmenováním ke dni 1. 1. 2014;
schvaluje 1) Nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor pro krátkodobý (komerční
pronájem), 2) Nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor pro dlouhodobý (nekomerční
pronájem); pověřuje vedoucího odboru školství, kultury a cestovního ruchu rozhodováním
o uzavírání a podepisováním těchto smluv;
schvaluje 1) Darovací smlouvu mezi městem
a BRANKO DESIGN, s. r. o., o poskytnutí
daru ve výši 36.000 Kč městu, 2) Darovací
smlouvu mezi městem a Ing. M. H. o poskytnutí daru ve výši 37.000 Kč městu.

Z 97. jednání Rady města Černošice (7. 10. 2013)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Černošice jako prodávajícím a paní M. P. jako
kupující o koupi pozemků parc. č. 4078/2
a 4079/2 v k. ú. Černošice o evidované výměře 201 m2;
• bere na vědomí informace o ochotě některých občanů Dobřichovické ulice finančně se
podílet na dostavbě chodníku částkou 65 tis.
Kč; souhlasí s výstavbou chodníku v Dobři-

chovické ulici mezi Slunečnou a V Habřinách
v místech, kde dnes chodník chybí podle
schváleného projektu Středočeského kraje;
• bere na vědomí informace o důvodech výstavby transformační stanice ve vlastnictví
města v areálu ČOV; souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti ELEKTROŠTIKA, s. r. o., na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí i pro realizaci
stavby nové transformační stanice v areálu
ČOV za cenu 54.480 Kč bez DPH;

• souhlasí s nabídkou společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., na dodávku elektrické energie
v režimu velkoodběr pro ČOV Černošice na
rok 2014;
• souhlasí se záměrem přemístění betonárny na
části pozemků parc.č. 4271/10 a74271/41
v Radotínské ulici podle předložené studie
vypracované firmou Čeněk S.P.F. v červenci
2013 za podmínky, že celá plocha pozemků
OS/Z bude upravena pro veřejné využití (park,
hřiště) na základě studie schválené městem
7

z radnice
a současně bude uzavřena plánovací smlouva
vč. závazného harmonogramu.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• ruší bod II. odst. 1 a 2 usnesení č.
R/41/37/2012;
• bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek; rozhoduje 1)
o vyloučení uchazeče poř. č. 2, Stojírna Potůček, s. r. o., IČ: 15053920, Tovární 123,
538 21 Slatiňany, z účasti na zadávacím řízení
dle § 76 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., 2)
o výběru nabídky uchazeče poř. č. 3, Ziegler
Hasičská technika, s. r. o., IČ: 27722309,
Tuřanka 115, 627 00 Brno ve výši 1.680
tis. Kč bez DPH, jako nejvhodnější dle § 81
odst. 1 písm. b) zák. č. 137/2006 Sb.; bere
se souhlasem na vědomí uzavření smlouvy s uchazečem poř. č. 3, Ziegler Hasičská
technika, s. r. o., IČ: 27722309, Tuřanka
115, 627 00 Brno;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci na
veřejnou zakázku na nákup 25 kusů kancelářských počítačů; souhlasí s vyhlášením
veřejné zakázky „Nákup počítačů“; jmenuje
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve
složení M. Šebek, O. Havlíček, O. Gerstendörfer, náhradníci: V. Chalupecký, D. Hušek
a V. Novotná;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce na nákup nábytku; souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky vedené pod
názvem „Nákup nábytku pro město Černošice“; jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení O. Gerstendörfer, I.
Novotná-Kuzmová a H. Vyhnalová, náhradníci
M. Fialová, A. Hrabáková a R. Petelíková;
• bere na vědomí 1) informaci o podaných
nabídkách ve výběrovém řízení na nákup 15
stolů do kulturního sálu, 2) výsledek výběrového řízení;
• schvaluje výzvu k veřejné zakázce na mytí
oken na MěÚ Černošice; souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky; pověřuje vedoucího
oddělení provozu zastupováním zadavatele ve
věci veřejné zakázky malého rozsahu na mytí
oken;
• souhlasí s uzavřením smlouvy s Ministerstvem práce a sociálních věcí, jejímž předmětem je výpůjčka telefonních přístrojů.
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Rada města Černošice schvaluje nákup závěsného motoru Evinrude E60DPL s příslušenstvím od firmy Ivan Lid - Boatcentrum za celkovou cenu 199.000 Kč včetně DPH pro SDH
města Černošice.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) vyřazení starého, z důvodů povodní rozbitého a nekompatibilního majetku
na pracovištích Černošice a Praha, 2) nově
upravená Pravidla činnosti likvidační komise,
3) odprodej majetku p. Šťastnému v navrhované částce likvidační komisí, 4) nabídnout
rozhlasovou ústřednu ostatním obcím;
• schvaluje pronájmy prostor ZŠ Černošice.
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ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice:
• souhlasí s nákupem 2 ks čtecího zařízení
s příslušenstvím pro evidenci majetku od společnosti Gordic za celkovou cenu 49.973 Kč
vč. DPH;
• souhlasí s provedením analýzy integrace
GINIS - Evidence dopravních přestupků společností Gordic v rozsahu 20 hodin v ceně
40.000 Kč bez DPH.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o nutnosti zajištění právních služeb při veřejné zakázce na
rekonstrukci ČOV; souhlasí 1) s postupem
dle směrnice o zadávání veřejných zakázek,
čl. 4, odst. 4.1. vzhledem k povaze poptávaných služeb, 2) s výběrem nabídky společnosti Weinhold na poskytnutí právních služeb
spojených s přípravou podkladů a spoluprací
při zajištění zadávacího řízení na akci „Černošice ČOV 7500 EO“ v celkové pevné ceně
98.000 Kč bez DPH za přípravu a činnost
v průběhu zadávacího řízení + hodinovou
sazbou 1.900 Kč bez DPH za právní služby
požadované nad rámec dohodnuté činnosti
oceněné pevnou cenou;
• bere na vědomí informace o vyhlášené výzvě ROP Střední Čechy č.74, která je určena
pro rekonstrukce místních komunikací přímo
navazujících na silnice II. tříd a současně vedoucí k hospodářsky významným objektům;
souhlasí 1) s přípravou žádosti o dotaci na
rekonstrukci ul. Dr. Janského včetně obnovy
systémů pro odvodnění a výstavby nové dešťové kanalizace a na rekonstrukci Karlické
ulice dle zpracované projektové dokumentace, 2) s postupem dle článku 4, odstavce
4.1 směrnice města o zadávání veřejných
zakázek, 3) s cenovou nabídkou společnosti Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.
o., ve výši 150.000 Kč bez DPH na zhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce
místní komunikace ul. Dr. Janského, Černošice“; ukládá odboru investic objednat u společnosti Ekologické a inženýrské stavby, spol.
s r. o., zhotovení projektové dokumentace
„Rekonstrukce místní komunikace ul. Dr. Janského, Černošice“ v rozsahu pro stavební povolení a zpracovat žádost o dotace na místní
komunikace Dr. Janského a Karlická;
• bere na vědomí informaci o vyhlášení dotačního titulu Ministerstva zemědělství „Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2013“; souhlasí 1)
s přípravou žádosti o poskytnutí dotace na
akci „Vodní zdroje Černošice - obnova zdrojů a úpravny vody po povodních 2013“, 2)
s přípravou žádosti o poskytnutí dotace na
akci „Oprava kanalizace Černošice včetně
čerpacích stanic po povodních 2013“, 3)
s cenovou nabídkou společnosti PROVODinženýrská společnost, s. r. o., na zpracování
žádostí o poskytnutí dotace za cenu 50.000
Kč bez DPH za obě výše uvedené akce, 4)
s cenovou nabídkou společnosti PROVODinženýrská společnost, s. r. o., na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu

•

•

•

•

povolení na akci „Vodní zdroje Černošice –
obnova úpravny vody po povodních 2013“ za
cenu 187.000 Kč bez DPH za předpokladu
získání dotace, 5) s cenovou nabídkou společnosti PROVOD-inženýrská společnost,
s. r. o., na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci „Oprava kanalizace Černošice včetně čerpacích
stanic po povodních 2013“ za cenu 68.000
Kč bez DPH za předpokladu získání dotace;
ukládá Odboru investic objednat u společnosti PROVOD-inženýrská společnost, s. r.
o., zpracování žádostí o dotaci na akci „Oprava kanalizace Černošice včetně čerpacích
stanic po povodních 2013“ a na akci „Vodní
zdroje Černošice – obnova zdrojů a úpravny
vody po povodních 2013“;
bere na vědomí 1) informace o havárii v přečerpávací stanici vodovodu v Radotínské ulici, 2) cenové vyčíslení oprav, které musely být
provedeny bezprostředně po havárii v částce
70.960 Kč bez DPH; ukládá odboru investic
projednat náhradu způsobené škody na majetku města s pojišťovnou;
bere na vědomí skutečnost, že k 1. části veřejné zakázky „Pojištění majetku“ nebyla učiněna v dané lhůtě žádná nabídka; schvaluje
1) nejvhodnější nabídku společnosti UNIQA
pojišťovna, a. s., k 2. části veřejné zakázky
„Pojištění odpovědnosti“ za cenu 82.080
Kč/rok, 2) nejvhodnější nabídku společnosti
Allianz pojišťovna, a. s., k 3. části veřejné zakázky „Pojištění motorových vozidel“ za cenu
129.367 Kč/rok; ukládá odboru investic
vyhlásit novou veřejnou zakázku malého rozsahu na „Pojištění majetku města Černošice
a jím zřízených příspěvkových organizací“;
bere na vědomí: 1. návrh dopravní a bezpečnostní komise nechat provést vodorovné dopravní značení zákaz stání (žluté čáry) podél
chodníku po pravé straně ul. Dr. Jánského od
pláže až po ulici Bezejmenná a dále zjednosměrnění průjezdu parkovištěm. Provedení
jednosměrného průjezdu parkoviště je podmíněno úpravou nájezdu a výjezdu na parkoviště tak, aby bylo reálně možné; 2. návrh
dopravní a bezpečnostní komise k umístění
zrcadla u výjezdu z areálu AQUACONSULTU
za podmínky, že náklady bude hradit vlastník
areálu. Komise dále navrhuje provést vodorovné dopravní značení v křižovatce dle připojeného nákresu; 3. návrh dopravní a bezpečnostní komise nechat provést vodorovné
dopravní značení zákaz stání (žluté čáry) v nepřehledných úsecích v ulici Slunečná; 4. návrh dopravní a bezpečnostní komise nechat
provést vodorovné dopravní značení zákaz
stání (žluté čáry) v křižovatce s ulicí Zdeňka
Lhoty v délce 5 m po pravé straně směrem
do ulice Kazínská; 5. návrh dopravní a bezpečnostní komise nechat provést vodorovné
dopravní značení zákaz stání (žluté čáry) před
č. p. 2182 dle připojeného plánku a dále
nechat prověřit možnost umístění zábran na
chodníku na protější straně;
schvaluje výzvu a zadávací podmínky k veřejné zakázce „Nákup techniky pro svoz bioodpadu“; souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky;
jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek ve složení M. Chauturová, R. Pete-

z radnice
líková, I. Jerling, O. Gerstendörfer a P. Wolf,
náhradníci V. Novotná, M. Špačková, P. Blaženín, I. Novotná-Kuzmová., a F. Kořínek, a to
pro obě části veřejné zakázky;
• souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě č.
378/2013 uzavřené mezi městem Černošice a společností Unikont Group, s. r. o., IČ:
41193113, Služeb 609, 108 00 Praha 10,
jehož předmětem je prodloužení doby dodání
předmětu smlouvy (zametacího vozu) o sedm

týdnů, tj. doba dodání zametacího vozu bude
činit sedmnáct týdnů;
• schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná
opatření přijatá v rámci řešení krizové situace
ve výši 900.000 Kč se Středočeským krajem;
• schvaluje program 29. zasedání zastupitelstva města;
• revokuje usnesení č. R/96/5/2013 bod

I schválené Radou města č. 96 dne 23. 9.
2013 – souhlas se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. PK 493/10 o výměře
cca 60 m2 v obci a k. ú. Černošice za cenu
v daném místě obvyklou, tj. min. 50 Kč/m2/
měsíc; souhlasí se záměrem pronájmu části
pozemku města parc. č. 493/10 o výměře
cca 60 m2 v obci a k. ú. Černošice za cenu
v daném místě obvyklou, tj. min. 50 Kč/m2/
rok.

Z 98. mimořádného jednání Rady města Černošice (10. 10. 2013)
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje kupní smlouvu mezi městem a panem J. F. o prodeji pozemků parc. č. 1158/1 a 1158/5, oba v k. ú. Černošice panu J. F. a o koupi
pozemku parc. č. 1158/11 v k. ú. Černošice o výměře 20 m2 městem;

• schvaluje kupní smlouvu s panem K. B. o prodeji pozemku parc. č.
3989/1 v k. ú. Černošice o výměře 294 m2 a pozemku parc. č. 3988
v k. ú. Černošice o výměře 29 m2.

Z 28. zasedání Zastupitelstva města Černošice (17. 9. 2013)
Zastupitelstvo města Černošice:
• rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, že návrh č. 34 na pořízení změny územního plánu na pozemku parc. č. 2657/10 v k. ú. Černošice bude projednáván ve změně Územního plánu Černošice;
• schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi městem a panem
Ing. B., Ing. S., paní M. a panem D.

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 vašich reakcí

Pokácení lípy u Centra Vráž

Ještě
k Centru Vráž
Je-li nepřekonatelným faktem to, že chyby spáchané vedením města v minulých
volebních obdobích musí zůstat chybami
trvalými a nenapravitelnými, pak tím víc platí mé označení Černošic „městem, které
promarnilo svou příležitost“. Můžeme si za
to všichni, kdo jsme takto konající občany
připustili k vládě nad naším městem. Přesto si myslím, že alespoň dosud nerealizované hříchy by se měly napravit. A hlavně
ve volbách by občané měli velmi a velmi
důkladně zvažovat koho si za své zástupce
zvolí.
Jan Sláma
Pozn. redakce:
Tento příspěvek navazuje na text „K Centru
Vráž“ v minulém čísle IL.

Na základě platného povolení z 21. 5. 2013 dojde v době vegetačního klidu k pokácení jedné
lípy srdčité u křižovatky Vrážská–Mokropeská
před prodejnou hraček BAMBULE. Důvodem
pokácení tohoto stromu je jeho velmi špatný
stav. Dle znaleckého posudku od dendrologa
Ing. Kyzlíka je strom napaden houbovou chorobou – klanolístkou obecnou a není možné strom
zachovávat. Tato choroba způsobuje mj. větší
lámavost větví.
Touto chorobou jsou bohužel napadeny i některé další stromy z původního krátkého stromořadí a je otázkou času, kdy je bude nutné
také pokácet, aby nedošlo k ohrožení bezpečí
kolemjdoucích.
Ve stejném místě bude vysazen nový strom
– lípa stříbrná, která je odolnější do městského
prostředí, a bude o ni řádně pečováno, tak aby
se jí dařilo stejně jako vysazenému platanu uprostřed náměstí.
Často bývá lepší, než zachovávat neprospívající starou zeleň, její náhrada za novou, která

lépe odolává škůdcům a chorobám. U náměstí
na Vráži nejsou jen původní stromy, ale i střídající se záhony trávníku s okrasnou zelení, o které
je, a nadále bude, pravidelně pečováno.
IBS Rokal
FOTO: IBS Rokal

Kouzlo atmosféry ve vinotéce U Mitášů
Začátkem léta se v Komenského ulici otevřela útulná vinárna, podnik, jaký mi v Černošicích
dosud chyběl. Manželé Mitášovi sem přinesli pověstnou moravskou pohostinnost. Posedět můžete u vynikajícího vína a dalších moravských specialit v šenku u obrovského dubového stolu,
v létě se dalo sednout v zahradě s výhledem na Černošice. Již jsme si s přáteli zvykli zajít čas
od času k Mitášům na skleničku. Pohodová, až domácí atmosféra, která tu panuje, se dnes jen
tak nevidí.
Pavel Všetečka
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FOTO: archiv

Letošní poslední výlet pro seniory se uskuteční
ve středu 11. prosince. Tentokrát se vypravíme do Regensburgu. Navštívíme centrum města a adventní trhy. Pojede s námi i průvodce,
který nám cestou bude o Regensburgu povídat
a poté s námi udělá krátkou informační procházku k centru města s následnou návštěvou adventních trhů.
Odjezd autobusu je v 7 hodin z parkoviště od
Domu s pečovatelskou službou na Vráži, poté
pojedeme po trase „okružní linky“ č. 415 a bude
tedy možné přistoupit na zastávkách Vráž, samoobsluha; Vráž u transformátoru; Javorová;
Slunečná; U Kamenného mostu; Mokropsy žel.
zastávka; Dr. Janského a u nádraží v Černošicích. Příjezd do Regensburgu je naplánován
okolo 11 hodiny, odjezd zpět v 15.30 hodin, tak
aby byl návrat do Černošic okolo 20 hodiny.
Zajištění dopravy pro seniory z Černošic je
zdarma, kapacita je však omezená. Rezervace
míst je výhradně u paní Aleny Miškové na tel. čísle 725 051 326, případně u paní A. Urbanové
na tel. čísle 725 926 776. (Závazné přihlášky
přijímáme od 11. listopadu 2013 na výše uvede-

DPS

Adventní výlet za vánočními trhy do Regensburgu

-- V loňském roce senioři navštívili Drážďany. --

ných číslech, a to od pondělí do pátku mezi 13
a 15 hodinou).
Podmínkou pro přihlášení na výlet je platný
občanský průkaz, na který je možné vycestovat

Senioři strávili víkend na horách
FOTO: archiv

-- Většina seniorů zavítala k pramenu Labe. --

Mezinárodní den seniorů
Odbor Dům s pečovatelskou službou se 1. října připojil již k 3. mezinárodnímu dni seniorů. Pro 50 pozvaných seniorů jsme připravili
příjemné odpoledne ve společenské místnosti DPS. Pozvání přijal také starosta města Filip Kořínek, který se seniory strávil část
odpoledne. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno drobné pohoštění a jako dárek květina. Celé odpoledne bylo doprovázeno živou
hudbou na přání, kde si většina seniorů zazpívala svoji oblíbenou
písničku.
Připomínáme, že další posezení s živou hudbou se uskuteční třetí
středu v měsíci, tj. 20. 11. od 14 hodin.
Miroslav Strejček
vedoucí odboru DPS
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do zahraničí, případně platný cestovní pas. Doporučujeme vzít si s sebou několik eur.
Miroslav Strejček
vedoucí odboru DPS

Letos již podruhé zorganizoval odbor Dům s pečovatelskou službou několikadenní výlet pro
seniory na horách. Naším cílem bylo opět Benecko. Ubytovaní jsme byli v rodinném pensionu
Holubec, kde pro nás zdarma připravili nemalé
pohoštění. Oproti jarnímu pobytu nám nyní při
podzimním víkendu počasí velmi přálo, a proto
bylo možné navštívit například Horní Mísečky,
Zlaté návrší, Labskou boudu, pramen Labe, Rovinka, rozhlednu Žalý, ale také absolvovat výlet
lanovkou na Černou horu.
Pro naše seniory byl na pensionu připraven
doprovodný program v podobě živé hudby a každý večer byla k dispozici masérka. Nechyběl
také oblíbený turnaj v bowlingu a večerní grilování masa a zeleniny. Skupinka odvážných seniorů se rozhodla shlédnout Krkonoše z ptačí
perspektivy a absolvovala 30minutový vyhlídkový
let z Vrchlabského letiště. Na příští rok se seniory plánujeme týdenní pobyt, tentokrát pro změnu
v letních měsících.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru
Dům s pečovatelskou službou, tel.: 725 388 564,
miroslav.strejcek@mestocernosice.cz

Předvánoční tvoření v DPS
Kdy: 20. 11. od 9.30
Kde: Dům s pečovatelskou službou
Mokropeská mateřská škola připravuje pro seniory předvánoční posezení spojené s vyráběním. Všechny vás srdečně zveme. Za pomoci dětí
si velmi jednoduchou technikou nazdobíte hrneček na vánoční čaj nebo
kafíčko. Veškerý materiál bude zajištěn.
Na účastníky čeká malé pohoštění a příjemná předvánoční atmosféra.
Akce se bude konat v Domě s pečovatelskou službou na Vráži a mohou
se jí zúčastnit i senioři, kteří nežijí v DPS. Případné zájemce žádáme
o přihlášení u paní Matějákové, na tel. čísle 725 923 777, která vám
případně zajistí i odvoz do DPS. Už se na vás s dětmi těšíme.
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Topolská

z města a okolí

Národní divadlo seniorům
V listopadu nabízí Národní divadlo divákům ve
věku 65+ tato představení za zvýhodněné vstupné 100 Kč:
Činohra
Tropus a Kressida (W. Shakespeare) – 13. 11.
2013 v 19.00 – Národní divadlo (II. balkon
a galerie)
Zahradní slavnost (V. Havel) – 15. 11. 2013
v 19.00 – Stavovské divadlo (II. balkon a galerie)
Blackbird (D. Harrower) – 20. 11. 2013
v 19.00 – Divadlo Kolowrat (celé hlediště)

Nosorožec (E. Unesco) – 19. 11. 2013
v 19.00 – Nová scéna (celé hlediště)
Opera
Simon Boccanegra (G. Verdi) – 8. 11. 2013
– Národní divadlo (II. balkon a galerie)
Trubadúr (G. Verdi) – 12. 11. 2013 – Státní
opera (II. balkon)
Libuše (B. Smetana) – 17. 11. 2013 Národní
divadlo (II. balkon a galerie)
Cosi fan tutte (W. A. Mozart) – 20. 11. 2013
Stavovské divadlo (II. balkon a galerie)

Listopad v MC Mraveniště
• Čt 7. 11. Vločkové mraveniště – vítání sv.
Martina na bílém koni a malování krásných
vloček.
• Pá 8. 11. Přednáška Mgr. Dany Lesové –
podzimní bylinková poradna – správný čas
připravit se na přicházející zimu. Pro děti bude
připravena v průběhu přednášky hernička.
• So 9. 11. Svatomartinský lampionový průvod
• Čt 14. 11. Beseda s MUDr. Pokornou –
volná beseda na aktuální téma podzimních
a zimních viróz, očkování, zimních dětských
úrazů a první pomoci. Zkrátka vše, co vás zajímá a hledáte na to odpověď. Pro děti v průběhu besedy volná herna.
• Pá 15. 11. Foukej, foukej, větříčku! Povídání o počasí a výroba větrníčku.

Balet
Kouzelná flétna (Balet Praha Junior) – 2. 11.
2013 v 19.00 – Stavovské divadlo (I. a II. galerie)
Petr Pan (Bohemia Balet) – 23. 11. 2013
v 18.00 – Stavovské divadlo (I. a II. galerie)
Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách
všech scén Národního divadla. Po předložení
dokladu lze slevu uplatnit až na 2 vstupenky na
každé představení v nabídce. Rezervace: 224
901 638, 319, 419, info@narodni-divadlo.cz.
Dana Jakešová

FOTO: MC Mraveniště

• Čt 21. 11. Kamarád sněhulák – nakreslíme
si krásného sněhuláčka a ještě se o něm naučíme básničku.
• Pá 22. 11. Obchůdek v mraveništi – uděláme si velký nákup a popovídáme si o tom, co
se k čemu používá.
• Čt 28. 11. Ptáčkové mraveniště – přijďte
děti nasypat pár dobrot ptáčkům do krmítka.
• Pá 29. 11. Rukavičkové mraveniště – zima
už nám klepe na dveře, tak si k nám přijďte
ohřát tlapky, dát si teplý čaj a vyrobit si krásné
slušivé rukavičky.
Všechny maminky, dítka i rodiny srdečně
zveme mezi nás. Zpestřete si dopoledne programem plným hrátek a pohody. Těšíme se na
Vás! MC Mraveniště můžete navštívit každý čtvr-

tek a pátek vždy od 9 do 11 hod. v komunitním
centru MaNa naproti kostelu.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz, 603 200
569, 606 456 660. Aktuální program pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete také na
adrese: www.tamtammraveniste.estranky.cz.
Lenka Divišová

Nasazování ryb do Berounky

FOTO: M. Krob

Mateřská školka Ottománek se již druhým rokem zúčastnila nasazování ryb do místního revíru řeky Berounky. V loňském roce děti sledovaly nasazování štik. Letos se díky pochopení ze strany Českého
rybářského svazu v Praze zúčastnily nasazování osádky kapra, který
k nám doputoval z rybníků v jižních Čechách. Za slunečného počasí
si tak děti mohly postupně prohlédnout kapra šupináče i lysce, ale
také okouna a tlouště. Zároveň došlo na krátké povídání o rybách
a prostředí, ve kterém ryby žijí. A pak si děti samy pustily kapry do
řeky Berounky, což u nich vyvolalo velké nadšení. Tak nám nezbývá
než se těšit na další setkání u řeky, tentokráte třeba při vypouštění
úhořího monté.
-- Děti z Ottománku si prohlédly kapry, ale i okouny a tlouště. --

Nové možnosti s Kryštofem
Ve školce se děti těší na Superhero Yoga Day,
který pro ně připravily jejich paní lektorky Laurie
a Olga, ale hlavně na listopadový Halloweenský sleepover – přespání ve školce, pro některé úplně první bez mámy a táty. Bude to taková
generální zkouška na lednový školkový Winter
Camp – lyžování kombinované s angličtinou
v podání rodilých mluvčích v Kořenově.
Školní děti si již vybírají z nabídky filmových
sobot v angličtině. Film Club probíhá letos zcela
NOVĚ také AUF DEUTSCH! Průvodci jsou naši
zkušení lektoři Paul a Alma. Sobotní dopoledne
(9–13 hodin) děti stráví s poznáváním filmových

hrdinů a jejich příběhů, součástí je řada doprovodných aktivit včetně pracovních listů a her.
Naším přáním i cílem je pomoci dětem naučit
se příběhy vyprávět. Filmové soboty se letos
„přiblíží“ i dětem v Lipencích, kde o ně rodiče
projevili zájem.
Oblíbený OUT OF KRYŠTOF CAMP, který
se koná v krásném prostředí Krkonoš v období podzimních prázdnin 26.–30. 10., je určen
školákům (6–12 let), kteří mají rádi angličtinu ve
všech jejích podobách. Tradičně se sportováním včetně plavání. Business Class nás letos
dopraví až do Indie! Poletíte s námi?

David Šimčík
MO Českého rybářského svazu

Kurzy angličtiny a němčiny vysoké kvality
s kvalifikovanými rodilými mluvčími nabízíme
pod hlavičkou Club Junior (6–18 let). V ZŠ
Černošice navíc již po léta probíhají kurzy Extra
English. Konají se přímo v budově školy (Mokropsy i Komenského), plynule navazují na výuku
a rodičům tak usnadní organizaci odpoledních
aktivit a každodenní „logistiku“.
Kontakty pro více informací naleznete na
www.klckrystof.cz nebo volejte 604 258 016
a 604 204 889.
Cizí jazyk si s námi vaše děti doslova zamilují!
Marcela Polová
KLC Kryštof
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Školní klub:
jak dopadly dotazníky
Když jsme se v průběhu září snažili dětem sladit
časy kroužků se školním rozvrhem, zjistili jsme
(jako ostatně každý rok), že některé dny kroužky nenavazují a mezi vyučováním a následným
programem vzniká časová mezera, kterou je třeba nějak vyplnit. Většinou se nevyplatí, aby se
děti na tu dobu vracely domů, školní družina je
jen do čtvrté třídy, školní hřiště (až bude znovu
otevřeno) v chladných a deštivých částech roku
nestačí a ani lesík, přiléhající ke škole, není optimálním místem.
Protože tento problém trápí v našem okolí
více rodičů, přemýšleli jsme o zřízení jakéhosi
„školního klubu“. Jednalo by se o jednu třídu
ve škole s dozorem, kde by si mohly děti před
odpolední aktivitou číst, povídat, hrát hry, udělat
úkoly. Po projednání našeho nápadu se statutární zástupkyní ředitele školy, paní Mgr. Jitkou
Kahounovou, nám byl nabídnut pronájem třídy
za symbolické nájemné. Rodiče sami by se finančně podíleli na odměně dohlížející osoby.
Ve spolupráci s paní Kahounovou jsme tedy
rozeslali rodičům žáků pátých až sedmých tříd
dotazník, ve kterém jsme zjišťovali zájem o klub.
Z celkového počtu 140 dotazníků se vrátilo 50,
z toho pouze 13 dětí by tuto službu využilo různé
dny v týdnu, pro několik dalších to bylo aktuální
loni, letos ne. Žáků osmých a devátých tříd se
paní Kahounová ptala přímo a také u nich byl
ohlas mizivý.
Vzhledem k malému zájmu nemá tedy momentálně smysl v zakládání klubu pokračovat. Jako
částečná alternativa může sloužit i dozorovaná
třída, kterou byla škola povinna zřídit pro žáky
čekající na odpolední vyučování – tu ale bohužel
nemohou využít žáci čekající na kroužky.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali tuto
myšlenku propagovat, zejména paní Jitce Kahounové a Lence Kalouskové ze školské komise. Děkujeme i rodičům, kteří vyplnili dotazník.
Věříme, že pokud bude příští rok poptávka po
klubu větší, podaří se vše dotáhnout do zdárného konce.
Vlaďka Hlaváčková, Jana Cejnarová
vladka.hlavackova@klikni.cz
jana_cejnarova@centrum.cz

Nové diplomy FCE
Studenti jazykových kurzů The Redbrick House převzali v Club Kinu své zasloužené diplomy
FCE z University of Cambridge. Ještě jednou blahopřejeme: Marek Špaňhel, Petr Libora, Monika Vondráčková, Jonáš Verner a Nicolas Bertelsen (v zastoupení).
Hanka Jelínková, Luke Grunshaw a Lucie Koubková (The School House)
FOTO: Petr Kubín

Hudební tvůrčí dílna v ZŠ Černošice
Ve čtvrtek 3. října proběhla v některých třídách
1. stupně zajímavá hodina hudební výchovy.
Zajímavá v tom, že do školy zavítal profesionální sbormistr Studia Rolnička Karel Virgler,
který dětem i učitelkám připravil inspirativní
a nezapomenutelnou hodinu na téma To je
zlaté posvícení.
Vzhledem k tomu, že pan Virgler aktivně
ovládá 17 nástrojů, doprovodil zpěv dětí houslemi, klarinetem i dudami a seznámil je nenásilnou formou se základními lidovými nástroji.
Nechyběl ani vozembouch, na který „zahrála“
jedna vybraná šikulka s rytmem v těle.
A my se můžeme těšit na další 3 navazující tvůrčí hudební dílny v rámci cyklu Český
rok. Cílem tohoto projektu je nejen postupně
seznámit děti s lidovými nástroji a zvyky, ale
především je vtáhnout do aktivního hudebního
projevu a navodit v nich správné základní pěvecké návyky.
Ludmila Zhoufová
pedagožka ZŠ Černošice

FOTO: ZŠ Černošice

-- Karel Virgler umí hrát na 17 nástrojů. --

Houbový den v mokropeské školce
FOTO: MŠ Topolská

-- Kostýmy hub dětem moc slušely. --
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V naší školce pokračujeme v tradici pořádání tematicky zaměřených
dní. A protože k podzimu patří sbírání hub, uspořádali jsme Houbový
den. Děti se převlékly za houbičky a školka se proměnila v houbový
les. Našli byste v něm mnoho hříbků, muchomůrek, ale také klouzek,
bedlu, žampion nebo křemenáč. Moc děkujeme všem šikovným maminkám, protože všechny děti měly báječné kostýmy a moc jim to
slušelo. Hráli jsme si také na sbírání hub, zpívali houbové písničky,
učili se básničky. Všechna jídla byla s houbami. Povídali jsme si, kdo
chodí do lesa na houby, jaké houby známe, jaké sbíráme, na co si
musíme dát pozor, co z hub děláme a co nám nejvíc chutná. Vyráběli
jsme houbičky z papíru, z korkových špuntů a modelíny. I na vycházku jsme šli s houbovými klobouky k velkému potěšení kolemjdoucích
i dětí samotných. Už se těšíme na další tematický den.
Kateřina Mandová
ředitelka MŠ Topolská

z města a okolí

Krátké zprávy ze základní školy
• Škola zpracovala Výroční zprávu za rok
2012/13. Po schválení Školskou radou bude
umístěna na webových stránkách školy.

ní družiny, které letos sídlí v učebně číslo 20
nad jídelnou – s vychovateli pí Cullen a p. Pavlem.

• Na své první schůzce se sešel školní parlament, který letos povede paní učitelka Mgr. Iva
Kuželová.

• V budově školy v Komenského ulici proběhla kolaudace fasády.

• Děkujeme sponzorům. Získali jsme novou
tiskárnu do sborovny, 4 krabice návleků, které
se budou v nastávající době plískanic velmi hodit, a velké množství časopisů, které využijeme
při výuce (National Geographic a Malíři).

• 4. října 2013 zorganizovaly dvě maminky
z 1. C ve škole v Komenského ulici táborák pro
děti i rodiče, akce byla velmi zdařilá.

• Do školní jídelny byly dokoupeny nové stoly
a židle z důvodu neustále se zvyšujícího počtu
strávníků.

• S ohledem na začínající školní rok provedla
Městská policie Černošice přednášku pro žáky
prvních tříd a poučila je o bezpečnosti při cestě
do školy i ze školy.

• U hlavního vchodu do školní budovy byl nově
nainstalován videotelefon pro 2. oddělení škol-

• V říjnu proběhly první třídní schůzky – společné i konzultace.

• Začátkem měsíce října zahájila Školní družina v mokropeské škole „Veselou podzimní
olympiádu“. Při této akci si děti užívají poslední
hezké říjnové dny venku na čerstvém vzduchu,
zasportují si v netradičních disciplínách a užijí
si legraci.

• Ve škole v Mokropsech jsme nechali odborně vyčistit a naimpregnovat marmoleum, které
je na podlahách v celé části budovy, kde sídlí
školní družina.

• Starší žákyně a žáci se zúčastnili krajského
kola v přespolním běhu.

za vedení školy Jitka Kahounová

2x FOTO: ZŠ

-- Táborák v zahradě u školy v Komenského si užili děti i jejich rodiče. --

Expo 58
a Bruselský sen
Kdy: 12. 11. od 17.30
Kde: sál ZUŠ
Série oblíbených audiovizuálních přednášek
pořádaných občanským sdružením ProKultura a ZUŠ Černošice pokračuje. Ta listopadová bude věnovaná Světové výstavě Expo 58
a bruselskému stylu.
Dozvíme se vše o „Bruselském snu“, fenomenálním úspěchu československého pavilonu na světové výstavě Expo 58 v Bruselu,
jenž získal Zlatou hvězdu a dalších 13 ocenění, o jeho tvůrcích, architektech, designu, restauraci, která byla po skončení výstavy přemístěna do Letenských sadů v Praze (dnes
zde sídlí reklamní agentura), Laterně magice,
která se na Expu 58 představila s velkým
úspěchem a díky tomu její představení pokračovala i nadále v Praze, a dalších fenoménech této výstavy. Československá expozice
vytvořila celý nový, tzv. bruselský styl, který
ovlivnil život lidí v Československu na další

Restaurace přemístěná po skončení výstavy do Letenských sadů
v Praze; československý design; logo Expa 58

desetiletí a opakovaně se vrací do módy.
Posluchačům a milovníkům umění je představí přednášející Hana Bláhová, Jana Vavřínková a Michaela Šlesingerová.

Rezervace míst je možná na prokultura@
seznam.cz.
Dana Jakešová
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Den architektury v Černošicích očima dětí. Jaký byl?
5x FOTO: Petr Kubín

-- Na procházku za architekturou dorazilo okolo 70 lidí. --

Již třetí ročník celorepublikového festivalu Den architektury zaznamenal rekordní
návštěvnost a živý zájem o současnou architekturu mezi nejširším publikem. Festival
proběhl v 58 městech u příležitosti Světového dne architektury.
Tisíce účastníků napříč generacemi – od studentů, rodičů s dětmi až po seniory – ocenili
zejména autentický přístup průvodců, z velké
části architektů mladé a střední generace.
Pozitivní ohlasy však sklidily i dvanáctileté
průvodkyně u nás v Černošicích, které představily architekturu očima dětí. „Mám radost,
že se architektura konečně dostává do širšího
společenského povědomí. Zdá se, že se veřejnost stává rovnoprávnými účastníky diskuse
o tvorbě veřejného prostoru a že kvalitní architektura je cílem nás všech. Mimořádná účast
procházek Dne architektury tento fakt potvrzuje,“ říká k letošnímu ročníku Marcela Steinbachová, architektka a zakladatelka občanského
sdružení Kruh. „Doufáme, že i naše akce přispěje ke kvalitnějšímu zadávání veřejných zakázek nejen s ohledem na nejnižší cenu, ale
převážně na nejvyšší kvalitu. Neb v prostředí
obklopeném architekturou vyrůstáme a žijeme
my všichni.“
Procházka po Černošicích
Jak bylo již zmíněno, v našem městě se letos vedení procházky za architekturou ujaly dvě

dvanáctileté průvodkyně – Valeria Borkovcová
a Agáta Göttelová. Kudy účastníky vedly, vám
popíší ony samy.
„První dům, který jsme účastníkům procházky ukázaly, byl funkcionalistický dům paní Evy
Kopáčové v Lipencích, který navrhl a postavil
architekt Josef Hakl. Potom jsme se zastavili
u kapličky z roku 1727, která stojí u Berounky
nad skautskými klubovnami. Prošli jsme pod
tratí a odbočili doleva kolem chatiček ze 70.
let minulého století. Dalším zastavením bylo
dosud neotevřené Muzeum Sherlocka Holmese – dům, který jeho majitelé postavili zcela
v anglickém stylu, protože milují Anglii. Líbí se
nám dřevěný dům na rohu Komenského a Pod
Horkou, postavený podle návrhu architekta Petra Suskeho, který patří do skupiny ekologických
architektů. V bývalém hotelu Klán v Riegrově
ulici, kde je dnes lékárna, nám jeho současný
majitel pan Macháček umožnil prohlídku sklepů
a viděli jsme i původní recepci a zahradu.
Poslední zastavení se konalo v domě Pod
deštníkem architekta Františka Schlaffera ukrytého mezi vysokými stromy nad Střední ulicí.
Měli jsme možnost projít dům i zahradu a pro-

-- Zde bývala kdysi recepce hotelu Klán. -14

-- Role průvodkyň se letos ujaly
dvě černošické slečny. --

-- Sklepy bývalého hotelu Klán. --

hlídku zpestřilo promítání dobových i současných fotografií.
Vycházky se zúčastnilo přibližně 70 zájemců.
Počasí nám přálo.“
Dana Jakešová

-- Domy, z nichž dýchá historie, k Černošicích prostě patří. --

z města a okolí

Letní Kino celkem navštívily stovky lidí
FOTO: archiv pořadatelů

-- Po tři večery se u řeky promítaly filmy. --

První víkend v září proběhl v Parku Berounka
druhý ročník Letního Kina v Černošicích. Promítány byly filmy: Šmejdi (CZ), Nedotknutelní
(FR) a Kulový Blesk (CZ). Po loňské úspěšné premiéře se akce opět těšila nečekanému
ohlasu. Stejně jako loni, ani letos kapacita
míst k sezení nestačila. A to i přesto, že ji organizátoři podstatně navýšili. „Očekávali jsme,
že návštěvníků přibude, jenže v sobotu přišlo
na 150 lidí. Přiznáváme, že nám to trochu
sebralo dech,“ svěřili se organizátoři akce.
Naštěstí si mnoho lidí přineslo vlastní křesla
a lehátka, takže to dobře dopadlo.

„Vzhledem k omezenému rozpočtu probíhá
akce poněkud „punkově“, avšak ani tak by nemohla proběhnout bez podpory řady dobrých
duší. Velké díky patří P. Blaženínovi a celému
městu Černošice, p. Pánkovi (Rokal Praha),
H. Jelínkové (The Redbrick House), letovskému
pivovaru MMX, J. Barchánkovi (ŠIBA) a zvláště
pak všem přátelům, co neváhali přispěchat pomoci s těžkou prací, které bylo na akci vskutku
požehnaně,“ vyjmenovávají organizátoři.
Jan Jelínek
Pozn. Kvůli nedostatku místa v IL říjen je článek uveřejněn až nyní.

FOTO: Petr Kubín

Podzimní sbírka
pro Diakonii
Městský úřad Černošice opět organizuje
humanitární sbírku pro Občanské sdružení
Diakonie Broumov, které poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti
– materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní příležitost.
Sbírka se uskuteční v pátek 29. 11. od 15
do 18 hodin a v sobotu 30. 11. od 8 do
14 hodin. Tentokrát ale bude pouze jedno
sběrné místo, a sice v Domě s pečovatelskou službou ve Vrážské ul. 1805.
Udělat jich více nebylo bohužel reálné. Hasičárna v Mokropsech se totiž ještě stále
rekonstruuje a na městském úřadu se věci
ukládaly do garáže, která je vlhká. V takovém prostředí by se sesbírané věci mohly
snadno znehodnotit. Oblečení pro charitu
je možné odkládat také do stacionárních
kontejnerů u technických služeb, u pošty
a u školy v Mokropsech.
Co můžete přinést:
• Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé,
skleničky – nepoškozené (prosíme zabalit do papírů, aby nedošlo k poškození)
• Přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – jen tu nepoškozenou a prosím
o spárování (svázat tkaničkami nebo gumičkami)
Co vzít nemůžeme:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky –
ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil

The History of England v Club Kinu
S podporou města Černošice a The Redbrick House k nám v říjnu opět zavítalo anglické divadlo.
V bitvě u Hastings (1066) zmírá anglický král Harold, zasažen šípem do oka.
Osudný šíp vrhl nejmenší z diváků, kteří na podiu posílili družinu Viléma Dobyvatele.

Věci, prosím, zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Více informaci o Diakonii Broumov
najdete na webových stránkách: diakoniebroumov.org.
Děkujeme za Vaši pomoc
Milena Paříková, radní města Černošice

Pomoc proti zimě
Pokud v rámci úklidu vyhazujete staré deky,
povlečení nebo matrace, zvažte, zda je nechcete věnovat útulkům pro opuštěná zvířata.
OS na ochranu opuštěných zvířat shromažďuje materiální pomoc a podle potřeby ji předává
útulkům. Blíží se zima a my se na ni intenzivně
připravujeme. Smutnou pravdou zůstává, že

většina útulků a záchranných stanic se potýká
s trvalým nedostatkem finančních prostředků
a mohou existovat hlavně díky dobrovolníkům
a dárcům.
Jestli se chcete zapojit, bude Vaše pomoc
vítána! Od léta jsme v obci už dostali pomoc
pro několik útulků. Věci nemusíte nikam vozit,

pokud budete chtít něco darovat, přijedeme
v rámci obce a okolí.
Vše o nás: http://osooz.cz/
Facebook: Aukce ze srdce.
Kontakt: Mobil: 724 060 180
e-mail: vaclavab@seznam.cz
Václava Brabcová
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Partnerské vztahy tradičně i nově
Členové černošického Spolku pro partnerství evropských
měst (SPEM) měli koncem září a počátkem října napilno. Nejprve je čekalo putování po chráněné oblasti Rhön na pomezí
tří spolkových zemí Německa – Bavorska, Hesenska a Durynska. Pak přišly na řadu náročné přípravy tzv. Jour fixu neboli
každoročního setkání zástupců partnerských měst a delegací
spolků, které toto partnerství svou činností naplňují.
Tradiční vandrování
Prostě nemělo chybu. Snad až na déšť a studený vítr, který nás provázel
v pátek odpoledne po naučné stezce mezi bažinami. Náš průvodce zvyklý na zdejší sychravé počasí měl zajímavý výklad, ale nám drkotaly zuby
zimou. O to hřejivější byl pak večer v Loveckém zámečku, kde jsme byli
ubytováni. Hned druhý den ráno ale vysvitlo sluníčko a my jsme měli před
sebou téměř 15 km nádhernou přírodou po hřbetech kopců, odkud bylo
vidět daleko do kraje. Jeřáby se prohýbaly pod bohatou úrodou červených
plodů, a zatímco někteří Češi uvažovali o jeřabince, která by se z nich dala
vypálit, Němci měli radost, že ptáci budou mít v zimě co zobat. Inu – jiný
kraj, jiný mrav.
V neděli jsme udělali již jen kratší túru na Kreuzberg. Vystoupali jsme
až na vrchol kopce se třemi kříži a sešli dolů po schodech se zastaveními
křížové cesty do františkánského kláštera. Po malém občerstvení jsme
přejeli na další vrchol oblasti Rhön– Wasserkuppe, dnes známý svým letištěm pro bezmotorová letadla a rampou pro paragliding. Před rokem 1989
zde ovšem byly umístěny obří americké radary pro sledování území bývalé
NDR. Cestou zpět si ještě část z nás prohlédla historické centrum města
Bamberku. Setkání s německými přáteli bylo jako vždy velice srdečné,
zvlášť když se většina z nás zná už mnoho let. A snad právě tam vzklíčila
myšlenka, že bychom měli pořádat i jiné společné akce, atraktivní pro další
občany našich partnerských měst.
Hledání nových cest
Každý rok pořádá některé z partnerských měst takzvaný Jour fixe, při
kterém se hodnotí veškerá přátelská setkání minulého roku a stanoví společné projekty na rok následující. Hostitelským městem letošního Jour
fixu byly Černošice. Pro členy SPEM to znamenalo zajistit ve spolupráci
s radnicí ubytování, doprovodný program (mimo jiné vystoupení manželů
Slavických s dětmi v novém kulturním sále na Vráži), pohoštění při jednání
a mnoho dalšího.
Počátkem října jsme tedy v Černošicích přivítali hosty z Gerbrunnu,
Lešnice a Themaru. Přijela i delegace z francouzského Molsheimu, se
kterým Černošice sice nemají uzavřenou partnerskou smlouvu, ale už roky
tam jezdí skupina Alotrium na městské slavnosti. Kromě toho je Molsheim partnerským městem Gerbrunnu. Ze živé diskuse vyplynulo asi toto:
Tradiční setkávání, jako je společné vandrování po krajích českých i německých, zůstane zachováno. Stejně tak kulturní akce, jakou bylo třeba
zářijové vystoupení (velký úspěch!) souboru Mifun v katolickém kostele
v Gerbrunnu.

inzerce

FOTO: archiv spolku

-- Podzimní sluníčko jsme si všichni vychutnávali. --

Novinkou by měly být společné několikadenní výlety na kolech. Budeme
je propagovat hlavně u mladších ročníků, např. rodin s odrostlejšími dětmi.
A navíc jsme si vědomi toho, že nejpevnější přátelská pouta se navazují
v dětství. Po dohodě s radnicí a školou proto SPEM nabídl, že zorganizuje
týdenní výuku angličtiny pro děti na 2. stupni ZŠ, které by se účastnily stejně staré děti z německých partnerských měst. Je samozřejmé, že se tato
nabídka musí nejdřív prodiskutovat s žáky a učiteli v Německu a detailněji
i u nás. Pokud se výuka uskuteční, počítá se v budoucnu s tím, že půjde
o reciproční výměny. Do Francie a naopak jezdí děti z Gerbrunnu již pravidelně, u nás bychom chtěli začít.
Hana Houštecká
Předsedkyně SPEM

Dětské rybářské závody
První závod černošické rybářské mládeže proběhl v sobotu
5. října. Závodu se zúčastnilo 10 mladých rybářů, kterým přišli
fandit jejich rodiče. Během časového limitu dvou hodin se chytilo
celkem 141 ryb v celkové délce 22,33 metrů. Na háčku skončilo
několik kaprů, tloušťů, plotic a spousty ouklejů. Všechny ryby byly
vráceny zpět Berounce.
Vítězem závodu se stal Honzík Vysoký, s počtem 40 ryb s celkovou délkou 618 cm. V kategorii o největší rybu zvítězil Martin
Pekárek s kaprem 43 cm. Po vyhlášení vítězů a předání hodnotných cen všem zúčastněným závodníkům se opékaly špekáčky
a klobásky.
Petrův zdar!
David Ovečka
FOTO: archiv autora

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

Již 9. ROK S VÁMI
REALITKA ČERNOŠICE
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-- Při závodech se chytilo celkem 141 ryb. --
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Zprávy
ze Sokola
100 let v pohybu
Jak již bylo v IL několikrát prezentováno, slaví
Tělocvičná jednota Sokol Černošice v letošním
roce 100. výročí od svého založení. Výbor se rozhodl oslavit toto kulaté výročí celodenní sportovní
akcí určenou pro širokou veřejnost. Původně plánovaný termín 9. června 2013 jsme museli změnit
kvůli nepřízni počasí a záplavám, které Černošice
(včetně sokolského hřiště a zahrady) postihly, na
21. září.
Přes prázdniny jsme zrekonstruovali antukový
kurt a zahradu jsme vybavili novým trávníkem. Těšili jsme se, že se při sportovním dnu pochlubíme
výsledkem prázdninových úprav veřejnosti. Počasí
sice nebylo stoprocentní, ale nepršelo. Plánovali
jsme rodinná klání v různých sportech (volejbal,
streetball, fotbal a florbal), kromě toho bylo připraveno 10 stanovišť s různými úkoly pro děti i dospělé. Během dopoledne se zde vystřídalo několik
rodin, zejména s nejmenšími dětmi, dětí mladšího
školního věku bylo minimálně a starší chyběli vůbec.

Odpoledne od 14 hodin předvedli naši gymnasté v tělocvičně ukázku TeamGymu dvou družstev, smíšeného starších (družstvo 14–19letých)
a mladších žákyň (7–14letých). Škoda, že kvůli
namoklému hřišti nemohli cvičit venku, zde by
skoky byly ještě vyšší, v tělocvičně na ně je méně
místa. Nepočetní diváci, zejména rodiče cvičících
dětí odměnili borce mohutným potleskem, bylo
opravdu na co se dívat a mohou jen litovat ti, co
nepřišli.
Za výbor TJ Hanka Fořtová

Soustředění oddílu gymnastiky
Soustředění oddílu gymnastiky se uskutečnilo
v posledním týdnu prázdnin a zúčastnilo se ho 22
cvičenců pod vedením trenérů Marty, Jaroslava
a Jitky Formánkových, Marty Lžičařové a Jaroslavy
Farové. Po několika letech jsme změnili rekreační
středisko a udělali jsme dobře. Výborné bylo ubytování i stravování. Užívali jsme si obrovského prostoru, kterého se nám v tělocvičně nedostává. Ani
velký věkový rozdíl cvičenců od pěti do dvaceti let
nebyl problém. Děti tvořily dokonalou partu.
Opět jsme vláčeli plná auta a přívěs nářadí, ale
nelitovali jsme. Hrazda, kladina, trampolínka a gymnastický koberec byly využity po celý den. Šplhací

lano zavěšené na stromě bylo také často v permanenci jak pro malá děvčata, tak pro dorostence
a muže, kteří udivovali kolemjdoucí šplhem bez přírazu. Kromě klasických gymnastických prvků jsme
nacvičovali pódiovou skladbu na TeamGym Junior.
Využívali jsme velkého prostoru, protože prostor
12 x 12 metrů v tělocvičně nemáme. Mladší děvčata skladbu nacvičují již druhým rokem, takže už
ji zvládají. Starší, smíšené družstvo se ji pokoušelo
dotvořit. Nesměl chybět výlet do Rumcajsovy jeskyně a do tajemné zříceniny v Pařezu zakončený
objevováním pokladu. Noční bojovku lesem po
strašidelných světýlkách uspořádaly starší děti pro
ty malé a všichni si jí užili.
Jarda Formánek, gymnastika

Úspěchy oddílu stolního tenisu
Členové oddílu stolního tenisu TJ Sokola Černošice bojovali v sezoně 2012/13 v okresním přeboru ve třech týmech. Hráči A týmu získali pohár za
druhé místo v okresním přeboru první třídy a také
pohár pro nejúspěšnějšího hráče letošního žebříčku. B tým obsadil čtvrté místo ve druhé třídě a C
tým skončil desátý ve třetí třídě.
Petr Zmatlík, stolní tenis

2x FOTO: Sokol Černošice

-- Stolní tenis má v černošickém Sokole tradici. --

-- Gymnastické nářadí bylo na soustředění „v permanenci“ celý den. --

Zprávy z černošického hokeje
Muži „A“ týmu postoupili opět po roce do středočeské krajské ligy. Před
letošní sezónou byl tým posílen několika hráči z vyšších soutěží, přišli J.
Hofmeister, J. Stejskal, P. Suchý a K. Výrut. Tým bude stavět na zkušené
ose okolo hráčů O. Staňka, J. Kahánka a kapitána D. Vosky a příležitost
budou dostávat také mladíci z juniorské kategorie D. Šalamoun a Jiří a Pavel Vyštajnovi. Cílem nově se formujícího mužstva je držet se ve středu tabulky, trenér Luděk Záhorský by považoval za úspěch postup do play-off.
Tým se začíná sehrávat a zlepšuje se zápas od zápasu. Bohužel
z finančních důvodů nemůžeme naskočit do tréninku na ledě dříve
než na začátku září. To nás obzvláště na počátku soutěže značně znevýhodňuje. Jiné týmy jsou na ledě již od srpna. Přesto se naši borci
drží skvěle a tréninkový schodek nahrazují nasazením a bojovností.
Herní projev mužstva a výsledky hodnotí vedení klubu velmi kladně.
Získáváme body a zápasy, které jsme ztratili pouze o jednu branku,
byly vyrovnané. Ukazuje se, že cesta, kterou jsme se vydali, je pro
naši budoucnost ta správná. Chceme stavět hlavně na našich odchovancích a všem hráčům nabízet dlouhodobou perspektivu v mateřském klubu.
Pokud se chcete podívat na atraktivní hru našeho týmu a podpořit nás
jako „šestý hráč na hřišti“, přijďte na zimní stadion každou druhou neděli
vždy od 16.30 hodin.

Výsledky po 4 kolech:
Černošice: Jesenice 1:2
Černošice: Mělník 6:3
Slaný: Černošice 3:4 sn
Černošice: Příbram 4:5

Současně Vás zveme i na domácí zápasy našich juniorů a dorostenců. Kompletní výsledky všech středočeských soutěží sledujte na: www.stredoceskyhokej.cz.
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ probíhá ve středu, v sobotu a v neděli, vždy od 13.30 do 15.30 hodin. Výjimečně mohou být
časy např. kvůli probíhajícím zápasům posunuty. Sledujte
proto informace na www.sk-cernosice.cz. Zde najdete i informace k NÁBORU CHLAPCŮ I DÍVEK DO PŘÍPRAVKY
ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE.
Za SK Černošice Martin Jůzek
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
listopad
3. 11.

O Popelce – divadlo pro děti, hraje Teátr Víti Marčíka

16.00, Club Kino

6. 11.

Ludmila Štefániková Quartet (USA) – koncert dámského souboru

20.00, Club Kino

8. 11.

Fleret – koncert

20.30, Club Kino

9. 11.

Lampionový průvod s MC Mraveniště

16.30, u lávky pod černošickým nádražím

9. 11.

Podzimní černošický ples

19.30, Club Kino

10. 11.

Missa brevis D dur Jiřího Pavlici

19.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

12. 11.

Bruselský sen – audiovizuální přednáška o Expo 58

17.30, sál ZUŠ, Střední ul.

29. 11.

Chaotic – koncert v reggae stylu

20.30, Club Kino

30. 11.

Veronika Harcsa – vystoupení maďarské jazzové zpěvačky

20.30, Club Kino

Mikulášské trhy

od 10.00, náměstí u Centra Vráž

prosinec
7. 12.

v okolí
listopad
9. 11.

Svatomartinské posvícení

Lety u Dobřichovic

10. 11.

Sůl nad zlato – divadelní představení pro děti; hraje divadlo Jana Přeučila
a Evy Hruškové

15.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice

13. 11.

Na útěku – divadelní soubor Křoví dává hořkou roadmovie dvou svérázných
žen v režii Dany Radové

19.00, Dům U Koruny, Radotín

17. 11.

Koncert Věry Martinové

19.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice

29. 11.

Knížecí zrcadlo v režii Františka Běhounka – večer věnovaný císaři a králi
Karlu IV.

19.00, zámek Dobřichovice

30. 11.

Adventní trhy a ohňostroj (17 h)

10.00–18.00, zámek Dobřichovice

30. 11.

18. mostový ples

od 20.00, hala Bios, Dobřichovice

1.12.

Karlštejnský královský advent

od 10.00, náměstí v Karlštejně

1.12.

I. adventní koncert – vystoupení Markéty Mátlové s hostem, radotínským
sólistou Národního divadla, tenoristou Jaroslavem Březinou

Dům U Koruny, Radotín

prosinec

Pozn.: Program černošického Club Kina najdete na straně 23.

O Popelce
Teátr Víti Marčíka zve na novou pohádku o Popelce. Podle pohádky bratří Grimmů divadlo připravilo dramatickou podívanou 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.
Na pohádku zve město Černošice. Vstupné
na pohádkovou podívanou je 70 Kč.
Pavel Blaženín
18

FOTO: archiv divadla

Kdy: 3. 11. od 16.00
Kde: Club Kino

-- Velké dřevěné loutky se dětem určitě budou líbit. --
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Křižovatky 2013 v černošické modlitebně
Aktuální společenská témata. Řečník z praxe.
Otevřená diskuse. Křesťanský příspěvek do
problematiky. To vše v sobě zahrnují přednášky,
které proběhnou v modlitebně Církve bratrské
na Vráži.
6. listopadu: Muslimové v Evropě
Jaká je skutečná tvář muslimů? Jaké jsou jejich konkrétní životní příběhy? Pavel (z bezp. důvodů neuvádíme celé jméno) absolvoval mnoho
cest na Blízký východ s humanitárními či misijními projekty. Poslední tři roky pracuje na jihu
Itálie s přistěhovalci a uprchlíky, kteří se snaží
najít nové perspektivy v Evropě.
13. listopadu: Boží děti nebo hromosvod
„blbé” nálady?
Postavení Romů v české společnosti, jejich
zápasy, prohry a protiromské nálady ve společnosti. Své zkušenosti a postřehy sdělí kazatel romského původu Bc. Patrik Horváth, DiS.
a romští křesťané z Církve bratrské v Jablonci n. N.

20. listopadu: Krajinou manželských mýtů
Přednáška představí devět mýtů o manželství,
často nepravdivých, ale zažitých pohledů na
manželský vztah, a jak tyto mýty demytologizovat. Ing. Josef Horský z Odboru pro manželství
a rodinu při Radě CB, s manželkou vychoval tři
dcery.
27. listopadu: Alternativní medicína, homeopatie
Neškodná, doporučeníhodná či nebezpečná? PharmDr. Mgr. Aleš Franc, Ph.D. – odborný
asistent v Ústavu technologie léků na Farmaceutické fakultě, Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Pracoval jako vědecko-výzkumný
pracovník v oddělení léčiv u Pliva-Barr (dříve Lachema) v Brně. Vystudoval farmacii a teologii na
několika českých a slovenských univerzitách.
4. prosince: Ve jménu tolerance
Jak se vyrovnáváme s menšinami v naší zemi
a alternativními přístupy k životu? Co je podstatou tolerance a kde má tolerance své meze?

Ludmila Štefániková Female Quartet
FOTO: archiv Quartetu

-- Ludmila Štefániková --

Kdy: středa 6. 11. od 20.00
Kde: Club Kino
Dynamická hra, zvuková barevnost a plnost
projevu spolu se zpěvem, který Ludmila
Štefániková používá víceméně instrumentálně, zpívané melodické linie, beze slov, anebo i jako barevný background. Tak vypadá
typické vystoupení tohoto ryze dámského
kvartetu. Těšit se tak můžete na crossoverový
kulturní zážitek mezi jazzovou tradicí a východoevropskou lidovou hudbou. Stačí zajít na
koncert Quartetu do Club Kina.
Tento dámský soubor z bostonského Berklee v USA hraje ve složení Ludmila Štefániková – zpěv a MalletKAT (elektronický vibrafon), Amanda Andrews – kytara, Christine
Moad – baskytara, zpěv, Jazz Robertson

Doc. Pavel Hošek, Th.D., vedoucí katedry religionistiky na ETF UK. Zabývá se vztahem teologie
a vědy o náboženství a předpoklady mezináboženského dialogu a spolupráce.
Středa od 19.00. Modlitebna Církve bratrské
(vedle Centra Vráž).
Více na: www.cb.cz/cernosice
Pavel Paluchník, kazatel CB
FOTO: CB

-- Hostem Křižovatek bude také religionista,
doc. Pavel Hošek. --

– bicí. 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
v Bostonu. Studia zde dokončila v roce 2011
a v současné době žije v Bostonu.
Ludmila Štefániková Quartet je dámská kapela, vzniklá 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.
Koncert pořádá město Černošice. Vstupné 150 Kč.
Pavel Blaženín

Pavlicova Missa brevis
s Černošickou komorní
filharmonií
Kdy: neděle 10. 11. v 19.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Skladba Missa brevis D dur Jiřího Pavlici pro smíšený sbor,
sopránové a barytonové sólo a orchestr zazní v černošickém 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

19

z města a okolí

Fleret přijede v rámci svého turné i do Černošic!
Kdy: pátek 8. 11. ve 20.30
Kde: Club Kino
Třicáté výročí od svého založení slaví skupina
Fleret po celý rok 2013. A oslav se můžete zúčastnit i vy! Jeden z koncertů se totiž uskuteční
v Černošicích.
V sestavě Zdeněk Hrachový alias Hrach
– kytara, Stáňa Bartošík – housle a David Filák
na cajon 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.
Kapela Fleret koncertuje už třicet let. Za
tu dobu vydala šestnáct desek a odehrála přes
tři tisíce koncertů. Jako poslední zbyl z původní
sestavy kapelník a zpěvák Zdeněk Hrachový.
Kulaté jubileum si kapela připomene vydáním
nové knížky a CD.
Původ skupiny sahá do roku 1982, kdy
Zdeněk Hrachový, Petr Chrastina a Simona
Králová založili trio Šperhák. V dalším roce vy-

stupovala kapela pod názvem Šperk ve složení
Hrachový, Šedivý, Chrastina a Husár. V květnu
1984 kapela naposledy mění název, jméno Fleret jí vydrželo až dodnes. Se skupinou spolupracoval i Vlasta Redl.

Baví vás reggae? Pak určitě přijďte na koncert osmičlenné pražské kapely CHAOTIC.
Kapela hraje již sedmým rokem a má přes
160 odehraných koncertů v ČR i zahraničí.

Pavel Blaženín
FOTO: archiv skupiny

-- Název Fleret používá kapela už od roku 1984. --

CHAOTIC
Kdy: pátek 29. 11. od 20.30
Kde: Club Kino

Koncert pořádá město Černošice. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v minimarketu na černošickém nádraží za 180 Kč, na
místě pak za 200 Kč.

A s každým albem tento svérázný klan znovu
rozboří žánrové hranice reggae stylu! Ať už
však styl Chaotic pojmenujete jakkoliv, jejich
hudba vám zaručeně zvedne náladu a rozhýbe celé tělo! Vstupné 100 a 130 Kč. Na
koncert vás zve město Černošice.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv kapely

Veronika Harcsa:
maďarská jazzová
princezna
Kdy: sobota 30. 11. od 20.30
Kde: Club Kino
Jazzová zpěvačka Veronika Harcsa (30
let) z Maďarska má ve svém věku rozběhnutou velmi slibnou kariéru nejen doma,
ale i v zahraničí. Hraje nádherné, komorní
a zároveň nejen jazzově, ale i rockově plnokrevné koncerty též jen v duu, společně
s kytaristou Bálintem Gyémántem, s nímž
vystoupí i v Černošicích
Tato promovaná zpěvačka na Lisztově
akademii hudby už stihla úspěšné umístění
svých předchozích alb v japonských žebříčcích, platinové jazzové album a titul „Maďarské jazzové album roku“ za její druhé
album You Don’t Know It’s You. Pravidelně
spolupracuje s italským kytaristou a producentem Nicolou Contem.
Pavel Blaženín

-- Koncert Chaoticu slibuje nevšední zážitek. --

FOTO: archiv zpěvačky

Mikulášské trhy
Kdy: sobota 7. 12., 10.00–18.00
Kde: n
 áměstí u Centra Vráž
Přijde Mikuláš a čert, dokonce i kouzelník. Budou
se hrát divadla. Nakoupíte dárky, ochutnáte nějaké
ty dobroty a voňavý nápoj. Zkrátka přijďte na Mikulášské trhy, ať načerpáte předvánoční náladu.
A jaký program vás čeká?
• 11–15 h Mikulášská dílnička (pečení perníčků a cukroví, výtvarná dílna)
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• 11 h O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi (divadlo Z praku, sál – vchod vedle
Bambule)
• 14 h Janek dobrák (divadlo Kukadýlko, sál –
vchod vedle Bambule)
• 15 h Kouzelník čert Šikula & Balónková show
(sál – vchod vedle Bambule)
• 15 h Chorus Angelus (pásmo koled dětského
pěveckého sboru)
• 16 h Mikuláš a čert rozsvítí vánoční strom
• 16.30 h Vokální skupina DDS
Dana Jakešová

-- Veronika Harcsa --

z města a okolí

Kouzelník pan Kravata znovu v Černošicích!
Kdy: neděle 10. 11. od 16.00
Kde: Club Kino
Druhá listopadová neděle přinese nejen dětem interaktivní dynamické kouzelnické představení, do kterého se děti celou dobu aktivně
zapojují a skvěle se pobaví i přihlížející rodiče.
Děti budou mít možnost naučit se kouzlit jako
opravdoví kouzelníci a vzápětí si to i vyzkoušet
na jevišti. Na konec vám Ray Salman alias pan

Kravata vykouzlí z balónků překrásná zvířátka na
přání.
Ray Salman je zkušený profesionální kouzelník a bavič, který si zakládá na kvalitní zábavě.
Podle nezaměnitelné charakteristické dlouhé
oranžové kravaty začaly děti kouzelníka samy
nazývat „Pan Kravata“.
Vstupné do světa kouzel je 70 Kč. Zve Club
Kino.
Dana Jakešová

FOTO: archiv interpreta

Velký francouzský
večer
Kdy: čtvrtek 21. 11. od 18.00
Kde: Club Kino
Není většího svátku ve Francii nežli
ochutnávání právě stočeného Beaujolais! Přijďte oslavit „Beaujolais Nouveau“
a ochutnat nejen tuto odrůdu, ale i několik
dalších francouzských vín, která bude nabízet zkušený someliér. Dále se můžete těšit
na francouzské koňaky, výborné jídlo a na
vynikající šansoniérku Natalii Kryžnou, kterou doprovodí klavírista Jakub Horváth.
Akci pořádá Club Kino.
Dana Jakešová
FOTO: pixmac.cz

-- Ray Salmen coby kouzelník pan Kravata --

Embéčkem kolem světa
Kdy: čtvrtek 14. 11. od 17.30
Kde: Club Kino
Dva vysokoškoláci, kteří před pár lety absolvovali cestu kolem světa se Škodou 1000
MB za 254 dní, vám o této své dobrodružné
jízdě přijedou vyprávět.
Škoda 1000 MB jménem Julie ujela téměř
36 700 kilometrů, navštívila 4 světadíly, 22
zemí, spotřebovala na 3 000 litrů benzínu
a po čtyřech bouračkách se v pořádku vrátila
FOTO: archiv cestovatelů

do Olomouce. „Nejhorší zážitek bylo jednoznačně devítidenní přetahování se s celníky
v USA, kteří nám Julii umístili do karantény,“
říkají cestovatelé. Pokud vás zajímají příběhy
z cest, nenechte si ujít tuto „světovou“ besedu s oběma aktéry, Martinem Baťkem a Michalem Vičarem.
Vstupné na virtuální jízdu kolem světa je
50 Kč, pro seniory jen 25 Kč. Pořádá Club
Kino.
Dana Jakešová

-- Skvělé víno k Francii neodmyslitelně
patří. --

Oslava 11. narozenin
Club Kina
Kdy: pátek 15. 11. od 20.00
Kde: Club Kino
Srdečně zveme všechny kovboje, indiány a náčelníky všech kmenů, jejich
squaw’s, petrolejové prince, trapery
či motýlkáře na 11. výročí oslav otevření Club Kina Černošice!
K tanci i poslechu bude hrát
country kapela Balzám, která
celému večeru dodá pořádnou šťávu. Další vystoupení
budou samozřejmě následovat.
Za zmínku stojí především Vláďa
Dvořák, který si připravil několik
tematických skladeb ze svého repertoáru.
Pro všechny hosty
v náležitém převleku
připravilo Club Kino
velkého panáka Four
Roses zdarma.
Dana Jakešová
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z města a okolí

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BOWEN, James: Kocour Bob – neobyčejná kniha s neobyčejným příběhem. Poutavý
autobiograficky laděný příběh o přátelství
mladého muzikanta a jeho kocoura;
BROWN, Dan: Inferno – historický román;
CÍLEK, Václav: Tři svíce za budoucnost
– návody a nápady, jak přežít konec světa.
Kniha o současných globálních trendech,
zejména o jednom z reálných scénářů: velkém světovém zmatku a úplném či dílčím
kolapsu západní či globální civilizace;

PANCOL, Katherine: Veverky z Central
parku bývají v pondělí smutné – uzavření
bestselerové trilogie od úspěšné francouzské spisovatelky (Žluté oči krokodýlů 1. díl
a Pomalý valčík želviček 2. díl);
PEKÁRKOVÁ, Iva: Levhartice – velmi
otevřená sonda do duše neobyčejné ženy.
Svěže psaný román, i když pojednává o věcech ne vždy veselých, je plný humoru
a dobré pohody;
ROTTOVÁ, Inna: Muž, který četl – česká
detektivka;

CLARK, Mary Higgins: Pravdu znát nemusíš – detektivní román;

SPARKS, Nicholas: To nejlepší z nás –
romantický příběh;

CORBI, Inez: Vzpomínky na Austrálii –
milostný historický román;

VONDRUŠKA, Vlastimil: Přemyslovská
epopej IV. Král básník Václav II. – závěrečná část historického románu;

DAHL, Roald: Milostné rošády – povídky
s překvapivou, až šokující pointou, černý
humor;
DEVÁTÁ, Ivanka: Jak jsem se zbláznila –
humorný román;
FIELDING, Joy: Potok stínů – nový román jedné z nejúspěšnějších a nejpopulárnějších spisovatelek současnosti svádí
dohromady nesourodou pětici lidí, která
spolu nedobrovolně prožije konec týdne
v Adirondackských horách;
GRUBER, Václav: Noc s ďáblem – nový
napínavý román se odehrává v malé jihočeské vesničce a švýcarských Alpách;
HOSSEINI, Khaled: A hory odpověděly
– autor světově úspěšných románů Lovec
draků a Tisíce planoucích sluncí, vydává
třetí román, v němž se opět vrací do rodného Afghánistánu, ale zavede nás i do Paříže či Kalifornie. Vypráví příběh sourozenců
rozdělených v dětství;
ITURBE, Antonio G.: Osvětimská knihovnice – předlohou románu jsou skutečné vzpomínky dnes osmdesátileté Dity
Krausové, vracíme se do historie rodinného tábora, který existoval v Březnici od září
1943 do července 1944;
JACKSON, Lisa: Novicka – detektivní román;
KESSLER, Leo: Jatka u Salerma – válečný román;
KLIMECKÁ, Vladimíra: Druhý život Marýny G. – vítězný román 18. ročníku Literární ceny Knižního klubu. Kronika velké valašské rodiny, v níž projdeme celé 20. století,
je psána výhradně z perspektivy žen;
McDERMID, Val: Konec hry – detektivní
román;
MORRELL, David: Bludičky – špionážní
román;
NIEDL, František: Pohled šelmy – do
Čech se po dvaceti letech vrací záhadný
Michal Dabert. Jeho oficiálním posláním je
zřízení pobočky nadnárodní bezpečnostní
agentury v Praze. Ale je to hlavní a jediný
důvod jeho pobytu v Praze? Po jeho příjezdu začínají umírat lidé;
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YOUNG, Paul: Křižovatky – kanadský
psychologický román od autora románu
Chatrč.
Naučná literatura:
BRAUMOVÁ, Zdeňka: Barevné pohádky
a hříčky – knížka prostřednictvím souboru
původních pohádek doprovázených množstvím otázek, úkolů a nápadů na činnosti
seznamuje předškolní děti či čerstvé školáky se světem barev;
FITZNEROVÁ, Ivana: Máme dítě s handicapem – knížka vychází z autorčiny zkušenosti a krok za krokem sleduje cestu k přijetí dítěte s handicapem. Snaží se nabídnout
určité způsoby, jak může rodič pomoci sám
sobě, aby měl dost sil překonat počáteční
zklamání a bezmoc;
GÖBELER, Hans: Podmořský lovec – autor popisuje četné a velmi osobní podrobnosti o životě v německém námořnictvu
za Hitlerovy vlády. Protože ponorka U-505
byla jeho prvním a posledním plavidlem na
kterém sloužil, jeho pohled na posádku,
velitele a bojové akce je živým a uceleným
obrazem Kriegsmarine tehdejší doby;
MARTINCOVÁ, Jana: Jak děti přicházejí
na svět – publikace představuje odpovědi
na první otázky dítěte (nejen o sexu), a to
moderně, pravdivě, jednoduše a s láskou.
Vznikla na základě skutečných hovorů matky se synem. Psáno a ilustrováno lékařkami. Kniha je určena dětem od 2–10 let;
MOYANO, Antonio Luis: Sekty, skrytá
hrozba současnosti – sekty útočí nenápadně a rafinovaně. Skrývají se pod různými jmény a využívají naší touhy po úspěchu
a lidské potřeby někam patřit. Dokážeme
se jim bránit? Kniha ukazuje, co vymývání
mozku udělá nejen s nevědomým jedincem, ale jak mohou být manipulováni i lidé
nadprůměrné inteligence. Autor nabízí pohled na různé sekty, rozebírá jejich praktiky
a cíle;
MUDROVÁ, Ivana: Tajnosti českých
hřbitovů – seznámení s více než šedesáti
místy posledního odpočinku na území Čes-

ké republiky od západních hranic až k Vysočině, od severních Čech až po jihočeské
hřbitovy a hřbitůvky. Výlety za jen zdánlivě
mlčícími náhrobky poskytují také neobyčejně plastický obraz života na našem území
v minulých časech. Nechybějí vyprávění
o tajemných šlechtických hrobkách a mumiích, osudy německých sudetských hrobů
ani židovské hřbitovy;
NOVÁK, Tomáš: Jak (pře)žít se stárnoucími rodiči – autoři se snaží jednak poodhalit sociologické a psychologické aspekty tohoto nelehkého životního období, ale
především poskytnout praktické rady pečovatelům o seniory, včetně nabídky relaxačních metod, protistresové svépomoci, asertivních komunikačních technik a stručného
právního poradenství;
ŠIMÁNEK, Leoš: Cestování je můj život
– autor v této knize nové řady popisuje své
zážitky z mládí, cestu Tichomořím, plavbu
na nafukovacích člunech a vlastnoručně vyrobenou plachetnicí kanadskou divočinou
až do Severního ledového oceánu.
Literatura pro děti a mládež:
Hledej koně a poníky – v knížce se děti
dozvědí spoustu zajímavostí o koních a ponících;
FRANČÍKOVÁ, Renata: Tři prasátka – leporelo;
HEGEROVÁ, Vendula: Nauč mě kreslit
– pejsek Raf naučí děti na základě jednoduchých postupů kreslit prasátko, sněhuláka, kočičku, les, hrad a mnoho dalších
obrázků;
KRATOCHVÍL, Miloš: Pes nám spadla –
bláznivé básničky;
KROLUPPEROVÁ,
Daniela:
Makej,
makaku – knížka o makakovi Karlovi, který
se vydá ze zoologické zahrady do města na
zkušenou;
McMILLAN, Beverly: Oceány – encyklopedie;
PAPOUŠKOVÁ, Eva: Kosprd a Telecí –
příběh ze školky, pro děti od 5 let;
ŠPAČEK, Ladislav: Dědečku, vyprávěj –
etiketa pro kluky a holčičky od 3 let.

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30
Středa: 9.00–11.30
Čtvrtek: 		
Pátek: 9.00–11.30

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

naše telefonní číslo: 221 982 562,
knihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny
www.mestocernosice.cz nebo na
www.naseknihovna.cz/cernosice
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čt
BESEDA

Č

E

N

O

Š

PROGRAM
2013

R

I

C

VSTUP: 50,- Kč

báječná atmosféra a výhodné drinky. Příjemný večer přeje CLUB KINO ČERNOŠICE.

VSTUP: 150,- Kč

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

E
21:00
hod

17:00
hod

19:30
hod

19:30
hod

17:30
SE ŠKODOU MB 1000 KOLEM SVĚTa
VSTUP: 50,- Kč, důchodci 25,- Kč
hod
Pár dobrodruhů se vydal na úžasnou cestu kolem světa v téměř 40 let staré škodovce. Přijďte na
poutavou besedu s aktéry tohoto obrovského dobrodružství. Michalem Vičar a Martin Beťko Vás svým
vyprávěním a projekcí přenesou do exotických krajů a vtáhnou do svých odvážných splněných snů.

16:00
10. 11. RaY SaLMaN aNEB „KRaVaTa SE VRaCÍ”
VSTUP: 70,- Kč
hod
Pro veliký úspěch letos na jaře, jsme jej znovu pozvali, abychom zase nadchli naše dětské diváky
ne
a nechali je strhnout do úžasného přestavení plného kouzel, triků a samozřejmě taky pořádné legrace.
KOUZEL- Ray Salman, držitel medaile za první místo v Mistrovství České Republiky v Moderní Magii z roku 2011.
NÍK
Na konec Vám z balónků vykouzlí překrásná zvířátka na přání. Máme se všichni na co těšit.

PLES

9. 11. PODZIMNÍ ČERNOŠICKÝ PLES
Rezervace vstupenek: jan.fara@seznam.cz nebo 602 221 014
so

20:00
8. 11. FLERET
VSTUP: 200,- Kč / v předprodeji 180,- Kč
hod
Třicáté výročí od svého založení slaví skupina Fleret po celý rok 2013. Vy jste srdečně zváni na
pá
jejich neopomenutelný koncert. V sestavě Hrach - kytara, Stáňa Bartošík - housle a David Filák na
KONCERT cajon a různé rytmické nástroje, odehrají koncert jako akustické trio.
Srdečně zve město Černošice.

SOUKROMÁ AKCE

7. 11. SETKáNÍ PŘáTEL K PŘÍLEžITOSTI VÝZNaMNÉhO
čt
žIVOTNÍhO JUBILEa

20:00
VSTUP: 150,- Kč
6. 11. LUDMILa ŠTEFaNIKOVá FEMaLE QUaRTET
hod
Plně dámský soubor z Berklee, Boston, USA hrající ve složení Ludmila Štefániková – zpěv
st
a MalletKAT (elektronický vibrafon), Amanda Andrews – kytara, Christine Moad - baskytara, zpěv, Jazz
KONCERT Robertson – bicí.
Srdečně zve město Černošice.

16:00
VSTUP: 70,- Kč
3. 11. POPELKa
hod
Popelka bratří Grimmů v podání lidového vypravěče Marčíka a dalších dřevěných
ne
i živých bytostí. Podle pohádky bratří Grimmů je připravena dramatická podívaná pro děti od 5 do 100
DIVADLO let v podání Teátru Víti Marčíka.
Srdečně zve město Černošice.
PRO DĚTI

2. 11. SRaZ ČERNOŠICKÝCh SPOLUžáKů
so
SOUKROMÝ VEČÍREK

disco

1. 11. DJ DP1
Ještě jste nebyli na DP1? Tak to si nenechte rozhodně ujít. Skvělá muzika,
pá

z města
a okolí
MĚSTO
ČERNOŠICE

15. 11. 11. NaROZENINY CLUBU
pá TENTOKRáT Na DIVOKÉM ZáPaDĚ

VSTUP: 80,- Kč

VSTUP: 80,- Kč

20:00
hod

21:00
hod

15:00
hod

Zveme všechny kovboje, indiány a náčelníky všech kmenů, jejich squaw’s petrolejové prince, trapery či
KONCERT
motýlkáře na 11.výročí oslav otevření Club Kina Černošice. K tanci i poslechu Vám bude hrát country kapela
+
Balzám. Další vystoupení budou následovat, například Vláďa Dvořák, který si připravil několik tematických
VÝROČÍ skladeb ze svého repertoáru. Pro všechny hosty v náležitém převleku velký panák Four Roses zdarma.

16. 11. NOC DIVaDEL
Velký svátek divadel, více v programu www.clubkino.cz
so
DIVADLO

VSTUP: 70,- Kč

16:00
hod

příležitostí v tomto roce si pořádně užít. Super nálada, drinky v akci a dobrá muzika. Vstupné platí pouze chlapi!

VSTUP: 50,- Kč
16. 11. DJ DP1
Skvělý večer s Vašimi oblíbenými skladbami, které pro Vás hraje DJ DP1. Využijte jednu z posledních
so
disco

17. 11. O hODNÉ MáŠE a hLOUPÉ PaRaŠE
aNEB MRaZÍK PO NaŠEM
ne

18:00
hod

Poutavá tématická pohádka z dílny loutkového divadla Piškot. Jejich adaptace známé ruské pohádky Mrazík se liší
DIVADLO
nejen od původní klasické předlohy, ale zejména od filmového zpracování. Přesto, že v ní oblíbenou Babu Jagu
PRO
ani loupežníky nenajdete, s nevlastními sestrami, macechou a kouzelným dědou Mrazíkem se zaručeně setkáte.
Nebudete litovat.
DĚTI

VSTUP: 90,- Kč

Ochutnávka letošního Beaujolais i dalších francouzských vín, které Vám bude nabízet zkušený someliér, ale také
výtečných francouzských koňaků z našeho baru, francouzského menu a hlavně francouzských šansonů. Pro
veliký zájem tuto akci zopakovat jsme znovu zařadili vynikající šansoniérku Natalii Kryžnou, kterou doprovodí brilantní
klavírista Jakub Horváth. Můžete se těšit na skvělé jídlo, výborné pití, podmanivou hudbu a báječnou náladu.

21. 11. BEaUJOLaIS NOUVEaU
aNEB VELKÝ FRaNCOUZSKÝ VEČER
čt
SPOLE–
ČENSKÝ
VEČER

20:00
hod

20:00
VSTUP: 120,- Kč, důchodci 90,- Kč
22. 11. OPONa NahORU
hod
účinkují pouze ženy, členky Divadelního souboru Řevnice. Komediální nadsázka události, co vše se může stát,
pá
když pět žen svede dohromady nečekané dědictví: polorozpadlé opuštěné divadlo. Co teď? Hrát, nehrát, využít jej jako
DIVADLO fitko nebo ho asanovat? Nebo vydělat peníze benefičním koncertem s největší hvězdou pop- music? Hrají A. Čermáková,
M. Šímovou, M. Vaňkovou, L. Kirovu a T.Červenou. Režie A. Čermáková.

příznivců ze širokého okolí.

VSTUP: 120,- Kč
23. 11. ZNOUZECTNOST
Po roce se k nám vrací rock-punkoví harcovníci z Plzně. Za těch 11 let co klub vznikl si jistě našli mnoho
so
KONCERT

17:00
hod

16:00
VSTUP: 70,- Kč
24. 11. DĚTI MOŘE
hod
Autorská pohádka loutkového divadla Damúza. Jak si poradí malá chobotnička ve velkém podmořském světě
ne
skýtajícím mnohá nebezpečí? A co teprve, když narazí na ďábelský gang mořských koníků? Naštěstí objeví nového
DIVADLO kamaráda – mořského ježka. Výpravná hudební pohádka plná napínavých zvratů a technologicky propracovaných
loutek, kterým dominuje dvoumetrová máma chobotnice. Vhodné pro děti od 3 let. Projekt vznikl s laskavou podporou
PRO
Hlavního města Praha a MKČR, Nadace “Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových”. Hrají: J. Kollertová, Š. Vanická.
DĚTI

28. 11. SChůZE ZaSTUPITELSTVa MĚSTa ČERNOŠICE
Srdečně zve město Černošice
čt

20:00
hod

VSTUP: 120,- Kč

20:00
hod

žánrové hranice reggae stylu! Hudba vám zaručeně zvedne náladu a rozhýbe celé tělo! Srdečně zve město Černošice

VSTUP: 130,- Kč, v předprodeji 100,- Kč
29. 11. ChaOTIC
Kapela CHAOTIC hraje sedmým rokem na české scéně a s každým albem tento svérázný klan znovu rozboří
pá
KONCERT

30. 11. VERONIKa haRCSa
– MaĎaRSKá JaZZOVá PRINCEZNa
so

Promovaná zpěvačka na Lisztově akademii hudby už stihla úspěšné umístění svých předchozích alb v japonských
KONCERT
žebříčcích, platinové jazzové album a titul „Maďarské jazzové album roku“ za její druhé album You Don’t Know
It’s You. Veronika hraje nádherné, komorní a zároveň nejen jazzově, ale i rockově plnokrevné koncerty též jen v duu,
společně s kytaristou Bálintem Gyemantem se kterým zahraje i tento večer.
Srdečně zve město Černošice
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z města a okolí

Co se děje v Modrém domečku
Od začátku listopadu bude kavárna Modrý domeček vždy každé pondělí
UZAVŘENA. V tento den nebudou k dispozici ani kopírovací služby.
Děkujeme za pochopení.
Až do konce listopadu můžete v kavárně
Modrý domeček obdivovat prodejní výstavu
obrazů od známých českých umělců, kteří věnovali svá díla Kontu BARIÉRY. Budeme rádi,
když si zakoupíte některý z vystavených originálů z 11. Aukčního salonu výtvarníků a podpoříte tak celou částkou Stipendium Bariéry.
Z tohoto stipendia čerpá měsíčně přes 62

Naopak od listopadu si budete moci příležitostně pochutnat na obědovém menu z čerstvých těstovin, jejichž výrobu jsme právě zahájili. Nabídneme vám čerstvá domácí pesta
a omáčky nejznámějších receptur na několika
druzích těstovin ze semolinové mouky. Jde
nám především o vysokou kvalitu nabízených
jídel a o váš nevšední gurmánský zážitek.

studentů s těžkým handicapem (vysokoškoláků a středoškoláků) podporu, která je mnohdy
rozhodující.
Na prosinec chystáme další prodejní výstavu originálů, tentokrát laděných pro děti,
od malířky Lucie Martiškové. Jistě se stanou
vhodným dárkem do pokojíčku pro Vaše nejmilejší a nejmenší.
Tak neváhejte a přijďte si vybrat.
Za OS Náruč
Šárka Hašková

Adventní trhy v Dobřichovicích
Kdy: sobota 30. 11., 10.00–18.00
Kde: zámek Dobřichovice
Betlém se živými zvířátky, dárky a dářečky,
svícny, koláčky, voňavé nápoje a dobroty, jmelí a předvánoční nálada, to vše slibují oblíbené
Adventní trhy na dobřichovickém zámku. A ještě
mnohem víc. Obzvláště děti se mají na co těšit.
Od 11 hodin začne pečení perníčků a cukroví
ve sklepení zámku. A program bude pokračovat
ve velkém zámeckém sále. Tady divadlo Buchty a loutky zahraje pro děti pohádku Andělíček
Toníček (13.30 hodin). O hodinu později pro-

běhne na nádvoří Žonglérská škola a také přijdou obří pieroti. Nebude chybět ani již tradiční
vystoupení souboru Chorus Angelus. A zkrátka
nepřijdou ani ti, kteří na trhy zajdou až později. Na odpoledne je připravena ještě Bublinová
show. Vyvrcholením celé akce bude jako každý
rok ohňostroj u řeky pod zámkem (17 hodin).
A ani letos nezapomněli pořadatelé trhů na
děti z Dětského domova v Letech. Již od 1. listopadu tak bude v restauraci Zámecký had Strom
splněných přání. Pokud chcete dětem udělat
radost, můžete jim jedno přání splnit i vy.
Dana Jakešová

inzerce
Společnost zabývající se nezávislým finančním poradenstvím,

přijme pro svoje nově otevírané klientské centrum v Černošicích:
– obchodní zástupce
– vedoucí/ho pobočky (flexibilní pracovní doba)
– osobní asistent/ku vedení (flexibilní pracovní doba)
Kontakt: Magda Fuskova 724 689 418

M: (+420) 604 239 767
korinkova@rk-vsenory.cz
252 31 Všenory 505
okr. Praha-západ

Prodejna české lidové výroby

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení

Nabízíme zboží výhradně Českých výrobců

Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín

keramika l košíkařina l dřevěné hračky l ubrusy

mobil: 606 83 44 85

Hana Rozenská – Radotín, Vrážská 1531 (vedle nádraží)

Po-Pá 9-12, 13-17 So 9.30-11.30
tel.: 257 910 922, 603 44 99 40, www.uva.hu.cz

Katolická farnost nabízí pronájem bezbariérového klubového prostoru v Komunitním centru MaNa v Černošicích, ul.
Komenského 2018 (naproti kostelu).
Prostor cca 70m2 s kapacitou max.
50 osob je vhodný pro přednášky,
semináře, workshopy, výstavy, výuku
a společenská setkání, je vybavený
dataprojektorem a plátnem, kuchyňkou,
dětským koutkem a sociálním zařízením.

Cena pronájmu 250 Kč/hod.
Tel: 603 303 572 www.trs-farnosti.cz

24

