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Tradiční Mikulášské trhy

FOTO: archiv pořadatelů (2013)

Kdy: sobota 6. 12. od 10 do 18 hodin
Kde: náměstí Centra Vráž

Již po páté ožije náměstíčko Mikulášskými trhy, na které se
pravidelně těší nejen děti a jejich rodiče, ale každý, kdo má rád
předvánoční atmosféru a chce se potkat u svařáčku s přáteli
nebo koupit drobné dárky pod stromeček. A ještě se u toho
dobře pobavit.
Náměstíčko bude opět plné stánků s dárky a dárečky, svíčkami, koláčky
a jinými dobrotami i voňavými nápoji. A tradičně se můžete těšit i na bohatý doprovodný program. Probíhat bude nejen v prostorách městského
sálu, ale i přímo na náměstí. Bude zde vyhřívaný stan, kde bude pro děti
připraveno pečení perníčků a vánoček, tvořivá dílna, vánoční malování
na obličej a tradiční kolovrátek. Celým odpolednem nás bude provázet
kejklíř a kouzelník a z pódia bude znít nejen reprodukovaná muzika. Svým
zpěvem nás přijde potěšit dětský pěvecký sbor Chorus Angelus a pěvecký sbor MIFUN.
Kdo se ještě do programu zapojí?
Tímto bychom navíc chtěli oslovit všechny učitele, lektory výuky
na hudební nástroje, sbormistry, tanečníky, zkrátka všechny, kteří mají
chuť zpříjemnit atmosféru malým vánočním představením nebo ukázkou
z jejich tvorby, aby se ozvali na telefon 736 761 394. Rádi vás do programu zařadíme.
Divadélka, ohňová show i Mikuláš
Z hlavního programu vás přiláká do prostor sálu roztomilé vánoční před-

-- Stánky, divadélka, vystoupení, to vše čeká návštěvníky i letos. --

stavení Andělíček Toníček výborného divadelního souboru Buchty a loutky. Děti ze základní školy si pak pod vedením paní učitelky Ludmily Zhoufové a bývalého žáka školy Lukáše Marvala pro vás připravily divadélko
O dvanácti měsíčkách. Určitě si nenechte ujít podvečerní Ohňovou show.
A nebude chybět ani betlém s živými zvířátky.
Při setmění pak Mikuláš s čertem rozsvítí vánoční strom, který bude
náměstí zkrášlovat po celý advent. Přejeme Vám, aby byl tento čas co
nejpříjemnější.
Těšíme se na Vás.
Za organizátory Mikulášských trhů
Kristýna Pánková
Podrobný program najdete na str. 20
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Rekonstrukce Dr. Janského pokračuje
2x FOTO: MěÚ Černošice

-- V části ulice od Masopustního náměstí
k železničnímu přejezdu se ještě dělá nová
dešťová kanalizace. --

-- Druhý úsek ulice je již zrekonstruovaný. --

V polovině září byl dokončen i druhý úsek ulice
od Školní ke křižovatce s ulicí K Lesíku. V některých místech však obrusná asfaltová vrstva není
provedena tak, jak bylo plánováno. Příčný spád
je na jedné straně menší, než měl být. Se stavební firmou proto jednáme o variantním řešení
oprav.
O měsíc později se nového asfaltového souvrství dočkala i část od Rumunské ul. k městské
pláži. Do konce října by měla být dokončena
i výstavba dešťové kanalizace, která vede od
Masopustního náměstí k železničnímu přejezdu.

Rýha nad dešťovou kanalizací bude provizorně
zasypána asfaltovým recyklátem a tento úsek
bude zprovozněn pro veškerou dopravu vyjma
autobusů, které budou až do úplného dokončení stavby jezdit ulicí Pod Višňovkou.
Práce v poslední části ulice od Masopustního
náměstí k Rumunské ul. budou zahájeny koncem měsíce října.
Termín dokončení stavby se – vzhledem
k pozdějšímu zahájení způsobenému obstrukcemi jedné stavební firmy, která podala podnět
k přezkoumání Úřadu pro ochranu hospodářské

soutěže – posune. Nový termín vychází na období zimních měsíců, na což jsme poskytovatele
dotace (ROP) upozorňovali od samého začátku.
Až nyní nám ROP oficiálně potvrdil, že souhlasí
s prodloužením výstavby do konce dubna příštího roku. V případě, že bude mírná zima, budou
práce dokončeny dříve. Nechceme riskovat ve
snaze o urychlení stavby, že dílo nebude kvalitně provedeno, a proto se k prodloužení termínu
přikláníme. Znamená to, že úseky od Masopustního náměstí k železničnímu přejezdu a od náměstí k Rumunské ul. budou vyasfaltovány v závislosti na počasí, nejdéle však do konce dubna
příštího roku.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v plném proudu
Od zahájení stavby ČOV již uplynulo několik měsíců a stavba mezitím
výrazně vyrostla. V současné době jsou vybudovány všechny monolitické železobetonové nádrže a nové odpadní potrubí. Probíhají zkoušky
jejich nepropustnosti a chystá se zahájení prací na dalších objektech,
jako je hrubé předčištění, odlehčovací komora, měrné objekty a nová
dmychárna.
Při stavbě se narazilo na několik problémů vyžadujících operativní
změny postupu stavby, které byly postupně projednávány a odsouhlasovány projektantem, technickým dozorem a zástupcem poskytovatele
dotace SFŽP, a jsou evidovány v jednotlivých změnových listech stavby
(na vyžádání k nahlédnutí na odboru investic). Celkový rozdíl všech víceprací a méněprací činí k dnešnímu dni 22 tisíc Kč.
Jiří Jiránek

FOTO: MěÚ Černošice

-- Stavba zatím - až na drobné problémy - probíhá hladce. --

inzerce
www.ottoblanc-gentleman.cz
Košile šité na míru z prvotřídních materiálů za
ceny konfekčních košil, nadměrné velikosti,
pánské prádlo, neviditelné trička, pásky na míru
...od roku 1995

Osobně na adrese po dohodě termínu:
Kancelář: Strážovská 1561/76, Praha 5
Ateliér: Vyšehradská 2, Praha 2
Tel: 603257455, info@ottoblanc-gentleman.cz

l

Ajurvédská kosmetika a kosmetika Payot l
l Kryolipolýza l Plasmové toky l
l Radiofrekvence l Kineziologie l
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SeniorBus – okružní linka – město Černošice

Zastávka
odjezd přibližný čas příjezdu
SeniorBus
Masopustní náměstí 9.30
okružní linka - městocca
Černošice
Centrum Vráž
9.35
Billa
cca 9.40
kušenostech zul.prvního
měsíce provozu se trasa a cca
časy9.50
mění takto:
V Horce
U kostela
cca 9.55
přibližný čas
Penny market
cca 10.00
Zastávka
odjezd

opustní náměstí
Penny market
trum Vráž U kostela

9:30
10.30

příjezdu

cca 9:35
cca 10.35
cca 9:40
cca 10.40
cca 9:50
cca 10.50
cca 9:55
cca 10.55
cca 10:00
cca 11.00

zastávka Penny Market
odjezd směr Billa,
Centrum Vráž,
Masopustní nám.

v 10:30

ul. V Horce
Horce
Billa
ostela
Centrum Vráž
ny market Masopustní náměstí
V případě velkého zájmu lze po domluvě s řidičem zařadit
ny market ještě další cestu.
10:30
ostela
cca 10:35
• linka jezdí každé pondělí 			
Horce
cca 10:40
• je určena pro seniory a hendikepované		
cca 10:50
• jednosměrné jízdné 20 Kč (+ 22 Kč dotováno
městem)
trum Vráž • možnost vystupovat na znamení v průběhu
cca 10:55
trasy (v oblasti
opustní náměstí
cca 11:00
Horky i nastupovat)

• maximální kapacita vozidla je 8 osob		
• pevně dané časy jsou vyznačeny červeně, ostatní časy jsou
pouze orientační
nka jezdí každé pondělí
• informace na tel. 221 982 530
e určena pro seniory a hendikepované
Jedná se o nově zavedenou službu. Za sebou máme první
ednosměrné jízdné 20 Kč (+ 22 Kč dotováno městem)
měsíc zkušeností. SeniorBus pravidelně využívá 5-6 lidí a jsou
možnost vystupovat na znamení v průběhu trasy (v oblasti Horky
velmi spokojeni a další mají jeho využití v plánu. Mokropeští
nastupovat)
proto, že mají ve své oblasti velmi omezenou možnost nakupomaximální kapacita vozidla je 8 osob
vání, a lidé z Horky proto, že terén je náročný. Chválí si přístup
evně dané časy jsou vyznačeny červeně, ostatní časy jsou
řidičů, kteří jsou ohleduplní a vlídní a všem pomáhají. Kapacita
ouze orientační
je tel.
tedy221
zatím
a řidič dělá případně dvě kolečka.
nformace na
982dostačující
530
Po zavedenou
zkušenostech
ale dochází
k drobným
úpravám jízdního
edná se o nově
službu,
jejíž nastavení
se může
řáduzměnit
– viz tabulka.
A jeo pochopení
možné, se se ještě bude v průběhu
průběhu času
– prosíme
času měnit.

padě velkého zájmu lze po domluvě s řidičem zařadit ještě další cestu.

Magdalena Košťáková

Stavba parkoviště u mokropeského nádraží dokončena
FOTO: MěÚ Černošice

V druhé polovině září došlo k předání veřejného
parkoviště u železniční zastávky Černošice-Mokropsy. Nově vybudované parkoviště má kapacitu
92 parkovacích stání a je rozděleno do dvou částí,
jedna od nádražní budovy směrem k ul. Dr. Janského a druhá od nádražní budovy směrem k ul. Říční.
V severní části je kromě parkovacích míst i zvýšená
plocha pro pěší, která vznikla na základě podmínek
Českých drah k projektu jako rezerva pro budoucí
rampu k nástupišti v rámci plánované modernizace
železniční trati.
Současně se stavbou parkovacích stání pro osobní automobily byl realizován i přístřešek pro jízdní
kola a došlo k rekonstrukci asfaltového povrchu ul.
Zdeňka Lhoty v úseku nového parkoviště. Zároveň
s parkovištěm byl přeložen kabel ČD a byly vysázeny
nové stromy.
Tento projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů EU.

-- Nové parkoviště má kapacitu 92 parkovacích míst. --

V souvislosti s realizací parkoviště probíhá i výstavba nového chodníku, který je již plně hrazen z prostředků města a umožní bezpečný přístup pěších
k železniční zastávce ze směru od ul. Říční. Chodník
bude dokončen do konce října.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

4

z radnice

Jednou větou...
• Práva volit své zastupitele využilo v Černošicích 56,27 % voličů a do zastupitelstva
poslali zástupce sedmi kandidujících stran
a sdružení – Věci černošické (42,40 %, 9 zastupitelů), TOP 09 (12,73 %, 3 zastupitelé),
Trojlístek (9,64 %, 2 zastupitelé), Nezávislí
pro Černošice (9,45 %, 2 zastupitelé), Volba
pro město (9,44 %, 2 zastupitelé), ANO 2011
(9,26 %, 2 zastupitelé) a Fair play – Hnutí
na podporu dobrovolných hasičů (7,52 %,
1 zastupitel).
• Městská policie již podruhé zadržela podezřelého z krádeží měděných okapů a státní policie jej o několik hodin později opět
propustila na svobodu, přestože (nebo snad
protože) se k nim přiznal; bude trvat asi měsíce, než se jeho činy vyšetří a případně bude
odsouzen, mezitím je opět volný; jsme tímto
přístupem pobouřeni a frustrováni, a uvažujeme o interpelaci ministrů spravedlnosti
a vnitra.
• Ze stavebního úřadu odchází po třech letech jeho dosavadní vedoucí paní Špačková,
a tak město vypsalo na uvolněné místo výběrové řízení – více informací v inzerátu uvnitř
listu.
• Jak dál s pláží? Letos skončila smlouva
o pronájmu městské pláže a pro její další fungování (provoz stánku s občerstvením a správu pláže a hřiště) je nutné dohodnout podmínky s Povodím Vltavy a následně vybrat nového
provozovatele; o dalším postupu a možnosti

Více větami…
Vážení čtenáři IL, vážení černošičtí občané,
vážení voliči,
rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se
zúčastnili komunálních voleb a využili tak své
možnosti zapojit se do rozhodování o naší společné budoucnosti. Velice si vážíme toho, že jste
jako voliči většinově potvrdili směr, kterým se
město v posledních čtyřech letech ubíralo a ocenili jste tak i obrovské množství času a úsilí, které
za dosaženými výsledky stálo. Považuji za velmi
pozitivní, že předvolební kampaň byla veskrze
korektní, a dokonce i programy nově kandidujících stran souzněly s principy, na kterých je naše
město spravováno.
Tyto řádky píši v době, kdy teprve probíhají
povolební schůzky se zástupci dalších zvolených
stran (iniciativa logicky náleží vítěznému sdružení
Věci černošické, které získalo 9 mandátů z celkových 21), a to nejprve s dřívějšími partnery (TOP
09 – nově 3 mandáty, a Nezávislými pro Černošice – nově 2 mandáty), následně se zástupci ostatních stran a sdružení (7 mandátů celkem).

se o tuto příležitost ucházet budeme veřejnost i místní restauratéry včas informovat.
• Billu nahradí Albert – prodejna s koncem
roku bude uzavřena, během ledna má dojít
k rekonstrukci celého objektu včetně nové
přístavby a od začátku února má být provoz
obnoven.
• Kvůli zdržení na začátku stavby, které
způsobila blokační stížnost podaná na Úřad
pro hospodářskou soutěž (byla následně
zamítnuta jako nedůvodná), se nepodaří rekonstrukci Dr. Janského stihnout do začátku
zimního období; poskytovatel dotace ROP
proto souhlasil s posunutím konce stavby v závislosti na zimním počasí, ale nejpozději
do konce dubna; ulice bude během případné
přestávky zprovozněna v provizorním režimu
(bude chybět jen asfaltová vrstva).
• Na obou pracovištích Městského úřadu
(v Černošicích i Praze) je odteď možné platit
kartou.
• Po městě běhala fáma, že ve vrážském lese
někdo obtěžoval běžkyni…; ve skutečnosti
šlo o událost počátkem října za Roblínem,
kde se neznámý muž nejprve ptal na cestu
do Řevnic a pak začal být dotěrný; dotčená
žena věc nahlásila státní policii a ta vyvěsila
jeho pravděpodobnou podobiznu u volebních
místností v širším okolí, i u nás...

nepřetržitou službu – hlídky budou aktivní po
celých 24 hodin, zatímco dosud byly přes
noc pouze v režimu pohotovosti a vyjížděly
jen na konkrétní případy.
• Rada povolila firmě Kapsch coby dodavateli SŽDC, aby dočasně přes tři místa nově
vybudovaného parkoviště v Mokropsech vjížděl na svůj pozemek u nádražní budovy, kde
instaluje 25 metrů vysoký stožár komunikačního zařízení pro zvýšení bezpečnosti vlakového provozu.
• Během listopadu bude opraven asfaltový povrch u železničního přejezdu Kazínská
u černošického nádraží a podél nově rozšířeného chodníku od tamní trafiky.
• Do cílové částky pro realizaci sportovní
haly chybí ještě 2,5 milionu korun; součet
písemných příslibů, které se postupně převádějí do darovacích smluv, a již zaslaných příspěvků na transparentní účet veřejné sbírky,
dosáhl již 7,5 milionů korun; více informací na
www.procernosice.cz.
• Ve škole došlo 15. 10. konečně k vyhlášení a odměnění „Skokanů“ za minulý školní rok, zároveň paní ředitelka vyhlásila tento
školní rok za „Rok Fair play“.
Filip Kořínek
starosta

• Na základě zkušeností z prvních týdnů
a návrhů samotných seniorů byla dále upravena trasa a jízdní řád nově zavedeného SeniorBusu… Více informací uvnitř IL.
• Městská policie od 1. listopadu přešla na
V rámci zastupitelstva, výborů i pracovních komisí jistě budeme opět věcně a aktivně spolupracovat se zástupci všech stran, a tak všichni voliči
budou mít v nějaké formě své zastoupení na řízení
města. Je dobře, že otevřené město přitahuje řadu
aktivních lidí, které se na jeho správě chtějí podílet.
V programech různých stran se objevilo několik
zajímavých nových nápadů, které jistě nenecháme
zapadnout, pokud se prokáže, že jsou reálné.
Ve čtvrtek 6. listopadu proběhne ustavující zasedání zastupitelstva, kde zastupitelé složí svůj
zákonný slib, bude zvolena nová rada města, starosta, místostarosta, členové finančního a kontrolního výboru zastupitelstva. Všichni zastupitelé za
Věci černošické nad rámec zákona opět navrhnou
a podepíší etický kodex, ke kterému budou moci
své podpisy dobrovolně připojit i další zastupitelé.
Na nově zvolené radě bude, aby následně rozhodla o počtu, náplni a složení svých poradních
komisí. Tyto pracovní skupinky budou sestaveny
na základě zájmů a odbornosti, a uvítáme zde aktivní schopné občany i mimo volební strany a sdružení. Ozvěte se mi, prosím, pokud se chcete do
práce pro naše město touto formou zapojit.
První běžné pracovní zasedání zastupitelstva

proběhne v první polovině prosince. Zasedání
jsou vždy veřejná, pozvánky a podklady zveřejňujeme předem na městském webu, stejně jako
zápisy z nich.
Děkuji znovu za Vaši důvěru, která je pro mne
i mé kolegy nejen důležitým zhodnocením práce
již odvedené, ale také velkým závazkem v příštích
čtyřech letech město dále posunout.
V příštích dvou letech bude velkým úkolem
dotáhnout již připravené investiční projekty (hala,
úřad, škola, ulice), ale současně chceme klást velký důraz na náš komunitní život, podporu místních
sportovních i kulturních spolků, vzájemnou komunikaci a setkávání při nejrůznějších kulturních,
sportovních a společenských příležitostech. Určitě udržíme Černošice na špici z hlediska transparentnosti, vstřícnosti a otevřenosti veřejné správy.
Chceme, aby v Černošicích byla radost žít
a abychom na ně mohli být po všech stránkách
oprávněně hrdí. Vaše hlasy jsou pro nás závazkem, abychom pro to i v příštích čtyřech letech
dělali maximum.
S úctou Váš,
Filip Kořínek
filip.korinek@mestocernosice.cz
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Zdroje pitné vody a jejich tvrdost v Černošicích
O lokalitě Černošic a okolí všichni víme, že je zde velmi tvrdá voda. Ze zdravotního
hlediska je zdravější než voda měkká. Ovšem vodovodní potrubí, bojlery, pračky,
myčky a další spotřebiče tvrdostí vody poměrně dost trpí. Dá se s tím něco dělat?
Město Černošice je zásobováno pitnou vodou ze
tří zdrojů, a to podzemní vodou z kopané studny
a z vrtu HV4 (vlastní zdroje), a vodou z pražského
vodovodu. Využívají se téměř půl na půl. Pouze
v letních měsících, kdy je větší spotřeba vody, se
z pražského vodovodu bere zhruba 55 % vody
potřebné pro naše město.
Obě vody z podzemních vlastních zdrojů mají
vyšší celkovou tvrdost, kterou určuje především
obsah vápníku a hořčíku. Tvrdost vody se udává
v mmol/l, případně německých stupních °dH.
Meze tvrdosti v pitné vodě ukazuje následující
tabulka:
Pitná voda
velmi tvrdá
tvrdá

mmol/l

°dH

> 3,76

> 21,01

2,51 - 3,75

14,01 - 21

středně tvrdá

1,26 - 2,5

7,01 - 14

měkká

0,7 - 1,25

3,9 - 7

< 0,7

< 3,9

velmi měkká

Voda z kopané studny má celkovou tvrdost
5,50 mmol/l (30,8°dH), voda z vrtu HV4 4,10
mmol/l (24,6°dH). Naopak pražská voda je „měkká“, její celková tvrdost je 1,1 mmol/l (6,2°dH).
Vyhláška
Ministerstva
zdravotnictví
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost
a rozsah kontroly pitné vody, říká, že pitná voda
by se měla pohybovat v rozmezí 2–3,5 mmol/l
(11,2–19,6°dH). Tyto hodnoty jsou pouze doporučené a to z hlediska zdravotního, nikoliv technického. V případě zásobování města Černošice
průměrné hodnoty ukazatele celkové tvrdosti
vody (směs ze všech tří zdrojů) vyhovují doporučeným hodnotám, přesto může tato voda působit
v jisté míře technické problémy. Samotná voda
pražská doporučené hodnoty tvrdosti podle vyhlášky nesplňuje.
Technické problémy s tvrdou vodou
Hodnota celkové tvrdosti se dělí na tvrdost přechodnou a stálou. Pro spotřebitele je zajímavější
ukazatel „přechodná tvrdost“, tj. tvrdost tvořená
hydrogenuhličitany vápníku a hořčíku. Zahříváním
vody dochází k porušení vápenato-uhličitanové
rovnováhy, dochází k rozkladu hydrogenuhličitanů na oxid uhličitý a nerozpustné uhličitany. Jinými slovy, vzniká nám známý vodní kámen.
Ten se potom ukládá na teplosměnných plochách výměníků a bojlerů, na topných spirálách
praček, ve varných konvicích apod. A kvůli těmto usazeninám se pak zvyšuje spotřeba energie
na ohřev i spotřeba pracích prostředků a mýdla.
Tvrdost stálá je potom tvořena dalšími vápenatými
solemi, např. síranem a chloridem vápenatým.
K vylučování uhličitanu vápenatého může docházet i u studené vody, což lze u „tvrdých“ vod
s vyšší přechodnou tvrdostí pozorovat na vyústění
vodovodu s perlátory a sprchovými růžicemi, kde
se oxid uhličitý uvolňuje z vody odvětráním, a tvoří
se na nich vodní kámen.
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Jsou možná centrální opatření?
Tyto potíže by se daly řešit snížením odběru vody z kopané studny a její náhradou vodou
z pražského vodovodu. Kvalita pitné vody by zůstala zachovaná bez dalších úprav. Toto řešení
má však i svá úskalí. Tvrdost vody v jednotlivých
zdrojích se může v průběhu roku měnit, stejně
jako se mění poměr odběrů z jednotlivých zdrojů. Proto i tak hrozí, že voda může být chvílemi
tvrdá nebo naopak nesplňovat ukazatel tvrdosti
daný vyhláškou o pitné vodě. V neposlední řadě
by se tato změna promítla v ceně vodného, protože voda pražská je v současné době téměř
6 krát dražší než voda z vlastních zdrojů a nemusí to být ještě její konečná cena.
Existují i technologické postupy pro centrální změkčování vody. Například použití ionexů.
Je však potřeba brát v úvahu vyjádření Státního
zdravotního ústavu (SZÚ) a zkušenosti provozovatelů vodovodů (SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR). V dokumentu „Zdravotní
význam tvrdosti pitné vody“, který vydal SZÚ,
se udává, že ze zdravotního hlediska lze odůvodnit změkčení pouze takové vody, která svým
obsahem vápníku a hořčíku výrazně přesahuje
horní hranici tvrdosti (5 mmol/l) a není-li k dispozici jiný vhodný zdroj pitné vody. Dle SOVAKu
pak není známo, že by se kdekoliv v ČR pitná
voda pro hromadné zásobování změkčovala.
Hlavním důvodem je, že spotřebitelům musíme
dodat vodu pitnou, tedy zdravotně nezávadnou,
a z tohoto hlediska je lepší voda tvrdá nežli
měkká.
Řešení pro jednotlivé domácnosti
Technické problémy s tvrdou vodou jsou ve
většině případů způsobeny narušením vápenato-uhličitanové rovnováhy ohřevem této vody.
Proto jako první opatření, které může udělat
samotný spotřebitel, je snížení ohřevu vody na
60 °C.
V případě nutnosti ochrany domácích spotřebičů lze použít na trhu dostupná domácí zařízení pro změkčení vody. Tato zařízení ovšem musí
splňovat hygienické požadavky na výrobky určené pro úpravu pitné a teplé užitkové vody, které
jsou stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, resp. předpisem
č. 409/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody. V podstatě by
tedy zařízení mělo mít certifikát od SZÚ o posouzení zařízení pro styk s pitnou vodou. Dále
lze doporučit použití zařízení pro změkčování
vody pouze pro oblast s teplou vodou.
Nutno ovšem ještě dodat, že naopak i příliš
měkká voda s sebou též nese technická rizika,
je to především způsobování koroze potrubí
a kovových částí spotřebičů a tím také ke zvyšování obsahu železa ve vodě, ať už ve formě
železité sloučeniny, tak i ve formě drobných šupinek vzniklých v důsledku koroze.

Tvrdá voda je zdravější
Zdravotní účinek vápníku a hořčíku je podpořen mnoha vědeckými výzkumy a studiemi. Vápník v pitné vodě má pravděpodobně ochranný
účinek proti neurologickým poruchám ve stáří,
podílí se na prevenci rakoviny tlustého střeva či
zlomenin u dětí, snižuje vysoký tlak a významně
snižuje riziko předčasného porodu. Nízký obsah
hořčíku ve vodě je znám jako rizikový faktor pro
vznik kardiovaskulárního onemocnění. To vše
dále podporují studie o vstřebávání vápníku a hořčíku v těle z potravy a vody, kdy z vody je využitelnost vyšší, u hořčíku až o desítky procent. Bylo
též prokázáno, že vařením v měkké vodě dochází
ke značným ztrátám prvků z potravin, především
zeleniny.
Vápník a hořčík jsou tedy prokazatelně zdraví
prospěšné látky a naopak jejich nedostatek může
způsobit zdravotní komplikace. Jejich množství je
v pitné vodě doporučováno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Jak jsme již uvedli, tvrdost vody
v Černošicích vyhovuje hygienickým hodnotám,
je ovšem právem každého odběratele vody si
doma za vodoměrem tvrdost upravovat.
Domácí úpravny určené pro snižování tvrdosti
vody pracují na následujících principech:
• Iontová výměna. Na ionexech (iontoměničích)
dochází k výměně iontů vápníku a hořčíku za
ionty sodíku. Takto upravenou vodu nelze ovšem
doporučit pro pitné účely.
• Reverzní osmóza. Na speciálních membránách dochází k separaci veškerých minerálů
z vody, výsledkem je voda prostá veškerých minerálů (demineralizovaná, tj. stejné složení jako
u destilované vody, takto upravená voda není
vhodná pro pitné účety, proto se někdy zpětně
obohacuje o minerály).
• Přidávání kovů (zinku) pro změnu krystalické
struktury vápence s cílem odstranění jeho úsad.
• Různé elektrické a magnetické úpravny vody,
tyto sice chemické složení vody nemění, jejich
účinnost je však minimálně sporná.
V Černošicích máme ten dar, který nemá většina obyvatel naší planety, a to kvalitní pitnou vodu
ve vodovodu, kvalitnější nežli je balená voda a přitom za zlomek její ceny. Při úvahách o jejím domácím změkčování bychom se měli zamyslet nad
tím, preferujeme-li konzumaci nezávadné pitné
vody, která má ze zdravotního hlediska optimální
tvrdost, nebo dáme-li přednost její úpravě snižující vápenaté usazeniny, abychom maximálně
ochránili kohoutky, varné konvice, bojlery apod…
Každopádně doporučujeme těm, kteří se rozhodnou pro domácí úpravnu pitné vody snižující její
tvrdost, aby pro pitné účely a pro přípravu stravy
používali původní neupravenou vodu z vodovodního řadu, která je ze zdravotního hlediska vhodnější a nezávadná.
Za Aquaconsult
Eva Musilová, absolventka Ústavu technologie
vody Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze a Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze
Zdeněk Vlček, absolvent Ústavu technologie
vody Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze
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Městská policie

návnady nevyskytují. Šetřením se podařilo zjistit
i osobu, která tento leták na veřejné osvětlení
vylepila. Bylo zjištěno, že psům žádné ohrožení
nehrozí, a že tento leták byl vylepen v rozčílení.
Osoba byla hlídkou poučena a bylo nám přislíbeno, že se toto jednání již nebude opakovat.

na území města. Bohužel ve dvou případech
se jednalo o dopravní nehody se zraněním, kdy
bylo zraněno celkem 6 osob. Z tohoto důvodu
nabádáme řidiče, aby jezdili opatrně, dodržovali rychlost, bezpečnou vzdálenost mezi vozidly a dávali si pozor na přednost jízdy zprava.
Zároveň bych chtěl požádat rodiče, aby děti
nepouštěli při cestách do školy na koloběžkách
a kolech, aniž by měly na hlavách přilby. V posledních dnech je toto častý jev.

Žádost o pomoc
V posledních dnech byl
zaznamenán zvýšený nárůst
drobné majetkové kriminality, převážně krádeže okapových svodů, měděných
parapetů a jiných barevných
kovů. Z tohoto důvodů Městská policie Černošice žádá občany, aby v případě jakéhokoliv podezření, zejména spatření
podezřelých osob, ihned kontaktovali Městskou
policii Černošice na čísle 606 707 156.
Děkujeme.

I tohle se může stát
Dne 30. 9. 2014 přijala Městská policie Černošice oznámení od občana, kterému bylo odcizeno vozidlo, které bylo zaparkované v ul. Školní
v blízkosti ZŠ. Ve vozidle v tu dobu mělo být dítě.
Všechny hlídky MP okamžitě začaly kontrolovat
výjezdy z města, a to i za pomoci kamerového
systému. Naštěstí se ukázalo, že došlo k omylu,
jelikož si řidič spletl místo, kde vozidlo zaparkoval a pátrání po odcizeném vozidle i s dítětem
mohlo být odvoláno.

Otrávené návnady
Dne 4. 10. v ranních hodinách přijala hlídka MP oznámení o umístění otrávených návnad
v osadě Habřiny. Toto oznámení vylepila neznámá
osoba na sloup veřejného osvětlení s textem, že
zde měla nastražit otrávené návnady, a to z důvodů volně pobíhajících psů a neuklízení psích exkrementů. Hlídka MP prověřila volné prostranství,
kde bylo zjištěno, že se na místě žádné takové

Dopravní nehody ve městě
Na přelomu září a října Městská policie Černošice asistovala u čtyř dopravních nehod

zástupce ředitele MP
Otmar Klimsza st.

Další ulice se dočkají nového povrchu
na 1.468.440 Kč. Podíl města je odhadován
na 1 mil. Kč. Přesnou částku budeme znát až
po uzavření smlouvy o dotaci.
Rekonstrukce obou ulic je plánována v období od 2. 2. 2015 do 30. 4. 2015. Projektová dokumentace je k nahlédnutí na našich
webových stránkách: http://www.mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/strategicke-zamery/rekonstrukce-komunikaci/.

ce se vztahuje pouze na poničenou asfaltovou
vozovku. Ukrajinská ulice bude opravena od
Topolské až po Kyjevskou v délce přesahující
1 km a ulice Na Drahách od městské pláže
k ulici Ke Hřišti.
Veřejnou zakázku vyhrála s nejnižší nabídkovou cenou firma EKOSTAVBY Louny, která
je v našem městě již známá. Cena za rekonstrukci Ukrajinské ulice je 3.612.720 Kč vč.
DPH a rekonstrukce ulice Na Drahách vyjde

Byli jsme úspěšní s dalšími žádostmi o dotace!
Tentokrát v rámci dotačního programu Ministerstva dopravy, který je určen na obnovu místních komunikací po povodních v roce 2013.
Dotaci jsme dostali na rekonstrukci ulice Ukrajinská a Na Drahách. V obou dvou případech
bude rekonstrukce obnášet vybudování nového asfaltového souvrství v místě stávajícího.
V tomto dotačním projektu nejsou zahrnuty
vjezdy ani vchody na přilehlé pozemky, dota-

Jiří Jiránek

Parkoviště u městské pláže bude mít nový povrch
vou parkoviště, stejně jako opravou ulice Na
Drahách podél fotbalového hřiště, pokračuje dlouhodobá snaha města o zkvalitnění této
hezké klidové části Mokropes. V minulosti byl
vybudován protihlukový val kolem skateparku,
zatravněna část plochy na pláži, vybudována
nová stezka podél břehu, vydlážděna plocha
pod venkovní terasou apod.

dostane na rozdíl od dnešní podoby řád, neboť
jednotlivá místa budou vymezena.
Tuto veřejnou zakázku vyhrála s nejnižší nabídkovou cenou také firma EKOSTAVBY Louny.
Rekonstrukce parkoviště nás vyjde na 721.327
Kč. Se stavbou bude započato začátkem února
a dokončena má být do 17. dubna 2015. V případě, že to klimatické podmínky neumožní, termín se v závislosti na počasí posune.
Rekonstrukcí příjezdové komunikace a úpra-

Výběrové řízení proběhlo také na úpravu parkoviště u městské pláže. Parkoviště je dnes prašné
a ve špatném stavu, a proto rada města rozhodla,
že jakmile bude opravena příjezdová komunikace (ul. Dr. Janského, viz článek „Rekonstrukce
ul. Dr. Janského pokračuje“), investovat městské prostředky do jeho zvelebení. Rekonstrukcí
bude vytvořeno 12 parkovacích míst ze zámkové
dlažby a průjezdná komunikace z asfaltu. Vjezd
na parkoviště bude zjednosměrněn a parkování

Jiří Jiránek

Podrobné výsledky voleb
Svého práva volit své zastupitele využilo v Černošicích 56,27 % voličů a do zastupitelstva poslali zástupce sedmi kandidujících stran a sdružení –
Věci černošické (42,40 %, 9 zastupitelů), TOP 09 (12,73 %, 3 zastupitelé), Trojlístek (9,64 %, 2 zastupitelé), Nezávislí pro Černošice (9,45 %,
2 zastupitelé), Volba pro město (9,44 %, 2 zastupitelé), ANO 2011 (9,26 %, 2 zastupitelé) a Fair play – Hnutí na podporu dobrovolných hasičů
(7,52 %, 1 zastupitel).
Kandidátní listina

Hlasy

Hlasy
v%

v%

abs.

okrsek č. 2

okrsek č. 3

1

NEZÁVISLÍ PRO ČERNOŠICE

1 293

12,14

982

651

2

Trojlístek

2 004

18,82

1 054

9,27

3

Fair play - HNPD

343

3,22

528

4,64

4

TOP 09

1 646

15,46

1 497

13,17

5

ANO 2011

1 092

10,25

1 235

10,86

6

Věci černošické

3 336

31,32

4 851

7

Volba pro město (VPM)

936

8,79

1 223

8,64

abs.

Hlasy

název

okrsek č. 1

abs.

Hlasy

číslo

v%

abs.

Hlasy
v%

okrsek č. 4

abs.

Hlasy
v%

okrsek č. 5

abs.

v%

celkem

5,98

1 207

10,35

1 222

10,12

5 355

9,45

825

7,58

699

5,99

620

5,13

5 202

9,18

2 282

20,97

491

4,21

618

5,12

4 262

7,52

1 354

12,44

1 342

11,51

1 372

11,36

7 211

12,73

1 155

10,61

1 033

8,86

731

6,05

5 246

9,26

42,66

3 632

33,37

5 664

48,57

6 534

54,1

24 017

42,4

10,76

985

9,05

1 226

10,51

980

8,11

5 350

9,45

7

z radnice

Z 131. jednání Rady města Černošice (22. 9. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• souhlasí s nabídkou firmy Kukburg Capital, a.s., na
pacht pozemků parc. č. PK 578/1, PK 578/2, PK
586 a PK 587 (lok. Na Koutech), všechny v obci
a k. ú. Černošice, o celkové výměře 1.5597 ha za
3.000 Kč/ha/rok; schvaluje pachtovní smlouvu
na pacht těchto pozemků, a to na dobu určitou od
1. 10. 2014 do 30. 9. 2019 za 3.000 Kč/ha/rok
s každoročním navýšením o míru inflace;
• souhlasí s výběrem cenové nabídky GRIDO, architektura a design, s.r.o. na dopracování studie
a následné zpracování projektové dokumentace
centrálních šaten a nového vstupu do ZŠ Černošice-Mokropsy 240.000 Kč bez DPH;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce
na zhotovitele stavby „Parkoviště u městské pláže“; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky
EKOSTAVBY Louny s.r.o. na zhotovení stavby „Parkoviště u městské pláže“ za 588.700 Kč bez DPH;
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s EKOSTAVBY
Louny s.r.o. na provedení této akce;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
zhotovitele stavby „Rekonstrukce místních komunikací ul. Na Drahách a ul. Ukrajinská po povodních
v roce 2013“; souhlasí s výběrem nejvhodnější
nabídky EKOSTAVBY Louny s.r.o. na zhotovení
této stavby za celkovou cenu 4.276.400 Kč bez
DPH; schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
EKOSTAVBY Louny s.r.o. na provedení této stavby;
• neschvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.
č. 6209/3 v obci a k. ú. Černošice, ve vlastnictví
Města Černošic o rozloze 700 m2 pro umístění
15-20 ks mobilních buněk sloužících pro zařízení
staveniště společnosti Metrostav a.s. určeného
pro rekonstrukci jezu Černošice;
• bere na vědomí, že vzhledem k množství změn
v realizační dokumentaci oproti dokumentaci pro
stavební povolení, která vykazovala řadu nesrovnalostí, bude mít zpracování realizační dokumentace
větší finanční nároky vzhledem k vybrané cenové nabídce spol. S-PROJEKT Praha, které však
nesmí překročit 20 % původní hodnoty zakázky;
souhlasí vzhledem ke značným změnám projektu v průběhu projektových prací s prodloužením
termínu pro zpracování kompletní prováděcí dokumentace na akci „vestavba pěti tříd do podkroví ZŠ
Černošice“; schvaluje Dodatek č. 1 k SoD uzavřené se společností S-PROJEKT PRAHA, s.r.o.
dne 24. 7. 2014 na zpracování dokumentace pro
provádění stavby „vestavba pěti tříd do podkroví
ZŠ Černošice“, kterým se prodlužuje termín zpracování prováděcí dokumentace do 31. 10. 2014.

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice bere na vědomí žádost
Mgr. J. M. ze dne 4. 9. 2014 o revokaci usnesení
rady města č. R/96/28/2013 ze dne 23. 9. 2013;
konstatuje, že žádost neobsahuje – a radě města
ani nejsou známy – žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly revokaci tohoto usnesení rady města.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• souhlasí s čerpáním investičního fondu Základní
školy Černošice v celkové výši 1.396.061,10 Kč
na nákup tabulí a vybavení školní kuchyně dle žádosti ředitelky školy;
• schvaluje předložený plán inventarizace 2014;
• bere na vědomí informace o přípravě veřejné
zakázky a souhlasí s posunem termínu realizace
usnesení R/121/18/2014 do 31. 12. 2014.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje darovací smlouvy o poskytnutí
daru na výstavbu sportovní haly mezi městem
a společností TH TAX s.r.o. ve výši 50.000 Kč;
D. a R. J. ve výši 200.000 Kč; panem D. B.
ve výši 100.000 Kč; společností UNISMINI
- služby spol. s r.o. ve výši 200.000 Kč; Ing.
M. S. ve výši 100.000 Kč; panem D. Z. ve výši
100.000 Kč; panem F. K. ve výši 100.000 Kč;
manželi K. ve výši 100.000 Kč; Ing. D. H. ve
výši 50.000 Kč; manželi U. ve výši 50.000 Kč;
panem K. M. ve výši 25.000 Kč; panem J. Z.
ve výši 25.000 Kč; manželi K. ve výši 25.000
Kč; panem V. F. ve výši 25.000 Kč; manželi K.
ve výši 25.000 Kč;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Malování kanceláří OŽÚ“; souhlasí
s vyhlášením zadávacího řízení na tuto veřejnou
zakázku;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup a pokládka koberců OŽÚ“;
souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na tuto
veřejnou zakázku;
• schvaluje text návrhu na vydání elektronického
platebního rozkazu na zaplacení částky ve výši
59.664 Kč s příslušenstvím proti dlužníkům T.
a N. B.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• souhlasí s výběrem dodavatele C SYSTEM CZ
a.s. na mobilní telefony pro OSVZ – OSPOD;
schvaluje objednání mobilních telefonu pro OSVZ

- OSPOD prostřednictvím elektronického systému
GEM;
• bere se souhlasem na vědomí nabídku ČR Úřadu práce ČR ke spolupráci při vytvoření nových
pracovních příležitostí v rámci využití prostředků na
aktivní politiku zaměstnanosti; zřizuje dvě pracovní
místa v rámci veřejně prospěšných prací - nekvalifikovaný pomocník, uklízeč na pomocné práce pro
odbor technických služeb; zmocňuje ČR - Úřad
práce ČR k obstarání potvrzení o bezdlužnosti dle
§ 147b zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;
• ruší výběrové řízení k veřejné zakázce „Nákup
osobního automobilu pro OSVZ“, schválené
R-2966/2014.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• souhlasí s dokoupením 25 židlí do městského
sálu na Vráži za 18.885 Kč včetně montáže;
• souhlasí s předloženou smlouvou o pronájmu
nebytových prostor v klubovně bývalé černošické
hasičské zbrojnice mezi městem a autoškolou Kříž
za 200 Kč/h včetně služeb a včetně DPH;
• pověřuje vedoucího OŠKCR P. Blaženína rozhodováním o uzavírání smluvních vztahů s umělci
s výší plnění do částky 30.000 Kč nebo do 85 %
ze vstupného ve prospěch umělce a podepisováním těchto smluv;
• souhlasí se vzory smluv o vytvoření uměleckého
výkonu.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice:
• souhlasí s nákupem nového páteřního routeru Cisco C2960X-48TS-L od Suma, spol.
s r. o., na základě výsledku výběrového řízení GEM
G14/112037, za 49.608,79 Kč vč. DPH;
• souhlasí s upgradem vyvolávacího zařízení na
pracovišti Podskalská 19 dle nabídky od společnosti Kadlec - elektronika, s.r.o. do maximální
ceny 141.824,10 Kč s DPH;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce na nákup notebooků a monitorů; souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Nákup nových notebooků, nových monitorů LCD a MS Office 2013“.

Zkrácené verze zápisů schůzí rady města
a zastupitelstva připravila
Dana Jakešová, editorka IL.

Z 132. mimořádného jednání Rady města Černošice (25. 9. 2014)
Rada města Černošice ruší zadávací řízení malého rozsahu s názvem „dodání rostlin a s tím související zahradnické práce a zavlažovacího zařízení v rámci
projektu CZ.1.02/6.5.00/13.22002“.

Z 133. mimořádného jednání Rady města Černošice (29. 9. 2014)
Rada města Černošice souhlasí s navýšením kapacity Základní školy Černošice na 950 žáků.

Z 134. mimořádného jednání Rady města Černošice (3. 10. 2014)
Rada města Černošice bere na vědomí informaci
o otevírání obálek s nabídkami uchazečů v rámci veřejné zakázky „Nákup komunální techniky - Vozidlo
pro svoz odpadu vč. jednoramenného hákového natahovače, lisovací nástavby a kontejnerů. Výzvu zadáváme v rámci projektu CZ.1.02/4.1.00/14.23804
- Zkvalitnění nakládání velkoobjemovým komunál8

ním odpadem a bioodpadem v chatových osadách
v Černošicích“; rozhoduje z důvodu doručení jediné nabídky o zrušení této veřejné zakázky v souladu
s §84 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách; schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy „Nákup komunální techniky - Vozidlo pro svoz odpadu vč. jednoramenného hákového

natahovače, lisovací nástavby a kontejnerů. Výzvu zadáváme v rámci projektu CZ.1.02/4.1.00/14.23804
- Zkvalitnění nakládání velkoobjemovým komunálním odpadem a bioodpadem v chatových osadách
v Černošicích“; souhlasí s vyhlášením této veřejné
zakázky.

z radnice

Z 135. jednání Rady města Černošice (6. 10. 2014)
Rada města Černošice bere na vědomí rezignaci
Daniely Göttelové na funkci zastupitelky města Černošice k 1. 10. 2014.
•
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• souhlasí v rámci probíhající rekonstrukce ČOV
s navrženým postupem řešení vzniklých změn
oproti PD a vyhlášením zadávacího řízení - jednacím řízením bez uveřejnění; schvaluje znění výzvy
k jednání a podání nabídky a zadávací dokumentaci
vč. návrhu smluvního dodatku;
• souhlasí se záměrem pachtu pozemku města
parc. č. PK 493/10 díl A o výměře 60 m2 v obci
a k. ú.Černošice (rokle Habřiny) za cenu v daném
místě obvyklou tj. min. 50 Kč/m2/rok;
• schvaluje dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID
na roky 2010 až 2019 týkající se linky PID č. 414;
• souhlasí s uzavřením dohody o vzájemném uznání
závazků vyplývajících z nákladů za vícepráce a méněpráce prováděné v souvislosti s realizací projektu
„Park and Ride, přednádražní prostor Mokropsy“,
podle které se cena díla zvyšuje o 239.043,50 Kč
vč. DPH;
• souhlasí vzhledem ke značným změnám projektu
v průběhu projektových prací s navýšením ceny za
zpracování kompletní prováděcí dokumentace na
akci „vestavba pěti tříd do podkroví ZŠ Černošice“;
schvaluje Dodatek č. 2 k SoD uzavřené s S-PROJEKT PRAHA, s.r.o. dne 24. 7. 2014 na zpracování
dokumentace pro provádění stavby „vestavba pěti
tříd do podkroví ZŠ Černošice“, kterým se navyšuje cena z původních 462.000 Kč bez DPH na
554.400 Kč bez DPH;
• souhlasí s opravou asfaltového povrchu před železničním přejezdem do ul. Kazínská a podél nového chodníku u železniční zastávky Černošice
společností ŠLEHOFER stavební společnost s.r.o.
za 106.850,28 Kč s DPH; schvaluje postup dle
části třetí bodu 4.1 směrnice města o zadávání veřejných zakázek;
• nesouhlasí s rekonstrukcí příjezdové komunikace
do osady Jedličkov v rámci připravované rekonstrukce Ukrajinské ulice z důvodu, že tato část ulice
není zahrnuta v projektu schváleném Ministerstvem

•

•

•

dopravy v rámci žádosti o dotaci, která se vztahuje
pouze na obnovu asfaltových komunikací poničených povodní;
souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 4271/25, 4271/38 a 4271/40
o výměře 400 m2 na deponii zeminy v souvislosti
s výstavbou čerpací stanice pohonných hmot za 10
Kč/m2/měsíc;
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku parc. č. 2704/19 o výměře cca 13 m2
v Chebské ulici;
bere na vědomí uskutečnění burzovního obchodu
konaného dne 16. 9. 2014 na Českomoravské komoditní burze Kladno, na jehož základě byl uzavřen
a zastupujícím makléřem podepsán Závěrkový list
č. PL2014091607 se společností Pražská plynárenská, a.s. na dodávku zemního plynu v režimu
maloodběr a Závěrkový list č. EL2014091610 se
společností CENTROPOL ENERGY, a.s. na dodávku elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí, které jsou závazkem pro Město Černošice k odběru
zemního plynu a elektrické energie pro rok 2015;
schvaluje uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech
a povinnostech mezi Městem Černošice a Pražskou vodohospodářskou společností, a. s., jejímž
předmětem je splnění zákonné povinnosti účastníků dohody v souvislosti s vybudováním a provozem
nového přivaděče z Radotína.

FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice nesouhlasí s umístěním
dalších herních zařízení dle loterního zákona na území
města Černošice.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje objednávku právních služeb spočívajících v odborném právním posouzení návrhu textu
vyjádření k návrhu na zrušení části územního plánu
Černošice u KVB advokátní kancelář s.r.o. v předpokládaném rozsahu 10 hodin;
• schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí daru
na podporu výstavby sportovní haly s ERILENS
s.r.o. ve výši 200.000 Kč a s panem L. M. ve výši
1.080.000 Kč;

• schvaluje darovací smlouvu na 100 ks knih pro
školní knihovnu ZŠ Černošice.
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Rada města Černošice souhlasí s udělením výjimky
z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek“
dle bodu 4.1. při opravě vozu VW Caravelle za 29.562
Kč vč. DPH firmou PIT Line Radotín.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím
příspěvku na provoz Domova sv. Josefa Žíreč ve výši
2.000 Kč; schvaluje text darovací smlouvy vypracované právním úsekem, na poskytnutí příspěvku na provoz Domova sv. Josefa Žíreč.
KOMISE SOCIÁLNÍ A PRO PÉČI O SENIORY
Rada města Černošice bere na vědomí zápis ze
33. zasedání komise sociální a pro péči o seniory ze
dne 1. 10. 2014.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice schvaluje výjimku z počtu
předložených nabídek z důvodů nemožnosti vypsat
poptávku na skladové zásoby dle konfigurace vozu;
souhlasí s objednáním automobilu Škoda CityGO
u prodejce AutoJarov s.r.o..
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• pověřuje pana Petra Wolfa podepsáním darovací
smlouvy mezi městem a panem F. K. o poskytnutí
daru na podporu výstavby sportovní haly;
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící komise; rozhoduje 1) o výběru nabídky uchazeče poř.
č. 2 Český nábytek, a.s. za 154.350 Kč bez DPH
jako nejvhodnější, 2) o vyloučení uchazeče poř. č.
3 QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o. z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění požadavků stanovených
zadávací dokumentací k této veřejné zakázce;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně
návrhu smlouvy k veřejné zakázce „Hrací prvky
k cyklostezce” zadávané v rámci projektu FCR/
OCR/019789/2014; souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku.

Z 136. mimořádného jednání Rady města Černošice (9. 10. 2014)
Rada města Černošice:
• souhlasí s nabídkou na zpracování studie
přístavby skladovacích prostor včetně veřejných toalet u ZŠ Černošice za 10.000 Kč
a s nabídkou na zpracování projektové dokumen-

tace pro stavební povolení od GRIDO, architektura
a design, s.r.o. za 20.000 Kč;
• bere na vědomí doplnění žádosti spol. Kapsch
CarrierCom s.r.o. o umožnění příjezdu na pozemek
parc. č. 618 (zahrada u nádraží v Mokropsech)

z důvodu provedení stavby „GSM-R Praha, provozní soubor 104 BTS zast. Černošice“; souhlasí s
využitím nově vybudovaných parkovacích stání a
komunikace Zdeňka Lhoty k dočasnému příjezdu
na pozemek parc.č. 618 pro tuto výstavbu.

Z 36. zasedání Zastupitelstva města Černošice (28. 8. 2014)
Zastupitelstvo města Černošice:
• schvaluje záměr směny pozemku parc. č.
5125/132 o výměře 132 m2 v obci a k. ú. Černošice;
• schvaluje Kupní smlouvu, kterou dojde k prodeji
pozemku pod trafostanicí, parc. č. 1373/6 o výměře 45 m2 v obci a k. ú. Černošice, ve vlastnictví
města Černošice v ul. Jiráskova společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. za 3.000 Kč/m2;
• schvaluje Prohlášení, kterým Město Černošice
uzná vlastnictví České republiky, právo hospodaření Správa železniční dopravní cesty (právní nástupce organizace Československé dráhy, Severozápadní dráha v Praze) k pozemku parc. č. 6192/28
v obci a k. ú. Černošice (ul. Říční);

• souhlasí se záměrem přejmenování části ulice
Javorové;
• bere na vědomí podaný podnět k pořízení nového územního plánu města Černošice; nesouhlasí
s pořízením nového územního plánu;
• bere na vědomí, že město v dohodnutém termínu
neobdrželo návrh společnosti BTN Trade ohledně
budoucí spolupráce s městem na rekultivaci pozemků v místě současné betonárny dle zpracované
architektonické studie; souhlasí s ukončením jednání ve věci využití prostoru stávající betonárny;
• schvaluje smlouvu o úvěru na stavbu a vybavení
sportovní haly;
• souhlasí s přijetím finanční podpory prostředků ze
státního rozpočtu kapitoly 327 Ministerstva dopra-

vy v rámci programu obnovy místních komunikací
po povodních v červnu 2013 a realizací projektu
Rekonstrukce místních komunikací ul. Ukrajinská
a ul. Na Drahách; schvaluje vyčlenění peněžní
částky ve výši 885.300 Kč, odpovídající spolufinancování projektu Rekonstrukce místních komunikací ul. Ukrajinská a ul. Na Drahách, v návaznosti
na schválení poskytnutí dotace ve výši 5.016.660
Kč Ministerstvem dopravy.
Plná znění zápisů najdete na webu města: http://
www.mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/
vedeni–mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu u pí Magdaleny Košťákové. V případě
zájmu je možné získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za
stránku (dle ceníku za poskytování informací).
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z radnice
Město Černošice vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ ODBORU STAVEBNÍ ÚŘAD,
vedoucí úředník
Jsme otevřený a přátelský úřad. Trvale hledáme cestu, jak zprůhlednit veřejnou správu
města a být transparentním úřadem. Hledáme do našeho týmu nového kolegu, aktivní
a komunikativní osobnost s orientací na měřitelný výsledek.
Nabízíme: • zázemí otevřeného, klientsky
orientovaného úřadu • pracovní poměr na
dobu neurčitou • příjemné pracovní prostředí • mobilní telefon a notebook • systematické vzdělávání v oboru a odborný i kariérní růst • velmi dobré platové ohodnocení
v 11 platové třídě
Náplň práce
• řízení a koordinace výkonu obecného
stavebního úřadu a speciálního stavebního
úřadu na úseku správy komunikací, silničního
správního úřadu a agendu taxislužby
• činnosti a ostatní agendu podle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, podle zákona č. 361/2000
Sb., o silničním provozu, zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, a zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Vhodní kandidáti musí splňovat tato
kritéria
• Samostatná, ambiciózní osobnost s vysokou orientací na výkon, rychlost řešení
problémů
• Excelentní komunikační schopnosti
s důrazem na přesnost sdělení
• ukončené VŠ vzdělání v oboru architektura nebo stavebnictví, příp. právo
• znalost platné legislativy vztahující se
k problematice, zejména zákon č. 183/2006
Sb., o územní plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád, zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě
• minimálně 5 let praxe v oboru, z toho alespoň 3 roky praxe při řízení kolektivu
• řidičské oprávnění skupiny B.
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost a splnění dalších předpokladů podle zákona č. 451/1991 Sb.

Výhodou je dále
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti
stanovená pro správní činnosti při územním
rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění nebo osvědčení
o uznání rovnocennosti vzdělání v příslušném
oboru pro zvláštní odborné způsobilosti
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti
stanovená pro silniční hospodářství nebo
osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání
v příslušném oboru pro zvláštní odborné
způsobilosti
V případě zájmu se podívejte na www.mestocernosice.cz, kde najdete úplné znění
vyhlášení včetně náležitostí přihlášky, příp.
nás kontaktujte na tel. 221 982 522, pí Slabihoudková, Sarka.Slabihoudkova@mestocernosice.cz.
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A ještě jednou psí úlevy na chodnících
a v trávě podél komunikací
Setkáváme se s nimi doslova na každém kroku. Nejhorší situace je před veterinární ordinací
v ulici Poštovní. Chápu, že my lidé jsme nervózní, když jdeme k lékaři, natož naši zvířecí kamarádi, kteří nevědí, co je čeká. Nicméně je zde
instalován koš se sáčky na psí exkrementy, ale
je minimálně využíván.
Ti méně šťastní si s nimi „ozdobí“ svoji botu
a odnesou si ji až domů.
Co ale mají dělat pracovníci technických
služeb, když při sekání trávy strunovou sekačkou se jim podaří toto šikovně ukryté voňavé
okrové lepidlo rozprášit do všech stran včetně
jejich pracovního oblečení a nezřídka kdy i do
obličeje.
Zkuste vyrýpat tu nádheru klacíkem z celého
vzorku podrážky pracovní obuvi. Kdo tohle jednou zkusil, tak mi jistě dá za pravdu, že by to
byla bezva zábava na dlouhé zimní večery pro
všechny, kteří jsou líní s sebou nosit pytlík na
výkaly svých miláčků. Protože podle mě jde jen
o čistou lenost, pochybuji, že se toho štítí. Jinak by si psa nepořizovali. Na svých zahradách

si ostatně také všichni pejskaři bobky od svých
miláčků pravidelně uklízí.
Pokud milovníci zvířat mají doma kočičku,
tak si také její výkaly uklízí, ne? Kupujeme jim
voňavé nezapáchavé záchodky, hrabeme hrabičkami v kočkolitu jako dítě na písku. Jitrničky a načurané balíčky skladujeme v pytlíčcích
a poté v popelnicích.
Tak proč je to se psy jinak?
Asi proto, že psí hromádky nejsou vidět, protože jsou venku, někde v trávě. Navíc jsem se
setkala s názorem, že když přece platím poplatek za psa a ne malý – můžu si dělat, co chci.
Promiňte mi to, ale někdy bych nejradši
v těch teplých psích výtvorech vymáchala tlamu
samotným páníčkům. Proč si nevážíme práce
lidí a všemožně jim ji ztěžujeme a znepříjemňujeme?
Zamysleme se nad sebou, pracovníci technických služeb to určitě ocení.
Renáta Petelíková
vedoucí odboru technických služeb

z vašich reakcí

Veřejný prostor v centru Černošic u Slánky
Velmi vítám i za ostatní v mém okolí počínající
úsilí o řešení nejen vzhledu – to náleží architektům – ale i možnosti účelného vybavení
centra „starých“ Černošic.
My, co žijeme v této části města již po desítky let, pamatujeme obchody s každodenním potřebným zbožím a citelně postrádáme
jejich neexistenci. I praktický či zubní lékař je
tu postrádán. Pro leckoho si dojet pro potřebné do Dobřichovic, Radotína či Prahy není už
Souhlasím s autorkou příspěvku, že je
nutné řešit centrum „starých“ Černošic.
Není ovšem pravdou, že nástavba stávající samoobsluhy byla již jednou schválena, tedy povolena stavebním úřadem.
Byl udělen podmíněný souhlas rady
města, nikoliv stavebního úřadu, s nástavbou za splnění podmínek pro podíl
zeleně a dostatečného řešení parkování.
Tyto podmínky však
nebyly nikdy splněny. V nově schválené
změně
územního
plánu je na tuto lokalitu nutno zpracovat
územní studii řešení
celého prostoru, a to
v rozsahu přiloženého výseku ortofotomapy.
S odvoláním na informaci
vlastníka
samoobsluhy dojde
ke konci roku k ukon-

tak snadné, a tak nezbývá než čekat na „pojízdný výprodej“ toho nejnutnějšího.
Najít v tomto místě Černošic prostor pro
obecně prospěšné využití je, zdá se, nereálné, proto, vyskytuje-li se možnost v plánované
samoobsluze tento prostor získat, věřím pevně, že radnice bude tomuto záměru nakloněna a vyjde tak potřebám občanů vstříc.
Jana Frýdová s rodinou

čení provozu řetězce Billa. Po měsíčních
úpravách by měla být ve stejných prostorách otevřena provozovna řetězce Albert,
a to již včetně nepoužívané dokončené
přístavby. Věřím, že dojde nejen k úpravě
celkového vzhledu budovy, ale také k vyššímu komfortu a kvalitě nakupování.
vyjádření za město zpracoval Petr Wolf

z radnice

Rychlost ve městě překračuje vysoké procento řidičů
Že bychom přes obce a města měli projíždět maximálně rychlostí 50 km v hodině, ví
každý řidič. Ale jak zjistila Městská policie Černošice v rámci průzkumného měření
na hlavních komunikacích v našem městě, velká část toto pravidlo nedodržuje
a rychlost překračuje.
Městská policie postupně prováděla měření
v šesti ulicích a ve většině případů opakovaně, aby
výsledky byly objektivní, bez větších odchylek.
Některé výsledky jsou poměrně alarmující. Z naměřených hodnot vyplývá, že v ulici Radotínská
překračuje rychlost 63 % řidičů, v Karlštejnské 56
%, v ulici Dr. Jánského 46 %. Naopak nejlépe co
do překračování rychlosti vyšla ul. Zd. Lhoty (23
%), Mokropeská (26 %) a Slunečná (35 %).
Na druhou stranu, převážná většina překročení povolené padesátky byla o méně než 10
km/h, tj. do 60 km/h. Výraznější překročení
(o více než 10 km/h) bylo zaznamenáno na Radotínské u 12 % aut, na Karlštejnské u 16 %, Dr.
Janského u 9 %, Zd. Lhoty u 4 %, Mokropeské
u 5 % a Slunečné u 8 %.
Nejvíce problematické jsou Radotínská, Ka-

rlštejnská a Dr. Janského, kde 272, resp. 89,
resp. 63 aut jelo ve sledovaném týdnu rychlostí
vyšší než 80 km/h.
Největší překročení rychlosti městská policie
zaznamenala v ul. Radotínská, kde jednomu
vozidlu naměřili rychlost 122 km v hodině, tedy
překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci
o 72 km/hod, a to při jízdě směrem do Radotína. Následuje ul. Karlštejnská, kde byla nejvyšší
naměřená rychlost 116 km/hod. a ul. Dr. Jánského se 112 km v hodině. Na těchto ulicích
však není možné vyloučit pohyb vozidel, která
překračují rychlost legálním způsobem, tedy vozidel s právem přednosti v jízdě.
Kolik aut městem projede
Nejvíce vozidel (za týden, v obou směrech

celkem) projelo v ul. Radotínská - 47.212, dále
Dr. Jánského - 14.136, Karlštejnská - 9.083,
Mokropeská - 6.966, Slunečná - 4.672 a Zd.
Lhoty - 2.378...
Při podrobnějším pohledu z analýzy vyplynulo, že o víkendech je nejnižší pokles průjezdnosti v ul. Radotínská, kde projede za den přibližně o 20 % méně než přes týden, následuje
ul. Karlštejnská o 29 %, ul. Slunečná o 30 %,
ul. Mokropeská a Zd. Lhoty o 53,6 % a ul. Dr.
Jánského o 68 %.
Výsledky měření vezme městská policie v potaz v rámci plánování své činnosti. Počítejme
tedy s tím, že na problematické ulice se při „ostrých“ měřeních bude soustředit více. Pomůže
tomu i navýšení její lidské kapacity, o kterém
rozhodlo zastupitelstvo na jaře a po přijetí a vyškolení nových strážníků vstupuje do reálného
výkonu od 1. listopadu.
Na základě podkladů a analýzy dat
Městské policie Černošice zpracovala
Dana Jakešová

Vyhodnocení měření v ul. Mokropeská od 18. 6. 2014 do 25. 6. 2014
Celkový počet vozidel
6966
Počet vozidel ve směru z Vráže
4340
Počet vozidel ve směru z Mokropes
2626
Počet vozidel ve směru z Vráže - víkend
762
Počet vozidel ve směru z Mokropes - víkend
468
Celkový počet vozidel která překročila NPR
1805 25,91 %
Vozidla jedocí do 30 km/hod.
371
5,33 %
Vozidla jedoucí do 40 km/hod.
1610
23,10 %
Vozidla jedoucí do 50 km/hod.
3180
45,65 %
Vozidla jedoucí do 60 km/hod.
1480
21,25 %
Vozidla jedoucí do 70 km/hod.
288
4,15 %
Vozidla jedoucí do 80 km/hod.
30
0,42 %
Vozidla jedoucí více než 80 km/hod.
7
0,10 %
Nejvyšší dosažená rychlost
95

Vyhodnocení měření v ul. Radotínská od 11. 6. 2014 do 18. 6. 2014
Celkový počet vozidel
47212
Počet vozidel ve směru z Černošic
22523
Počet vozidel ve směru z Radotína
24689
Počet vozidel ve směru z Černošic - víkend
5703
Počet vozidel ve směru z Radotína - víkend
5786
Celkový počet vozidel která překročila NPR
29960 63,45 %
Vozidla jedocí do 30 km/hod.
247
0,50 %
Vozidla jedoucí do 40 km/hod.
1087
2,30 %
Vozidla jedoucí do 50 km/hod.
15918
33,71 %
Vozidla jedoucí do 60 km/hod.
24065
51,00 %
Vozidla jedoucí do 70 km/hod.
4869
10,30 %
Vozidla jedoucí do 80 km/hod.
754
1,60 %
Vozidla jedoucí více než 80 km/hod.
272
0,50 %
Nejvyšší dosažená rychlost
122

Vyhodnocení měření v ul. Slunečná od 2. 7. 2014 do 9. 7. 2014
Celkový počet vozidel
4672
Počet vozidel ve směru z Mokropes
2611
Počet vozidel ve směru z Vráže
2061
Počet vozidel ve směru z Mokropes - víkend
573
Počet vozidel ve směru z Vráže - víkend
455
Celkový počet vozidel která překročila NPR
1611 34,50 %
Vozidla jedocí do 30 km/hod.
562
12,00 %
Vozidla jedoucí do 40 km/hod.
716
15,30 %
Vozidla jedoucí do 50 km/hod.
1783
38,20 %
Vozidla jedoucí do 60 km/hod.
1220
26,20 %
Vozidla jedoucí do 70 km/hod.
312
6,60 %
Vozidla jedoucí do 80 km/hod.
57
1,20 %
Vozidla jedoucí více než 80 km/hod.
22
0,50 %
Nejvyšší dosažená rychlost
98

Vyhodnocení měření v ul. Dr.Janského od 28. 5. -4. 6. 2014
Celkový počet vozidel
14136
Počet vozidel ve směru do Mokropes
6683
Počet vozidel ve směru do Černošic
7453
Počet vozidel ve směru do Mokropes - víkend
783
Počet vozidel ve směru do Černošic - víkend
817
Celkový počet vozidel která překročila NPR
6539 46,25 %
Vozidla jedocí do 30 km/hod.
353
2,50 %
Vozidla jedoucí do 40 km/hod.
943
6,80 %
Vozidla jedoucí do 50 km/hod.
6301
44,60 %
Vozidla jedoucí do 60 km/hod.
5268
37,30 %
Vozidla jedoucí do 70 km/hod.
1024
7,30 %
Vozidla jedoucí do 80 km/hod.
184
1,40 %
Vozidla jedoucí více než 80 km/hod.
63
0,10 %
Nejvyšší dosažená rychlost
112

Vyhodnocení měření v ul. Karlštejnská od 1. 5. - 8. 5. 2014
Celkový počet vozidel
9.083
Počet vozidel ve směru do centra
4.533
Počet vozidel z centra
4.550
Počet vozidel ve směru do centra - víkend
1.011
Počet vozidel z centra - víkend
1.015
Celkový počet vozidel která překročila NPR
5124
Vozidla jedocí do 30 km/hod.
133
Vozidla jedoucí do 40 km/hod.
438
Vozidla jedoucí do 50 km/hod.
3388
Vozidla jedoucí do 60 km/hod.
3647
Vozidla jedoucí do 70 km/hod.
1138
Vozidla jedoucí do 80 km/hod.
250
Vozidla jedoucí více než 80 km/hod.
89
Nejvyšší dosažená rychlost
116

Vyhodnocení měření v ul. Zdeňka Lhoty od 19. 3. do 27. 3. 2014
Celkový počet vozidel
2378
Počet vozidel ve směru na Mokropsy
1498
Počet vozidel ve směru na Černošice
880
Počet vozidel ve směru na Mokropsy - víkend
300
Počet vozidel ve směru na Černošice - víkend
119
Celkový počet vozidel která překročila NPR
537 22,58 %
Vozidla jedocí do 30 km/hod.
274
11,50 %
Vozidla jedoucí do 40 km/hod.
611
25,70 %
Vozidla jedoucí do 50 km/hod.
956
40,20 %
Vozidla jedoucí do 60 km/hod.
437
18,40 %
Vozidla jedoucí do 70 km/hod.
88
3,70 %
Vozidla jedoucí do 80 km/hod.
6
0,25 %
Vozidla jedoucí více než 80 km/hod.
6
0,25 %
Nejvyšší dosažená rychlost
88

56,41 %
1,50 %
4,90 %
37,30 %
40,20 %
12,50 %
2,60 %
1,00 %

11

z radnice

Názory zastupitelů

Poděkování a několik návrhů
Rádi bychom touto cestou poděkovali našim
voličům za podporu, díky které jsme získali
dva mandáty v zastupitelstvu města. Na základě zkušeností z členství v komisích v minulém
volebním období přicházíme s několika návrhy, které jsou v jiných městech běžné a které mohou přispět k lepší spolupráci napříč
zastupitelstvem.
1. Navrhujeme zřízení pracovní skupiny
(nebo komise) pro územní plánování. Ta by se
měla zabývat:
a) diskusí nad urbanismem města, zejména

centrálních částí a veřejného prostoru;
b) koordinací územního rozvoje v rámci regionu, což se týká zejména plánování dopravních
cest. Za zásadní považujeme dialog s Hlavním
městem Prahou a organizacemi, které se podílejí na přípravě změn na trati;
c) spoluprací s radou města na stavebních
akcích většího rozsahu. Zejména na přípravě
zadávací dokumentace;
d) posuzováním významnějších staveb v našem městě.
2. Na schůzkách odborných komisí se pro-

jednávají aktuální záležitosti týkající se dění ve
městě a výstupy z těchto jednání jsou často
podkladem pro rozhodování městské rady.
Navrhujeme, aby záznamy z pracovních skupin
a komisí byly přístupné na stránkách města.
3. Informační list by měl nabízet více prostoru pro diskuzi zastupitelů i širší veřejnosti,
navrhujeme např. vznik pravidelné rubriky „pro
a proti“. Tato rubrika, kde by se prezentovaly
různé postoje k předem danému tématu, by
diskuzi ve městě mohla prospět.
Za sdružení Trojlístek Jakub Špetlák

z města a okolí

Adventní výlet
za vánočními trhy
do města Linz
v Rakousku
Kdy: čtvrtek 11. 12. od 7.00
Kde: sraz na parkovišti u DPS, případně u nádraží Černošice
Pro letošní rok bude posledním výletem
pro seniory, který pořádá odbor Dům
s pečovatelskou službou, návštěva rakouského města Linz, kde navštívíme
centrum a adventní trhy. Pro výlet máme
zajištěného průvodce, který nám cestou sdělí informace o městu Linz a dále
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,
poté pojedeme směrem k vlakové zastávce Černošice, kde bude také možné přistoupit. Příjezd do města Linz je naplánován okolo 11 hodiny, odjezd zpět v 16.00
hodin, 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 osobně v DPS.
(Závazné přihlášky přijímáme do 10.
listopadu 2014 na výše uvedeném čísle
nebo osobně, a to mezi 13.00 a 15.00
hodinou).
Podmínky k přihlášení na výlet:
Platný občanský průkaz, na který je
možné vycestovat do zahraničí, případně
platný cestovní pas. Doporučujeme si vzít
s sebou několik eur.
Miroslav Strejček
vedoucí odboru DPS
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-- Kapacita společenské místnosti byla zaplněna do posledního místa --

Oslavili jsme Mezinárodní den seniorů
Ve středu 1. října se odbor Dům s pečovatelskou
službou připojil již k 4. mezinárodnímu dni seniorů a připravil pro 50 pozvaných seniorů příjemné
odpoledne ve společenské místnosti DPS. Pozvání přijal také pan starosta Filip Kořínek, který
se seniory strávil část odpoledne a popřál všem
mnoho zdraví do dalších let. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno drobné pohoštění, pří-

Setkání seniorů
Kdy: pondělí 10. 11. ve 14.00
Kde: komunitní centrum MaNa, Komenského 2018 (naproti kostelu)
Již 9. setkání Všech dobrých lidí – seniorů
proběhne druhé listopadové pondělí opět
v centru MaNa.
Opět si zde můžete popovídat, pobavit se,
ale i poznat své sousedy z blízkého okolí,
které denně potkáváte na ulici, v obchodech

pitek a jako dárek květina. Celé odpoledne bylo
doprovázeno živou hudbou na přání, kde většina
seniorů si zazpívala svoji oblíbenou písničku.
Připomínáme, že další posezení s živou hudbou se uskuteční třetí středu v měsíci, tj. 19. 11.
od 14 hodin.
Miroslav Strejček

a rádi byste si s nimi pohovořili. Setkání po
prázdninách ozdobila přednáška ing. Huberta Poula na téma 1. světové války. O měsíc
později si lidé mohli prohlédnout výstavu
k uctění památky válečných obětí.
A tentokrát nás čeká prohlídka černošického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Průvodcem bude opět pan Hubert Poul. Poté se
v MaNě bude konat posezení u kávy a čaje.
Přijďte, jste vítáni.
Alena Štěpánková, koordinátor setkání

z města a okolí

Poděkování za Seniorbus
Chceme tímto poděkovat panu starostovi Filipu Kořínkovi a paní Aleně
Štěpánkové za hezké jednání a rychlé vyřešení naší prosby.
Scházíme se ve středisku MaNa, které nám, černošickým občanům, bez ohledu na to, jaké jsme víry či politické příslušnosti, bezplatně propůjčuje římskokatolická farnost. Probíráme věci, které nás
zajímají, a za nejakutnější jsme považovali dopravu s těžkými nákupy.
Byla navržena trasa mikrobusu, na schůzku s námi přišel pan starosta,
vyslechl požadované, nemeškal a zařídil. Jezdíme s taškami do kopce,
je to milé a šlo to rychle. Děkujeme.
Společenství seniorů, MaNa

Generálka Rybovky
Zapište si do diářů! Generální zkouška sboru a orchestru na štědrovečerní provedení České mše vánoční J. J. Ryby v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Černošicích, proběhne v neděli 21. 12. 2014 od 18 do
20 hodin v komunitním centru Mana naproti kostelu.

Je tu druhá polovina oslav
60 let ZUŠ

© Tereza Lochmannová

Magdaléna Voldřichová

Kdy: sobota 8. 11.
v 18.00
Kde: Kulturní sál na
Vráži
Festival 60 let ZUŠ Černošice a Roku české hudby probíhá již od září a skončí v prosinci.
Dva koncerty jsou za námi a dva před námi – jsme tedy přesně v polovině oslavy.
Oba uplynulé koncerty, zahajovací koncert a koncert české duchovní hudby, se těšily velkému zájmu veřejnosti. Proto doufáme, že
rovněž ty dva nadcházející přilákají uměnímilovné černošické i přespolní publikum.
Čeká nás listopadový koncert žáků, učitelů a absolventů ZUŠ, který proběhne v sobotu 8. 11. 2014 od 18.00 v Kulturním sále na Vráži.
Můžete se těšit na jedinečné setkání současných i bývalých žáků ZUŠ
a jejich učitelů. Uvidíte jak žáky hudebního, tak i tanečního oboru.
V prosinci nás čeká poslední a závěrečný koncert s podtitulem Vánoční nálady, který se uskuteční v sobotu 13. 12. 2014 od 15.30 hodin v Club Kinu. Zde se opět představí především soubory působící
při ZUŠ Černošice.
Zveme vás na oba koncerty. Více o festivalu 60 let ZUŠ Černošice
najdete na www.zuscernosice.cz/60.
Za ZUŠ Černošice Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz, www.facebook.com/zuscernosice

Ohlédnutí za oslavou 100 let
včelaření v Černošicích a okolí
Včelaření v Černošicích a okolí začalo být organizované v roce 1914 založením Včelařského spolku. Letos tedy uplynulo právě 100 let nepřetržité
činnosti této včelařské organizace, která dokázala (i když pod různými názvy a ne vždy za příhodných podmínek) neustále pracovat pro úspěšné
pokračování zájmového včelaření.
Základní organizace Českého svazu včelařů Černošice, jako pokračovatel v tradici spolkové činnosti, proto uspořádala důstojnou oslavu tohoto významného výročí. A také vydala Almanach, volně popisující historii a činnost
Základní organizace. Almanach je ještě v omezeném množství k dispozici
v ZO Černošice. Samotná oslava probíhala na třech místech.
Výstava
V kulturním sále Kulturního střediska na Vráži proběhla Včelařská výstava
s ukázkami historických a současných včelařských pomůcek, s promítáním
instruktážních filmů o životě včel a instruktážními panely názorně ukazujícími činnost včel a činnost včelaře v různých ročních obdobích. Jako welcome drink se ovšem nepodával sekt, ale stylově jsme každému dospělému
návštěvníkovi výstavy nabídli pohárek medoviny s možností výběru ze čtyř
chutí. Případné otázky mohli návštěvníci probrat s přítomnými včelařskými
odborníky.
Mezi exponáty byla mimo jiné instalována binokulární lupa a spolkový
mikroskop, s jejichž pomocí mohli zájemci vidět detaily např. včelího oka,
žihadla, křídel, nožiček aj. Takové pozorování se líbilo hlavně dětem. Nechyběl ani prosklený pozorovací úl, osazený živými včelami a také jedno
živé mraveniště; tyto exponáty byly předmětem velkého zájmu a byl k nim
poskytován kvalifikovaný výklad. Bohužel volný termín sálu byl pouze v sobotu, a tak nebyla možná organizovaná návštěva výstavy žactvem základních škol.
Koncert
Ve velkém sále modlitebny Církve Bratrské na Vráži poté následoval
Slavnostní koncert ke stému výročí černošické včelařské organizace. Na
koncertě zazněla mistrovská díla skladatelů ze 17. a 18. století, perfektně
přednesená sopranistkou Barbarou Sojkovou za varhanního doprovodu
Evy Bublové.
Slavnostní schůze
V salónku restaurace U Lípy pak jako poslední část proběhla slavnostní
schůze Základní organizace Českého svazu včelařů Černošice. Zde jsme
zhodnotili naši činnost v uplynulém období. Při této příležitosti byly zasloužilým členům uděleny Pamětní plakety ke stému výročí organizace.
Oslavy stého výročí spolkové činnosti včelařské organizace Černošice
proběhly za průměrného zájmu včelařské i nevčelařské veřejnosti. Výstavu navštívili také předseda a tajemník Republikového výboru českého
svazu včelařů. Výstava nebyla koncipována jako prodejní s nabídkou včelích produktů, což bylo některými návštěvníky považováno za nedostatek.
Včelaři z Černošic a okolí vstupují s optimismem do další stovky let svojí
činnosti.
Jindřich Hašek, ZO ČSV Černošice

inzerce

Mateřské centrum Tam Tam Mraveniště pořádá

Svatomartinský
lampiónový průvod
KDY: sobota 8. 11. v 16.30
KDE: s raz u lávky pod černošickým nádražím
Mateřské centrum Tam Tam Mraveniště pořádá již tradiční lampiónový
průvod. Povedeme ho přes lávku Dolními Černošicemi. Společně zapálíme svatomartinskou svíčku a podělíme se o rohlíčky. Průvod je vhodný
i pro malé děti v kočárku.
Těšíme se na viděnou!
Za MC Tam Tam Mraveniště Lenka Divišová
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Ivana Černíková zabodovala na mistrovství ČR v nordic walkingu
V polovině září se v Jeseníkách konalo historicky první otevřené mistrovství ČR
v nordic walkingu, známém také jako severská chůze, nebo chcete-li prostě chůze
s holemi. Pro 3. místo v kategorii žen si „došla“ Ivana Černíková, která žije v Černošicích a ve svém profesním životě se věnuje fyzioterapii. Kromě umístění na stupních
vítězů si ze závodů odnesla také mnoho dojmů, o které se s námi podělila.
XX Jak takový závod vlastně probíhá?
Všichni startovali současně. Na noze jsme měli
připnutý čip, který zaznamenal přesný čas startu a projití cílem každého soutěžícího. Okruh
byl dlouhý 5 km. Děti šly jeden, dospělí okruhy
2. Na správnou techniku chůze dohlíželi traťoví
komisaři.
Terén byl celkově náročný. První třetina trasy
prudce stoupala už od startu. V druhé třetině
okruhu jsem se už více cítila jako doma, protože
kopec byl už jen mírný a postupně přecházel v rovinu. Poslední třetina se vyznačovala výrazným
klesáním. Pár dní před závody bohužel došlo vlivem vytrvalých dešťů k podmáčení a navíc rozježdění cesty lesní technikou. Bezvadné však byly
děti, kterým vůbec nevadilo, že se boří blátem,
naopak si to dokázaly naplno užít.
XX A jak se šlo vám?
První kolo pro mě bylo náročné. Po dlouhém čekání v chladném počasí mi chůze do krpálu dala
zabrat. V druhé polovině prvního kola jsem už měla
svaly dostatečně prohřáté a šlo se mi tak mnohem
lépe. Následné prudké klesání rozblácenou lesní cestou udržení si závodního tempa nějak neusnadňovalo. V druhém kole mi náročné úseky
ubíraly síly, ale nakonec jsem cílem prošla i po
druhé a navíc s hřejivým pocitem, že jsem v závodě překonala především sama sebe. Umístění na
3. místě pro mě bylo příjemné překvapení.
XX Myslím, že nejeden čtenář slyší o závodech v nordic walkingu poprvé…
Je pravda, že u nás zatím není nordic walking
zdaleka tak populární, jako třeba v sousedním
Polsku. Tam se letos závodů zúčastnilo celkem
800 soutěžících, z toho 300 dětí! Věřím, že i v
České republice postupně získá severská chůze
na oblibě. Chůze s holemi je totiž příjemná pohybová aktivita, které se může věnovat každý bez
ohledu na věk či tělesnou zdatnost. Navíc působí velmi pozitivně na náš pohybový aparát a také
zvyšuje fyzickou kondici. Proto jsem se rozhodla
tento sport také podpořit.

XX Jak?
Ve spolupráci s ČKNW se v rámci Nordic Walking
Tour podílím na přípravě některých tras a instruktáží správné techniky, zejména ve Středočeském
kraji. Pravidelně každý víkend také pořádám
v Černošicích a okolí zhruba 10 kilometrové výlety s výukou správné techniky nordic walking
a doprovodným cvičebním programem.
XX Co přivedlo ke sportovní chůzi s hůlkami
vás?
Tak tenhle příběh začal už v ordinaci dětské lékařky, když mi řekli, že mám vadné držení těla a diagnostikovali mi skoliózu páteře. Rehabilitační cvičení se od té doby stalo běžnou součástí mého
života. A přivedlo mě to i k práci fyzioterapeutky.
Moje potíže se zády se výrazně zhoršily, když se
mi narodila dcera. Dojíždět na speciální cvičení
a rehabilitace jsem neměla čas. Tak mě napadlo
zkusit svižnou chůzi se sportovními hůlkami. To
jsem ještě netušila, jak mocné nástroje ve svých
rukou držím! Už po prvních procházkách jsem cítila úlevu od bolestí.
XX Čím to, že de facto obyčejná chůze dokáže člověku takhle pomoct?
Je to docela jednoduché. Při správné technice
zapojíme až 90 % svalů těla a díky rozsáhlému
pohybu paží rozhýbeme trup do rotace, zpevníme
břicho a hluboké svaly obepínající páteř, uvolníme
šíjové svaly a bedra, výrazně zvýšíme energetický
výdej. Při chůzi bez hůlek tohoto efektu nedosáhneme. Severská chůze má tedy uplatnění v prevenci bolestech zad a také je vhodnou sportovní
aktivitou pro ty, kteří chtějí hubnout, vytvarovat si
postavu, zlepšit si celkovou fyzickou kondici a být
v psychické pohodě. Nordic walking je vhodný
i pro ty, kteří mají například potíže s klouby dolních končetin, protože je díky hůlkám můžete
odlehčit až o 30 %, což je zhruba třetina celkové
hmotnosti!
XX Jak často je třeba podniknout takovou
procházku, aby měla ten správný efekt?
Abychom dosáhli popisovaného efektu, stačí vy2x FOTO: archiv I. Černíkové

-- Na sportovní procházky si Ivana Černíková
najde čas i při péči o své dvě děti. --

razit 2x až 3x v týdnu na 30 minut. Já osobně
mám na nordic walkingu ráda také to, že nejsem
vázaná časem a mohu vyrazit klidně až večer
nebo brzy ráno či o víkendu. A je možné ho provozovat celý rok.
XX Poraďte začátečníkům – jak si vybrat
správné hole?
Při výběru hůlek je třeba vzít v potaz dva základní aspekty – správná výška hole a rukavička.
Při správné výšce hole svírá loketní kloub pravý
úhel. Pokud si kupujete hůlky bez možnosti vyzkoušení, správnou výšku hůlek spočítáte tak, že
vynásobíte výšku vaší postavy v cm koeficientem
0,68. Takže měříte-li 170 cm, vaše velikost hůlky
je 115 cm (165x0,68=115).
Neméně důležitá je rukavička, kterou připevníte suchým zipem kolem zápěstí (podobně jako
hole na běžecké lyžování). Rukavička vám umožní se od hůlky odrazit a v zapažení jí pustit! Obyčejné poutko trekové hole (podobné jako u holí
na sjezdové lyžování) by vám neumožnilo se od
hůlky dostatečně odrazit a pustit ji z ruky ve fázi
zapažení.
XX Důležité asi bude i správné oblečení
a obuv, že?
Není nutné pořizovat si speciální sportovní oblečení. Důležité je, abyste se cítili pohodlně. Vzhledem k tomu, že se při chůzi zapotíte, mělo by být
prodyšné a také by vás nemělo v pohybu nijak
omezovat. Obuv na nordic walking by měla být
sportovního charakteru, nízká a hlavně pohodlná.
Vybírejte boty spíš s tenčí podrážkou, která vám
zajistí přirozenější kontakt plosky s terénem.
XX A ještě otázka na závěr. Zmínila jste,
že pořádáte víkendové procházky s výukou správné chůze se sportovními hůlkami.
Kde o nich případní zájemci mohou najít
informace?
Kalendář akcí, ale i mnohé další informace o nordic walkingu najdete na mém webu: www.chuzeprozdravi.cz.

-- Na víkendové vycházky se sportovními hůlkami se můžete přihlásit i vy. --
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Co nového ve škole?

FOTO: ZŠ Černošice

• Od 29. 9. se nám podařilo začlenit naši školu do projektu na podporu
jazykového vzdělávání žáků. Projekt je financovaným z prostředků EU
a mohli jsme do něj zařadit pouze tři třídy. Zde v rámci jedné vyučovací hodiny působí jak učitel daného vyučovacího předmětu, tak rodilý
mluvčí, který se na hodiny připravuje na základě tematických plánů, jež
vypracovali naši učitelé. Rodilí mluvčí společně s českým metodikem do
školy dochází pravidelně každé pondělí. Nyní pracujeme pouze se třemi
třídami, ale dopad na vzdělávání v naší škole bude do budoucna rozhodně širší, neboť hlavní přínos je spatřován právě ve vzdělávání učitelů –
jak efektivně začleňovat angličtinu do ostatních vyučovacích předmětů,
jak využívat metodu CLIL apod.
• Pozadu nezůstává ani moderní technika. Někteří žáci naší školy se zapojí do vzdělávacího programu „Kokořínskem s tablety“. Jde o vzdělávání v oblasti přírodních věd s využitím tabletů a GPS navigace. Nasbíraná
data budou žáci následně zpracovávat ve škole za pomoci odborníka
z Akademie informačních dovedností. Od vzdělávací akce si slibujeme
zatraktivnění výuky a motivování žáků k učení.
• Začátkem října nám přivezli tolik očekávané nové šatní skříňky. Každý
žák II. stupně tak má konečně vlastní prostor pro ukládání svých věcí.
Skříňky budou využitelné i v budoucnu v prostorách centrálních šaten.
FIE pozvánka.notebook
October 16, 2014
• Škola
žádala s nárůstem počtu žáků o navýšení kapacity,
a to ze současných 800 žáků na 950 žáků.
• V sobotu 4. 10. se do naší školy přišli podívat bývalí žáci – absolventi
1964 – společně jsme hovořili o škole „tenkrát a nyní“, někteří poznávali

Slyšeli jste o
Feuersteinově instrumentálním
obohacování?

„své“ třídy, fotili se, jiní se podivovali nad novým technickým vybavením
a nad pěknými prostorami školy.
Pozvánka
Na poslední víkend v listopadu plánujeme adventní odpoledne propojené s tvorbou vánočních dekorací a se zpíváním pod rozsvíceným vánočním
stromem. Celá akce se uskuteční v prostorách hlavní budovy školy. Podrobnější informace budou včas vyvěšeny na webových stránkách školy.
Romana Lisnerová, ředitelka ZŠ Černošice

Skokan roku 2013/2014
15. 10. byl vyhlášen „Skokan roku 2013/2014“ – což byl ještě náš
starý rest vůči žákům. Akce proběhla celoškolně od 9 hodin, moderovaná byla našimi žáky. Současně bylo vyhlášeno zaměření tohoto
školního roku, a to ve znamení fair play.

Práce s pracovními listy(instrumenty)

rozvíjí schopnosti:

Romana Lisnerová

soustředit se
vytvářet pracovní strategie
analyzovat
rozvíjet slovní zásobu
upevňovat sebedůvěru,...
Přijďte 3. 11.

-- Žáci mají od října nové šatní skříňky. --

2014 v 17:30

do ZŠ v Černošicích , Pod Školou 447,
rádi vám o této metodě řekneme více.

Listopad v mateřském centru
Mraveniště
1

• 7. 11. Lampiónové mraveniště – Blíží se Svatomartinský lampiónový průvod a my si na něj přichystáme fešácký lampiónek.
• 14. 11. Zářivé mraveniště – Venku fouká,
ale nám to nevadí. V Mraveništi nás čekají říkadla, písničky, hračky a tentokrát si budeme
vyrábět podzimní svícínek.
• 21. 11. Dračí mraveniště – Co takhle dračí
pohádka, tvoření i dračí dovádění.
• 28. 11. Podzimní mraveniště - Jů, jak je podzim barevný. A víte, kdo spinká pod listím? Přijďte si o tom s námi
popovídat a ještě si vyrobit krásné obrázky z listí.
MC Mraveniště můžete navštívit každý pátek vždy od 9 do 11 hod.
v 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.

-- Ocenění získali žáci a žákyně, kteří díky své píli dokázali nejvíce
zlepšit svůj prospěch. -2x FOTO: Petr Kubín

Lenka Divišová
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Černošice porazili Spartu

FOTO: SK Černošice

Stejně jako v minulé sezoně vstoupil letos černošický „A“ tým mužů
úspěšně do soutěže Krajské ligy. Po 5 odehraných kolech vybojovali
3 vítězství a utržili 2 prohry, kde výhra ve Vlašimi byla po dlouhé době
úspěchem.
Kádr doplnili noví hráči Mahel, Petráček a Mráz. I nadále však zůstává prioritou dávat šanci odchovancům černošického hokeje. Letošním
cílem našich hráčů je dostat se do PLAY OFF a postoupit mezi první
4 týmy.
Velkou perspektivou černošického hokeje jsou úspěchy mladších žáků, kteří vedou skupinu i díky výhře 8:6 nad Sparťanským
velkoklubem.
Nábor malých hokejistů
I v letošním roce probíhají pravidelné nábory mladých hokejistů chlapců i dívek od 5–10 let, jejich tréninky jsou vedeny zkušenými trenéry
každé úterý a čtvrtek od 15 do 16 hodin a v neděli od 8 do 9 hodin.
Naší filozofií je učit děti nejen správné technice bruslení, přihrávání
a střelbě, ale aby hokej byl především hrou, zábavou a mladé hokejisty
vychovával pro život, učil je vyhrávat ale také vyrovnat se s prohrou.
Přijďte se podívat na zápas
Fanděte černošickým hokejistům, sledujte výsledky a vyhrávejte zajímavé ceny! Tento rok jde každá vstupenka do slosování o hodnotné
ceny ve spolupráci s restaurací - Zimní stadion.
HOKEJ je to co nás spojuje! Tak přijďte a podpořte náš tým.

-- Mladší žáci zvítězili nad sparťanským velkoklubem 8:6. --

Informace o termínech utkání jsou na našich webových stránkách. Aktuální termíny zápasů a více informací naleznete na
www.sk-cernosice.cz.
Veřejné bruslení
Příznivci ledního bruslení jsou vítáni s celou rodinou na Zimním stadionu každou středu, sobotu a neděli od 13.30 do 15.30. Těšíme
se na Vás!
Za SK Černošice
Pavlína Tylková

2x FOTO: M. Krob

-- Závody si užili všichni soutěžící, dospělí i děti. --

Podzimní rybářské závody
Letošní již třetí ročník rybářských závodů pořádaných místní organizací
Českého rybářského svazu Černošice se konal ve dvou termínech. Dne
20. 9. pro dospělé a sobota 27. 9. byla určena pro kategorii děti ve věku
9-16 let.
Dospělí nachytali velké množství bílé ryby, cejnů, karasů a padouství.
Největší ulovenou rybou byl cejn velký o délce 52 cm. Vítězem kategorie
dospělí byl Ondřej Elich, kterému tímto gratulujeme!
Následující sobota byla ve znamení dětské kategorie. Po vylosování míst měli závodníci 20 minut na vybalení věcí před samotným závodem. Již dle příprav a množství různých krmných směsí bylo znát, že

děti závody rozhodně nepodcenily. Od startu braly ryby hodně intenzivně
ve všech sektorech a vzhledem k pravidlům závodu, že každá ryba bude
ihned po změření vrácena vodě, se muselo pět rozhodčích pořádně otáčet, aby stíhali měření ulovených ryb. Během závodu bylo uloveno i pár
pěkných kaprů, kteří dokonale prověřili závodníky v technice zdolávání
ryb. Sobotní dopoledne se velice vydařilo a byla radost pozorovat nadšení a spokojenost ve tvářích malých rybářů. Po rozdělení cen a pohárů
se staly letošní závody minulostí. A nám nezbývá než se těšit na příští,
již čtvrtý ročník Černošických závodů.
Za MO Černošice David Šimčík

inzerce

Prořezání a kácení stromů z lana
Střechy, okapy, fasády a jiné práce ve výškách

Oční ordinace Radotín MUDr. Jany Brychtové oznamuje:
MUDr. Gáffor již u nás neordinuje,
nastoupila (pátky) MUDr. Lenka Faitová.

Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz

Zároveň sdělujeme, že služby naší optiky jsou přístupné i pacientům jiných očních lékařů, přijímáme poukazy všech pojišťoven.
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Ohlédnutí za výstavou Oči očima Pavla Štechy
Výstava nám připomenula nedožité 70. narozeniny významného fotografa a pedagoga, který nás jako jeden z prvních seznamoval s místní
kvalitní architekturou.
Připomeňme si jeho život a dílo. Pavel Štecha
(1944–2004) vystudoval katedru fotografie na
pražské FAMU, kde následně působil jako pedagog - vedl dokumentaristická cvičení a v roce
1990 byl jmenován proděkanem pro zahraniční
styky. Přednášel a vedl semináře doma i v zahraničí. V roce 1993 založil ateliér fotografie na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Jeho fotografie jsou zastoupeny ve světových sbírkách
i mnoha publikacích.
Dnes vznikne za den asi 350 miliónů fotografií. Většinu z nich čeká zapomnění. Neplatí
to o fotografiích, které nám zanechal Pavel Štecha. Jeho zastavení v čase nejsou náhodná,
zachycují významné okamžiky tak, že k nám pro-

FOTO: archiv autora

mlouvají i po mnoha letech. Stačí si zadat do vyhledávače jeho
jméno a máte do rána co číst
a prohlížet.
V Galerii Mokropeská kaplička
se ještě v těchto dnech můžete
setkat s jeho posledním projektem OČI, který nestačil dokončit.
Po těžké nemoci nás opustil skvělý člověk, velký talent, skromný,
pokorný a kritický ke své práci.
Vynikal darem lidem naslouchat a spojovat je, ač
byli různých profesí a třeba i odlišných názorů
a to na akademické půdě i při sportu.
Ivan Látal

-- Fotograf Pavel Štecha -Pozn.: Přesný termín ukončení výstavy bude dle
počasí (fotografie nesmí navlhnout). V případě
zájmu o návštěvu můžete její trvání ověřit u pana
Ivana Látala na telefonu: 603 176 523.

Vyprávění starého vlka
aneb Pravda o Karkulce

FOTO: archiv divadla

-- Tahle pohádka bude tak trochu jinak, než ji znáte. --

Kdy: neděle 9. 11. v 16.00
Kde: Club Kino
Mají vaše ratolesti rády klasické pohádky?
Pak je vezměte druhou listopadovou neděli
do Club Kina na pohádku o Karkulce. I když
tato bude tak trochu jiná.
Také jste se už mnohokrát zamýšleli nad
tím, proč zlý vlk nesežral Karkulku rovnou při
prvním setkání? Proč nejdřív hledal nějakou
chaloupku? A mohl pak Karkulku vůbec ještě sežrat, když už předtím sežral babičku?
A byl vůbec vlk zlý? Na všechny tyto otáz-

ky odpoví nejnovější kus Divadla Koňmo.
Soubor často kombinuje činohru s loutkovým herectvím, hudební doprovod pak
obstarává pomocí opravdových hudebních
nástrojů. Pravou tvář představení zpravidla
získává až v kontaktu s konkrétním divákem
a prostředím.
Stává se tak velmi živým organismem
s prostorem pro improvizaci.
Jednotné vstupné 70 Kč. Zve město
Černošice.
Pavel Blaženín

Džezvica aneb melodie z Balkánského poloostrova
Kdy: čtvrtek 8. 11. ve 20.00
Kde: Club Kino
Podzim je v plném proudu a za chvíli ho vystřídá zima. Na moře už můžeme jen vzpomínat.
FOTO: archiv kapely

Třeba při koncertu mladé pražské kapely Džezvica. Ta se totiž ve své hudbě inspiruje rytmy
a melodiemi z Balkánského polostrova a jeho
okolí.

K typické představě balkánské dechovky má
ovšem Džezvica daleko – čerpá z ní část inspirace, ale hraje svým, odlišným stylem. Přispívá
k tomu i nástrojové obsazení kapely – tvoří ji
akordeon, kytara, cajon, violoncello, viola,
klarinet a příčná flétna. V jejích aranžích uslyšíte písně z Makedonie, Bulharska, Srbska,
Chorvatska, ale třeba i Maďarska, Rumunska
a Řecka, které se snaží interpretovat vlastním
způsobem. Každý z členů kapely pochází z jiného hudebního prostředí – od klasické hudby
přes world music, swing, gospel či folklor –
a svoje zkušenosti využívají v tvorbě Džezvici.
Repertoár kapely sahá od teskných balad až
po svižné a rytmické skladby. Charakteristický
zvuk přitom tvoří charismatický ženský trojhlas
využívající fúze evropské a orientální hudby
a dynamické liché rytmy.
Vstupné 120 Kč. Na koncert zve město
Černošice.
Pavel Blaženín
-- Repertoár kapely sahá od teskných balad až po
svižné a rytmické balady. -17
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Skulina v čase

-- z plakátu k představení --

Kdy: pátek 28. 11. ve 20.00
Kde: koncertní sál ZUŠ, Střední ul.
Na konci listopadu se můžete těšit na hudební
vystoupení věnované Československu, Tomáši
G. Masarykovi, zajímavé roli Hollywoodu v našich dějinách. Pořad písní převážně z filmů spojuje mluvený komentář čerpající inspiraci z výročí setkání T. G. M. a hollywoodských herců
v Lánech či reagující na historické a současné
události v kultuře a politice vůbec. Účinkující:
Anna Dushkina, Vladimír Franta, Vladimír Truc.
Přijďte si s námi zavzpomínat na „řvoucí léta dvacátá“ nazíraná komorním způsobem skrz skulinu
času.
Vstupné 120 Kč.
Pavel Blaženín

Paul Batto Jr. Duo
- blues, spirituals
& gospels
Kdy: pátek 21. 11. ve 20.00
Kde: Club Kino
Ač je Paul Batto Jr. (Slovinsko) znám především jako jazz-bluesový zpěvák a kytarista, začal svou hudební cestu zpíváním
gospelu. Když v roce 1987 odešel z rodného Slovinska, usadil se ve Švýcarsku
a deset let zpíval s americkou gospelovou
skupinou ABC (A Better Country). Paul se
nedávno rozhodl vrátit ke svým kořenům –
i když v trochu komornější podobě. Za doprovodu klavíristy Ondry Kříže vystupuje se
sbírkou tradiční nadčasové klasiky – blues,
gospelu, spirituálu a jazzových standardů.
Paul Batto Jr. se narodil v Lublani v roce
1994, založil kapelu Riverside Blues Band,
se kterou hrával nádherně čisté akustické
blues. S touto kapelou natočil tři CD.
Více: www.batto.org. Vstupné 150 Kč.

Parker/Parker/Prucnal Trio (USA/Polsko)
Kdy: středa 19. 11. ve 20.00
Kde: Club Kino
Modern jazz – trochu všeobjímající nálepka. Ale stylovému zařazení tria dokonale
odpovídá.
Přijďte na fantastickou americkou rytmiku
v čele s bubeníkem Kurta Ellinga! Trio hraje mix svých skladeb, široce ovlivněných
mnoha dalšími současnými hudebními styly
(funk, rap atd.) a také standardy ve vlastních
aranžích.
Frank Parker (USA – bicí) začal hrát v roce
1997 v Chicago Jazz Ensemble a bubnoval

též s Patricia Barber Group. V roce 1999 se
připojil ke kvartetu Kurta Ellinga, s nímž hrál
a nahrával pět let. Během své další kariéry
hrál s veličinami jako jsou Freddie Hubbard,
Randy Brecker, Roy Hargrove, Joe Lovano,
Bobby Watson, John Patitucci, Kevin Mohogany, Bob Sheppard, Arturo Sandoval
a Chris Potter. Na kontrabas bude hrát Mike
Parker (USA) a na altsaxofon Bartek Pruncal
(Polsko).
Více: www.mptheory.com. Vstupné 150 Kč.

FOTO: archiv Tria

Pavel Blaženín

Pěší pouť
do Třebotova
Kdy: pondělí 17. 11. ve 14.00
Kde: sraz u kostela v Komenského ul.
Výročí 25 let od svatořečení přemyslovské
princezny Anežky a začátku demokratických změn naší společnosti si připomeneme v pondělí 17. listopadu 2014 při pěší
pouti (asi 4 km) do farního kostela sv. Martina v Třebotově. Od černošického kostela
Panny Marie v Komenského ulici vyjdeme
ve 14 hodin. V 16 hodin bude v třebotovském kostele slavena mše svatá jako poděkování za dar svobody. Těšíme se, že se
k nám přidáte!
za farnost Lucie Poulová
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-- Bubeník Frank Parker hrál s mnoha hudebními veličinami. --
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
listopad
8. 11.

Ferenc Futurista ve vile Pod deštníkem II. aneb Dekadentní odpoledne, večer a noc

14.00–24.00, Vrážská 361

8. 11.

Svatomartinský lampiónový průvod

16.30, od lávky pod černošickým
nádražím

8. 11.

Oslavy 60 let ZUŠ – koncert žáků, učitelů a absolventů ZUŠ

18.00, kulturní sál na Vráži

8. 11.

Džezvica – hudba inspirovaná Balkánským poloostrovem

20.00, Club Kino

9. 11.

Vyprávění starého vlka aneb Pravda o Karkulce – pohádka pro děti

16.00, Club Kino

15. 11.

Narozeniny Club Kina Černošice

20.00, Club Kino

17. 11.

Pěší pouť do Třebotova

14.00, od kostela Nanebevzetí Panny
Marie

19. 11.

Parker/Parker/Prucnal Trio (USA, PL) – modern jazz

20.00, Club Kino

21. 11.

Paul Batto Jr. Duo (Slovinsko) – koncert blues, spirituals & gospels

20.00, Club Kino

27. 11.

Fernando Saunders - koncert

20.00, Club Kino

28. 11.

Skulina v čase – hudebně-dramatické vystoupení věnované nejen
Československu

20.00, sál ZUŠ, Střední ul.

30. 11.

Maxipes fFk – pohádka pro děti

16.00, Club Kino

30. 11.

Agnieszka Derlak Trio – jazzový koncert

20.00, Club Kino

1.12.

Melanie Scholtz – koncert jazzové zpěvačky

20.00, Club Kino

4. 12.

Pozdní sběr – koncert, kapela hraje převážně rockovou kytarovou
muziku

20.00, Club Kino

6. 12.

Mikulášské trhy

10.00–18.00, náměstí Centra Vráž

12. 12.

Vrážský BR.SAL. CUP – druhý ročník soutěže o nejlepší bramborový
salát

18.30, restaurace Pod lípou na Vráži

13. 12.

Oslavy 60 let ZUŠ – závěrečný koncert s podtitulem Vánoční nálady

15.30, Club Kino

19. 12.

Adventní koncert Ireny Budweiserové

20.00, Club Kino

prosinec

v okolí
listopad
2. 11.

Halloween v Modrém domečku – dlabání dýní a ochutnávka pravého 14.00–17.00, Řevnice
Halloweenského menu

17. 11.

Sametové setkání – symbolický průvod s bohatým programem u kavárny Modrý domeček

18.00, od zámečku v Řevnicích

23.-30. 11.

Květinové dekorace – tradiční prodejní výstava

Denně 12.00–19.00, sál Dr. Fürsta,
Dobřichovice

23. 11.

Pejsek a kočička čekají na Ježíška – divadélko pro děti, hraje Divadlo Antotnína Novotného

15.00, zámek Dobřichovice

29. 11.

Adventní trhy s bohatým doprovodným programem

10.00–18.00, zámek Dobřichovice

30. 11.

Karlštejnský královský advent

od 10.00, náměstí pod hradem Karlštejn

6. 12.

Mikulášská besídka

16.00, pivovar MMX Lety

6. 12.

Diskusní večer Josefa Klímy – spisovatel, reportér a místní rodák
pokřtí svou novou knihu Smrt podle druidů

18.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice

13. 12.

Dětský vánoční jarmark na zámku

12.00–17.00, zámek Dobřichovice

prosinec

Aktuální informace ke kulturním, společenským a sportnovním akcím
v Černošicích a okolí najdete na www.kultcernosice.cz.
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MELANIE SCHOLTZ - zrozena ke zpěvu

-- Symbolický průvod půjde 17. listopadu. --

SAMETOVÉ SETKÁNÍ
v Řevnicích

Kdy: pondělí 1. 12. ve 20.00
Kde: Club Kino
Zcela mimořádně si můžete užít také zcela
mimořádný zážitek v pondělí. Termíny českého turné Melanie Scholtz Quartet (JAR)
je totiž natolik vyprodané, že jiný termín již
nebyl možný. Nenechte si ujít tento hudební
bonbónek.
Melanie pochází z hudební rodiny, od pěti
let se učila na piano, od 16 let soukromě studovala zpěv. Svá školní studia zpěvu začala
na College of Music na Univerzitě Kapského
Města, kde absolvovala v roce 2000 v oboru „operní a jazzová pěvkyně“. Hned o dva
roky později pak vyhrála cenu „Best Jazz
Vocalist“. V letech 2004-2005 působila jako
lektorka jazzového zpěvu na domovské univerzitě (University of Cape Town) a aktivně
podporovala dílny a workshopy mladých či
začínajících jazzmanů. Své debutové album
s názvem „Zillion Miles“ nahrála v roce 2006.
Melanie je zde skladatelkou textů i hudby.

Druhé následovalo o tři roky později. Toto CD
nahrála s norským trumpetistou a producentem Olem Jornem Myklebustem.
Během své kariéry zpívala ve Španělsku,
Portugalsku, Nizozemí, Maroku, Norsku,
Švédsku a Rakousku, spolupracovala s mnoha hudebníky různých občanství i národností.
Kromě spolupráce s celou jihoafrickou jazzovou špičkou je třeba jmenovat norskou kapelu Inkala, belgického pianistu Jacka van Polla
a dvě jazzové veličiny, kterými jsou dodnes Al
Jarreau a Joe McBride.
MELANIE SCHOLTZ QUARTET již v Černošicích několikrát vystupoval a vždy to byl jedinečný zážitek, a proto věřím, že si na tento
koncert najdete čas i v pondělí 1. prosince.
Vstupenky na koncert zakoupíte za 150 Kč
v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 180 Kč na místě před koncertem. Zve město Černošice.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv zpěvačky

Kdy: pondělí 17. 11. v 18.00
Kde: s raz u zámečku v Řevnicích,
ul. Mníšecká
Modrý domeček, Městské kulturní středisko
a ZUŠ Řevnice si vás dovolují pozvat na akci
“SAMETOVÉ SETKÁNÍ” u příležitosti oslav 25.
výročí pádu totalitního režimu.
Uskuteční se stylově 17. listopadu 2014.
Symbolický průvod se přesune na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad k Modrému domečku, kde
bude následovat oslavný program včetně bohaté nabídky dobového občerstvení. Vystoupí zde
například děti z místní ZUŠ – kapela LES a děti
z pěveckého oddělení, Ondřej Hejma a sbor
Canto Carso. Svíčky, zapalovače a trikolory
s sebou!
Za občanské sdružení Náruč
Marie Hrdá

Nedělní pohádka:
Maxipes Fík
Kdy: neděle 30. 11. v 16.00
Kde: Club Kino
Legendární postava Maxipsa Fíka poprvé
ožívá nejen na obrazovkách televize, ale
i na jevišti. A poslední listopadovou neděli to
bude jeviště černošického Club Kina.
Divadlo Špílberg Brno jako první uvádí divadelní zpracování příběhů psa, který povyrostl
poněkud více, než je obvyklé. V inscenaci se
objeví postavičky známé z večerníčků i knižního vydání příhod hlavního hrdiny. Skladatel
Petr Skoumal doplnil toto divadelní představení zbrusu novými písničkami. Inscenace je
vhodná pro děti předškolního věku a prvního
stupně základních škol. Svým osobitým humorem však osloví i dospělé.
Na pohádku zve nejen děti město Černošice. Jednotné vstupné 70 Kč.
Pavel Blaženín
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-- Melanie Scholtz nejen zpívá, ale také skládá hudbu i texty. --

pokračování ze str. 1

FOTO: archiv pořadatelů (2013)

Mikulášské trhy
Program
11.00 – 15.00	Mikulášská dílnička
(ve vytápěném stanu
na náměstí)
12.00 Buchty a loutky – Andělíček
Toníček (kulturní sál)
14.00 O dvanácti měsíčkách (kulturní sál)
15.00 C
 horu Angelus (ve vytápěném stanu na náměstí)
13.00 – 16.00 	Kejklíř a kouzelník
(na náměstí)
16.00 M
 ikuláš a čert rozsvítí vánoční strom za doprovodu dětského hudebního sboru
MIFUN (náměstí)
16.30 Ohňová Show

z města a okolí

Pod tlakem: pásmo diskusních večerů
Kdy: každou středu od 5. 11. do 3. 12.
od 19.00
Kde: modlitebna Církve bratrské
- Hradecká 2192, naproti Tesco
Pásmo diskusních večerů pro širokou veřejnost.
Aktuální společenské téma. Erudovaný řečník zakotvený v křesťanské tradici. Osobní zkušenost.

19. listopadu - KRIZE VÍRY
Je Evropa v období post-křesťanském? Co je
a co není „krize víry“? Může být osobní i společenská „krize víry“ východiskem k novým začátkům? Na tyto otázky se pokusí odpovědět Mgr.
Pavel Paluchník, kazatel Církve bratrské a učitel
na VOŠ teologické a sociální v Praze.

5. listopadu - PRÁVO NA OBRANU
Kdy vzniká právo na obranu sebe, našich blízkých a vlasti? Existuje něco jako spravedlivá válka? Jak se křesťanství dívá na otázku užití síly?
Na tyto a jiné otázky odpoví Mjr. Mgr. Miloslav
Kloubek, kaplan Armády ČR (od r. 1998). Absolvoval zahraniční mise při KFOR či v Kuvajtu.
Kazatel Církve bratrské.

22. listopadu
- KONFLIKT JAKO PŘÍLEŽITOST
Konflikty jsou normální součástí našich vztahů
i každého manželství. Vážné konflikty jsou hrozbou. Jak řešit širší souvislosti konfliktu? Co to
je transformační konflikt? Jak taková proměna
vypadá? Na tyto a další otázky odpoví Ing. Pavel Raus,
M.A. Clin Psy et M.A. Theol,
psychologický a pastorační poradce pro manželství
(Parakletos).

12. listopadu - MUČIVÝ TLAK PRÁCE
Jak se vyrovnat s tlakem na kvalitu, výkon, časovou náročnost a nesení zodpovědnosti? Jak
se bránit syndromu vyhoření? Jak skloubit pracovní a rodinný život? Kdy se z práce stává spíše prokletí, kdy naopak radost? Na tyto a další
otázky odpoví MUDr. Aleš Hejlek, primář oddělení pracovního lékařství v Nemocnici České
Budějovice.

26. listopadu - EKOLOGICKÁ KRIZE
Jak se dívat na stav životního
prostředí? Mají být občané
včetně křesťanů „zelení“?

-- Kytarista a zpěvák Fernando Saunders patří
mezi vyhledávané muzikanty. --

3. prosince - INTERNETOVÁ DŽUNGLE
A NAŠE DĚTI
Internet je dobrý sluha, ale zlý pán. Jedno z jeho
nebezpečí je, že útočí na ty, kdo jsou nejvíce
zranitelní - na děti. Jak? Dozvíte se něco o kyberšikaně, sextingu, zrádnostech facebooku
atd. David Novák, MTh., kazatel Církve bratrské
a dlouholetý vedoucí pracovník s mládeží.
Více informací najdete na: www.cb.cz/cernosice.
Pavel Paluchník, kazatel Církve bratrské

FOTO: archiv CB

-- V modlitebně Církve Bratrské chystají několik zajímavých
přednášek. --

Fernando Saunders vystoupí v Černošicích
FOTO: archiv umělce

Proč spíše ne a jak ano? Na tyto a další otázky
odpoví Mgr. Pavel Světlík, ornitolog, ředitel mezinárodní křesťanské ochranářské organizace
A ROCHA v ČR, kazatel Církve bratrské.

Kdy: čtvrtek 27. 11. ve 20.00
Kde: Club Kino
Je jedním z nejvyhledávanějších muzikantů světových hvězd, absolvoval turné a nahrával s takovými umělci jako je Eric Clapton, Joan Baez,
Marianne Faithfull, Jimmy Page, John McLaughlin a dalšími. Českým televizním divákům se také
představil na oslavě dvaceti let od pádu železné opony, koncertu pro Václava Havla po boku
Joan Baez, Suzanne Vega, Lou Reeda a Renee
Fleminga. Ano, řeč je o Fernandu Saundersovi
(USA) a jeho skupině. Fernando Saunders je
virtuózní americký hráč na basovou kytaru, zpěvák, skladatel a producent patřící mezi světovou
muzikantskou elitu. Po svých začátcích v kapele
Jana Hammera, započal v 80. letech spolupráci
s uznávaným představitelem městského rocku
Lou Reedem, jehož doprovázel 13 let na turné
jako basista a vokalista. Jak už bylo zmíněné, je
vyhledáván i mnoha světovými hvězdami.
První české turné absolvoval v roce 2007.
A setkalo se s obrovským úspěchem jak na Sázavafestu, tak i na festivalu Prázdniny v Telči.
Dále ho mohli diváci vidět například na Colours of
Ostrava na New York City Stage, kam Fernando
Saunders poprvé do střední Evropy přivezl svoji
americkou kapelu.
V současnosti spolupracuje například s ostravskou zpěvačkou Elis (Eliška Mrázová), pro kterou složil (a spolu s ní i zpívá) píseň I Can´t Live
Without You, a se kterou jsou právě na 3. místě
prestižního UK/US žebříčku BEAT 100.
Vstupenky na koncert můžete koupit za 170
Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 200 Kč na místě před koncertem.
Srdečně zve město Černošice. Těšíme se na vaši
návštěvu.

Kavárna
Modrý domeček
nabízí volná místa
Občanské sdružení Náruč nabízí volná
chráněná pracovní místa v kavárně Modrý
domeček v Řevnicích. Hledáme zaměstnance na pozice POMOCNÝ ČÍŠNÍK a POMOCNÝ KUCHAŘ. Tyto pozice jsou určeny
pro OZP, které spadají do cílové skupiny
o.s. Náruč, tedy lidé s duševním onemocněním, mentálním postižením, zdravotním
postižením. Nabízíme poloviční úvazek,
práci ve směnném provozu, podporu pracovního terapeuta.
Zájemci mohou kontaktovat Bc. Anežku
Vernerovou na tel. 602 603 257 nebo emailem: anezka@os-naruc.cz.
Za O.S. Náruč Marie Hrdá

Vrážský BR.SAL. CUP
Kdy: pátek 12. 12. od 18.00
Kde: restaurace Pod lípou na Vráži
Již 2. ročník soutěže o nejlepší bramborový
salát proběhne v prosinci v restauraci Pod lípou na Vráži. Všechny soutěživé lidi srdečně
zveme k účasti nebo alespoň k hodnocení
donesených vzorků. Začínáme v 18.30 hodin. Vzorky je ale do restaurace nutné přinést nejpozději do 18 hodin kvůli registraci. K zpříjemnění zábavy zahraje štamgast
kapela.
za organizátory Ivana Pomezná

Pavel Blaženín
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Agnieszka Derlak Trio

FOTO: archiv pianistky

-- Na koncertu Tria Agnieszky Derlak se můžete těšit na jazzovou muziku. --

Adventní koncert
Ireny Budweiserové

Kdy: neděle 30. 11. ve 20.00
Kde: Club Kino
Delikátní aranžmá, neuvěřitelná lehkost soundu a jednoznačný
jazzový drápek, kterým umí chytit do spárů publikum, to jsou
poznávací znamení tria Agnieszky Derlak. Zde je třeba vyzvednout především pianistku Agnieszku Derlak, jež svým úchvatným uměním hry, v souhře se svými spoluhráči, dokáže doslova
učarovat celému sálu.
Trio vzniklo v roce 2012 z iniciativy teprve 22-leté pianistky
a flétnistky, původem z východopolského Chelmu, Agnieszky
Derlak. Soubor hraje především autorské skladby a jazzové
standardy ve vlastních aranžích. Navazuje na polskou jazzovou
školu (minimálně ve skvělé technice všech členů), ale zároveň
hledá svoji vlastní hudební cestu. Trio tvoří hudebníci, kteří vystudovali jazz na vysokých školách ve Varšavě a Katovicích.
Soubor má za sebou i úspěchy na mezinárodních jazzových
soutěžích.
Na koncert vás zve město Černošice. Vstupné 120 Kč.
Pavel Blaženín

Pozdní sběr zavítá do Club Kina
FOTO: archiv kapely

Kdy: pátek 19. 12. ve 20.00
Kde: Club Kino
Po delší odmlce bude v Černošicích opět vystupovat Irena Budweiserová a její doprovodná
kapela. Tentokrát to ovšem nebude v místním
kostele, ale v prostorách Club Kina.
Irena Budweiserová není jenom zpěvačka, ale
také textařka, skladatelka a pedagožka. Mnozí
ji určitě budete znát ze skupiny Spirituál kvintet. A zahrála si i v muzikálech Svět plný andělů
a Babylon.

FOTO: archiv zpěvačky

Pavel Blaženín

-- Pozdní sběr hraje rockovou kytarovou muziku s bluesovými základy. --

-- Irena Budweiserová --
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Kdy: čtvrtek 4. 12. ve 20.00
Kde: Club Kino
Začátkem prosince se můžete těšit na
koncert fenomenální kapely Pozdní sběr,
která hraje převážně rockovou kytarovou
muziku s bluesovými základy, tak trošku
zavánějící jižanskými vlivy, stejně jako vlivy
ryze místními. Pozdní sběr zpívá výhradně
česky.
Sestavu muzikantů kolem lídra a dvorního
autora skupiny Jiřího Pařeza lze v současné
době nazvat vinařským termínem - výběrem
z bobulí. Do aktuální sestavy pozdního sběru patří basista Jiří Meisner (exDruhá tráva,

exKamelot), kytarista Michael Vašíček (AG
Flek, exČechomor, exKaždý den jinak Vlasty
Redla), hráč na bicí nástroje Tomáš Hanke
(exKatapult, exDruhá tráva), zpěvák a kytarista Karel Macálka (Rangers, exKaždý den
jinak), klávesista Štěpán Baloun a zpěvačka
Petra Jonášová.
Více informací najdete na www.pozdnisber.cz. Vstupenky na koncert zakoupíte za
150 Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo na místě před
koncertem.
Pavel Blaženín

z města a okolí

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
ADLER-OLSEN, Jussi: Marco – dánský
detektivní román;
BRUNT, Carol Rifka: Řekni vlkům, že
jsem doma – působivý a dojemný příběh
o smutku a dvou osamělých lidech, kteří
znovu objeví lásku i radost ze života;
BŘEZINOVÁ, Anna: Císařské spiknutí –
historický román;
CUBECA, Karel: Kdo probudí hvězdy –
historický román odehrávající se 1500 let
před naším letopočtem;
JAKOUBKOVÁ, Alena: Můžeš-li se vdát
dnes, neodkládej to na zítřek – román pro
ženy;
JOHNSON, Adam: Syn správce sirotčince – román, který získal Pulitzerovu cenu
2013. Příběh mladého muže v totalitním režimu Severní Koreje, plný napětí, prudkých
zvratů a hrubosti;
McKENZI, Catherine: Manžel na objednávku – čtení pro ženy s chytrou a schopnou hlavní hrdinkou;
MUNRO, Alice: Příliš mnoho štěstí – povídky kanadské spisovatelky, nositelky Nobelovy ceny za literaturu;
PICOULT, Jodi: Vypravěčka – kontroverzní brilantní román o vině a trestu;
SEMPLE, Maria: Kde se touláš, Bernadetto – humorný román;
TREMAYNE, Peter: Symbol smrti – historický detektivní román;
VÁCHA, Dalibor: Červenobílá – vítězný román 19. ročníku Literární soutěže Knižního
klubu. Historický román o šesti letech československých legií v Rusku;
VANĚČEK, Jan: Vejrovské zkazky – humorné povídky;
VONDRUŠKA, Vlastimil: Husitská epopej
I. - několikadílná sága vypráví o událostech
slavné a pohnuté doby 15. století v Českém
království.
Naučná literatura:
HARRER, Heinrich: Bílý pavouk – Heinrich Harrer, rakouský horolezec a cestova-

tel, vypráví příběh o svém úspěšném prvovýstupu na Eiger v roce 1938;
HODGKINSON, Tom: Staré dobré časy
– praktická příručka moderního hospodáře
aneb Jak se o sebe postarat;
JANDOVÁ, Eva: Mého manžela nezastřelil Kajínek – kniha obsahuje vztahovou
mapu postav, které sehrály důležitou roli
buď v případu samotném, a nebo následně
v životě autorky, která je přesvědčená, že jejího manžela nezabil Jiří Kajínek, který je za
jeho vraždu odsouzen na doživotí;
KOBLASA, Pavel: Uherská šlechta – publikace přináší základní informace o podobě, vývoji,
struktuře a majetkové držbě uherské šlechty
především na přelomu 19. a 20. století;
NAZAROV, Petr: Aloha Molokai – autor
dokázal nevšedním způsobem čtenářům
přiblížit neopakovatelnou atmosféru Havajských ostrovů, život místních obyvatel a jejich tradice;
ŠPAČEK, Ladislav: Úspěšný obchodní zástupce – příručka pro obchodní zástupce, finanční poradce, realitní makléře
a všechny ostatní, kteří chtějí být ve své profesi úspěšní;
ZUCKOFF, Mitchell: Ztraceni v Shangrila – skutečný příběh o vyhlídkovém letu nad
novoguinejskou džunglí, který se proměnil
v boj o život. Katastrofu se podařilo přežít
jen trojici pasažérů.
Pro děti a mládež:
BENTON, Jim: Můj milý deníčku. Fakt
nejsou kluci z jiné planety - humorné deníkové zápisky školačky Jamie, pro čtenářky
od 9 let;
BŘEZINOVÁ, Ivona: Blázniví donkichoti dobrodružný příběh;
DAVIES, Kate: Zapomenuté jehňátko
- příběh o lidech s dobrým srdcem, kteří
pomáhají zachraňovat zvířátka, pro děti od
7 let;
EISLEROVÁ, Jana: Jak souhvězdí dostala svá jména - báje a pověsti převyprávěné,
aby jim porozuměly i malé děti;

FLANAGAN, John: Bratrstvo. Kniha čtvrtá, Otroci ze Sokora - fantasy;
KRÁL, Robin: Z Kroměříže do Paříže - veselý veršovaný zeměpis s šedesáti zastaveními po Česku i Evropě;
PROCHÁZKA, Václav: Rozhovory s planetami - knížka pro děti i dospělé zaměřená
na Sluneční soustavu, informace z astronomie, planetologie a geologie, o meteoritech
apod.;
VEBROVÁ, Sandra: Ducháčkovic rodina,
aneb, Strašidla mezi námi - veselý příběh
o rodině strašidel, pozvánka do tajemného
světa duchů.
Knížky v angličtině:
BARRIE, James Matthew: Petr Pan - anglický a český zrcadlový text pro pokročilé.
Slavný příběh chlapce, který nechtěl vyrůst;
ROWLING, J. K.: Harry Potter and the
Philosopher‘s Stone (v češtině Harry
Potter a Kámen mudrců) - fantasy;
ECO, Umberto: The Name of the Rose
(v češtině Jméno růže) - historický román;
GIES, Miep: Anne Frank remembered
(v češtině Zachránit) - vzpomínky ženy,
která ukrývala a dva roky udržovala při životě
rodinu obchodníka Otty Franka, působivě
popisuje každodenní život v okupovaném
Nizozemí.

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

inzerce
KONCEPT TOTÁLNÍ VÝŽIVY
Vnitřní výživa
o Obecná o Cílená o Sportovní
Vnější výživa
Podpora pro aktivní životní styl.

Nezávislý distributor HERBALIFE
Jelínek Jiří mobil: 777635240 tel: 251641247

Anonymní alkoholici – Jsme společenství lidí závislých na alkoholu. Jedinou podmínkou členství je touha přestat pít. Poplatky se žádné
neplatí. Nejsme spojeni s žádnou organizací, církví ani sektou. Cílem je
zůstat střízliví a pomáhat ostatním alkoholikům střízlivosti dosahovat.
Každý čtvrtek, 19-20 h, komunitní centrum MaNa, ul. Komenského, Černošice. Míra – 603 939 486, 251 64 21 21
e-mail: AAPoberouni@seznam.cz, www.anonymnialkoholici.cz

TJ Sokol

pronajme od 1. ledna 2015

prostory Club kina.
Své nabídky, popřípadě dotazy
zasílejte na adresu:
vybor@sokolcernosice.cz
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